Sint-Vitusparochie
Dominicuskerk Leeuwarden
26 mei 2022
Hemelvaartsdag
Openingslied: GvL 521
Kruisteken en begroeting
Kyrie Missa Brevis Mater Maria – Chris Fictoor
Gloria
Openingsgebed
Uit het boek Handelingen der Apostelen 1, 1-11
Antwoordpsalm: Psalm 47
Refrein:
God stijgt ten troon onder luid gejuich
de Heer met geschal van bazuinen.
Alle volkeren klapt in de handen,
jubelt voor God met blij geroep.
Want groot is de Heer en alom geducht,
een machtig vorst over heel de aarde.
Refrein:
God stijgt ten troon onder luid gejuich,
de Heer met geschal van bazuinen.
Zingt nu voor God, laat klinken uw zang,
voor onze koning een loflied.
Refrein:
Koning is God over heel de aarde,
zingt dus een psalm voor Hem,
Koning is God over alle naties
zetelend op zijn heilige troon.
Refrein:
Uit de brief aan de Hebreeën 9, 24-28; 10, 19-23
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Alleluia:
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.
Ik ben met u alle dagen, tot aan de voleinding der wereld.
Evangelie volgens Lucas 24, 46-53
Evangelie Acclamatie: GvL 262
Overweging
Geloofsbelijdenis:

Voorbede: Zend ons uw heilige Geest.
Offerande: GvL 589
Gebed over de gaven
Prefatie GvL 281
Sanctus – Missa Brevis Mater Maria
Eucharistisch Gebed
Locatie Leeuwarden
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Eucharistische Acclamatie:
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.
Onze Vader gezongen
Vredesgebed en -wens
Agnus Dei – Missa Brevis Mater Maria
Communie: Ave Maria – Simon Lindley
Slotgebed
Mededelingen
Zegen en zending
Slotlied: GvL 403

Vitusdag
Op zaterdag 18 juni organiseren we een dag van ontmoeting voor heel onze SintVitusparochie. Het morgenprogramma wordt afgesloten met een gezellige internationale
maaltijd in het Titus Brandsma Huis.
We zoeken parochianen uit alle windstreken die een gerecht uit hun eigen land zouden
willen maken. Wilt u iets maken voor de maaltijd geef dit dan door aan het
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
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