
SZENTMISE – ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Respice in me (Zs. 24,16. 18) – GH 293 
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      TEKINTS RE- ÁM,  s könyörülj  raj- tam,  én  U-ram, Is  -   te- nem,  mert 
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         e-gye-dül va-gyok,  s i- gen szegény.  (6. t.) 
 

Zs.: Lássad megalázottságomat és számtalan /bajomat, * és bocsásd meg minden vét-
kemet! 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. † Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE – GLORIA 
 
 GRADUALE: Iacta cogitatum (Zs. 54,23. 17. 6) – ÉE 609; GH 294 
! VESD AZ ÚRRA /GONDODAT, * és ő majd /táplál téged! VESD AZ ÚRRA /GON-
DODAT… 1. Midőn az Úrhoz kiáltottam, † ő megszabadított engem * azok-
tól, kik reám /támadtak. VESD AZ ÚRRA /GONDODAT… 2. ! Félelem és rette-
gés fogott el engem, * és beborított a /sötétség. VESD AZ ÚRRA /GONDODAT… 
 
 ALLELUIA: Deus iudex iustus (Zs. 7,12) – ÉE 434/GH 560; ÉE 609/GH 295 
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     AL- LE  -       LU-JA!     ____________________________________ (2. t.) 
 

 Igaz bíró az Isten, erős és hosszan /tűrő, * vajon örökké tart-e az ő haragja? 
 
 OFFERTORIUM: Sperent in te (Zs. 9,11–13. 5–6. 9. 17. 19. 38) – GH 296 

(ad notam: Ó Teremtőnk – ÉE 69) 
BÍZZANAK CSAK, URAM, BENNED, – kik ismerik szent nevedet, – tőled vár-
nak segítséget, – nem hagyod el soha őket. 
 Énekeljetek az Úrnak, – Sion hegyén trónolónak, – ki a szegényt el nem 
hagyja, – kiáltását meghallgatja. 
1. Ülvén királyi székedben – ítélsz igaz ítéletben, – a szegénynek menedé-
ke, – elnyomottak reménysége.  Énekeljetek az Úrnak… 
2. A szegényt el nem felejti, – de tűrését megtekinti, – hallja annak könyör-
gését, – s megmutatja kegyességét.  Énekeljetek az Úrnak… 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 
 COMMUNIO: Ego clamavi (Zs. 16,6; 16. zs.) – GH 297 
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        ÉN KI- ÁL-TOTTAM, mert meghallgatsz engem, Is- ten, hajtsd hozzám fü- 
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         le- det,  hallgasd meg beszé- de-met!   (2. t.)       /            * 
 
Zs.: Hallgasd meg, Uram, igaz /ügyemet, * figyelmezz könyörgésemre! 
2. Vedd füledbe imádságom /szavát, * mert nem álnok ajkakról való. (Ant.) 
3. Tőled jöjjön elő az én íté/letem, * vizsgálják ki szemeid az igazságot! 
4. Tartsd meg lépésemet a te ösvé/nyeden, * hogy meg ne inogjanak lábaim! (Ant.) 
5. Mutasd meg irgalmasságodnak /csodáit, * ki megmented az üldözőktől azokat, 
kik benned, a te jobbodban bíznak. 6. Vigyázz reám, mint szemed fényére, † és ol-
talmazz meg szárnyaidnak árnyéka /alatt * a gonoszok elől, kik sanyargatnak engem. 
7. Én azonban igazságban látom meg a te /arcodat, * és amikor fölkelek, betölt 
majd engem színed látása. (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 169) 
ÉGBŐL SZÁLLOTT SZENT KENYÉR, – értünk ontott drága vér: – hittel áldunk 
és imádunk, – bár az elme föl nem ér. 
2. Véghetetlen Istenség, – szerető nagy kegyesség! – Az oltáron velünk áld-
jon – tégedet a föld s az ég. 
3. Ó, mennyei seregek, – velünk egyesüljetek! – Tiszta lelkek, az Istennek – 
irgalmáról zengjetek! 
4. Nap, hold, s fényes csillagok, – imádságra gyúljatok! – Hitünk fénye őt di-
csérje, – kit ragyogva áldotok. 
5. Legyen egy szív, egy lélek – azokban, kik dicsérnek; – ó, nagy Isten, e 
Szentségben – nyerjék meg, mit remélnek! 
6. Reménységünk csak te vagy, – Jézus, kérünk, el ne hagyj! – Légy vezé-
rünk, s hogy célt érjünk, – országodba befogadj! 
 
 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! 


