
SZENTMISE – ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 
 

 INTROITUS: Esto mihi (Zs. 30,3–4. 2) – GH 278 

<X--3---eE2---qQ0-'---3---3---4---3---4---4t---3--:---3---3---3tzZ5T4---4-%-----4---4---3-- 
      LÉGY NÉ-KEM  ol- tal-ma-zó  Is- te-nem, s me-ne- dé  -  kem, hogy szabad- 

<X--4---5---zZ5T4R3---3--,---3---3---3---4---3---3tzZ5T4tT4---4--:--5---4---3---5-™-56u--- 
        dá tégy en - gem,  mert e- rős-ségem vagy        te,    ne-ve-dért ve- zé - 

<X--44---3ed1w---qQ0--:---3---3---4---5---rR3---3--.--[-----4--3--4--3--. 
       relsz  en -  gem,  s gondomat vi- se - led.    (6. t.) 
 

Zs.: Tebenned bíztam, Uram, meg nem szégyenülök mindö/rökké, * a te igazságod 
által szabadíts meg /engem! 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. † Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Tu es Deus (Zs. 76,15–17) – ÉE 606; GH 279 
TE /VAGY AZ ISTEN, † ki egymagad művelsz /csodákat, * megismertetted erő-
det a /nemzetekkel. TE /VAGY AZ ISTEN… 1. Megszabadítottad karoddal † 
a te népedet, * Izráelnek /fiait. MEGISMERTETTED ERŐDET… 2. Láttak té-
ged a vizek, ó, Isten, † láttak téged és megfélemledtek, * megzavarodtak a 
mély /örvények. MEGISMERTETTED ERŐDET… TE /VAGY AZ ISTEN… 
 

 ALLELUIA: Cantate Domino (Zs. 97,1) – ÉE 430/GH 552; ÉE 606/GH 280 

<ô-2---2---3---wW1---2---rR3---2---ñ--:--3---4---3---2--.--£--1w--2-¿1w-rR3E2sñ-3rR3E2À. 
       AL-LE-LU- JA,  al - le - lu- ja,     al- le- lu- ja.     (2. t.) 
 

 Énekeljetek az Úrnak új /éneket, * mert csodálatos dolgokat művelt! 
 

 OFFERTORIUM: Benedictus es Domine – GH 281 (vagy helyette: ÉE 149) 
ÁLDOZATTAL JÁRUL HOZZÁD, ó, nagy Isten, hív néped, – hogy végtelen jósá-
godért hálát adjon tenéked. – A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted 
meg, – szálljon arra országodból isteni szent tetszésed. 
   Az oltáron megújul most a kereszt áldozata, – mint azt vérrel bűneinkért 
Megváltónk bemutatta. – Ámbár itten nincs vérontás, de megvan az Isten-ál-
dás, – bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata. 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Manducaverunt (Zs. 77,29–30; 77. zs.) – GH 282 

<X--1---1---3---1---0---3---4---3---4t---5--:---6---5---£----------------3t---4--,--- 
       ETTEK, ÉS   I-GEN MEGE-LÉ-GEDTEK, s kí-ván-ságukat betölté az  Úr, 

<X--4---4---4---2---4---tT4---3--:--2---3r---eE2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1--. 
       és meg nem csa-lat-koztak    kí- ván- sá- gukban.   (1. t.) 
 

Zs.: Figyelmezz, én népem, tanítá/somra, * hajtsátok fületeket az én szám igé/ire! 
2. Megnyitom a számat példabeszé/dekben, * elmondom az ősi idők /titkait. (Ant.) 
3. Amiket hallottunk és megér/tettünk, * mit atyáink beszéltek el /nekünk. 
4. Nincs az eltitkolva fiaik /elől, * elmondjuk az ifjú nemze/déknek. (Ant.) 
5. Az Úr dicséretét és az ő /erejét, * és csodálatos dolgait, melyeket csele/kedett. 
6. Parancsolt onnan felülről a /felhőknek, * és megnyitá az ég aj/tóit. (Ant.) 
7. És mannát hullatott nekik ele/delül, * és égi kenyeret adott /nékik. 
8. Az an-gyalok kenyerét ette az /ember, * eledelt küldött nekik /bőséggel. (Ant.) 
 

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 165) 
ÁLDJAD, EMBER, E NAGY JÓDAT, – kenyérszínben Megváltódat! – Itt jelen 
van szent testével édes Jézus, – jelen vagyon szent vérével áldott Jézus. 
2. Itt az Isten gazdagsága, – bűnös lelkek nagy váltsága, – minden jónak nagy 
bősége, édes Jézus, – gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. 
3. Itt az égnek megnyitója, – kegyelemnek meghozója, – egész világ drága 
díja, édes Jézus, – az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: – valóságos szent jelenlét! – Itt van 
köztünk tested, véred, édes Jézus, – itt van isten-emberséged, áldott Jézus. 
5. Kérjük, adja ránk áldását, – irgalmának kútforrását, – legyen velünk a vég-
órán édes Jézus, – s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus! 
 

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 189) 
Ó, JÉZUS, EMLÉKEZNI RÁD – a szívnek szent örömet ád, – de minden méznél 
édesebb – szívünkben bírni tégedet. 
2. Nincs szó a földön kedvesebb, – nincs dallam zengőbb, édesebb, – gondol-
ni szebbet nem lehet, – mint, Jézus, édes, szent neved. 
3. Bűnbánó nálad lel reményt, – könyörgő szív jótéteményt, – ha keresünk, 
itt jársz velünk, – mi várhat majd, ha föllelünk! 
4. A nyelv azt nem mondhatja ki, – betű ki nem fejezheti, – csak aki érzi, 
tudja azt, – Jézust szeretni mily malaszt. 
5. Te légy, ó, Jézus, örömünk, – mennyekben gazdag örökünk, – te adj az ég-
ben koronát, – most és örök időkön át! 


