
SZENTMISE – ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Adorate Deum (Zs. 96,7–8. 1–2) – GH 263 
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        IMÁDJÁTOK AZ  IS-TENT, minden angya- la - i,      és  uj-jong-ja- nak 
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       Jú- da  le - á- nya- i!    (7. t.)                /              *                    / 
 
Zs.: Az Úr országol, örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek soka/sága! 
2. Körülötte felhő és /homály, * jog és igazság az ő trónjának /alapja. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE – GLORIA 
 
 GRADUALE: Timebunt gentes (Zs. 101,16–17) – ÉE 603; GH 264 
FÉLIK /MAJD A NÉPEK † a te neve/det, Uram, * a föld királyai tisztelik di/cső-
ségedet. FÉLIK… 1. ! Mert megépítette az Úr Siont, * és megjelenik fen-
/ségében. A FÖLD KIRÁLYAI… 2. ! A népeket egybegyűjti, * s a királyokat 
is, hogy szolgáljanak /az Úrnak. A FÖLD KIRÁLYAI… FÉLIK… 
 
 ALLELUIA: Dominus regnavit (Zs. 96,1) – GH 565; ÉE 603/GH 265 
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         AL -  LE     -      LU   -   JA.          ___________________      (8. t.) 
 
 Az Úr országol, örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek soka/sága! 
 
 OFFERTORIUM: Dextera Domini – GH 266 (vagy helyette: ÉE 192) 
BENNED BÍZIK, ISTEN, benned bízik lelkem, – csak tenálad nyugszik, Uram, 
az én szívem, – aki irgalmaddal fölemeltél engem, – mit a Sátán elvett, visz-
szaadtad nékem. 
2. Kész most az én szívem neked énekelni, – jóvoltodért kész most nagy há-
lákat adni, – szent nevedet immár zászlójára írni, – zengő citerával jó reggel 
áldani. 
3. Énekszóval zengem műveidet, Isten, – valljon minden ember minden nem-
zetségben, – mert irgalmad erős fenn a magas égben, – mindörökké ragyog el 
nem múló fényben. 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 
 COMMUNIO: Mirabantur omnes (Lk 4,22; 96. zs.) – GH 267 
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        CSODÁLKOZTAK  mindnyájan  a-zo-kon,    a-mik az  Is-ten-nek szá-já- 

<ôþù-3---3---2---2--.--„-…--[---…---[---4--5---6--‡--5--,--[-----4--5---3--„--2--. 
          ból származtak.  (8. t.)      †                  /              *                  / 
 
Zs.: Az Úr országol, örvendezzen /a föld, * vigadjon a szigetek soka/sága! 2. Fény-
lenek villámai a föld kerek/ségén, * látta a föld, és megresz/ketett. (Ant.) 
3. A hegyek, mint a viasz, megolvadtak az Úr színe /előtt, * az Úr színe előtt az 
/egész föld. 4. Hirdették az egek az ő igaz/ságát, * és látták minden népek az ő di-
cső/ségét. (Ant.) 
5. Szégyenüljenek meg mindnyájan, akik faragott képeket imádnak, † és akik bál-
ványaikban dicse/kednek, * imádjátok őt, minden angya/lai! 6. Hallja ezt Sion és 
vigadozik, † és örvendeznek Júda leá/nyai * a te ítéleteid miatt, /Uram! (Ant.) 
7. Mert te fölséges Úr vagy az egész /földön, * igen magasztos minden istenek /fö-
lött. 8. Kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a rosszat, † megőrzi az Úr az ő szentjeinek 
/lelkét, * a bűnös kezéből megszabadítja /őket. 9. Vigadjatok, igazak, az /Úrban, * 
és dicsérjétek az ő szentségének emléke/zetét! (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 162) 
ÜDVÖZLÉGY, KRISZTUSNAK drága szent teste! – Áldott légy, Jézusnak piros 
szent vére!  Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali, drága vendégség! 
2. Üdvözlégy, nagy szentség, élet adója! – Mi bűnös lelkünknek megorvosló-
ja!  Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali, drága vendégség! 
3. Üdvözlégy, nagy szentség, világ váltsága! – Emberi nemzetnek fő boldog-
sága!  Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali, drága vendégség! 
4. Üdvözlégy, nagy szentség, lelkünk vendége! – Mennyei karoknak gyönyö-
rűsége!  Ó, mily áldott vagy, Oltáriszentség, angyali, drága vendégség! 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 360) 
ÁLDJ MEG MINKET, JÉZUS, kik itt egybegyűltünk, – a te áldásodban, kérünk, 
legyen részünk, – ajándékod közöld bőven vélünk! – Ne hagyj minket, hívei-
det, – szentség nélkül világból kimúlni! 
2. Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa, – boldog mennyországnak drága 
gyöngyvirága, – bűnösöknek édes szószólója! – Vigyázz reánk, édesanyánk, 
– angyaloknak kegyes Királynéja! 


