
SZENTMISE – ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Exaudi Domine (Zs. 26,7. 9) – GH 303 

<-1----2----4----4---5z---5--:--4---5---6---tT4---5---5---5---,---2---5---4-Ï-3---wW1-- 
  HALLGASD MEG SZAVAMAT, mellyel hozzád ki- ál- tok,    légy az én  se- gí - 

<-wW1--:--0---1-–-2e---4---3---2---2--.--„-†--[----4--5--6--5--,--[----4--5--4--2-. 
     tőm,   ne hagy el  engem, Uram!   (4. t.)              /         *                / 
 

Zs.: Ne fordítsd el tőlem az /orcádat, * és el ne hajolj haragodban a te /szolgádtól! 
2. És meg ne utálj /engem, * én üdvözítő /Istenem! (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Protector noster (Zs. 83,9–10. 5) – ÉE 611; GH 304 
TE/KINTS LE, ISTEN, † mi ol/talmazónk, * nézz a te /szolgáidra! TE/KINTS LE, 
ISTEN… 1. ! Seregek Ura, Istene * hallgasd meg szolgáid i/mádságát. NÉZZ 
A TE /SZOLGÁIDRA! 2. ! Boldogok, akik a te házadban laknak * örökkön 
örökké dicsér/nek téged. NÉZZ A TE /SZOLGÁIDRA! TE/KINTS LE, ISTEN… 
 
 ALLELUIA: Domine in virtute (Zs. 20,2) – ÉE 434/GH 560; ÉE 611/GH 305 

<-0---12eeE2W1---0---1--:--rf23rrR3E2--1eD0q-"--5tT4--7uj5T4--3eE2W1-"--3rR3eE2W1--eE2e--2wW11--. 
     AL- LE  -       LU-JA!     ____________________________________ (2. t.) 
 

 Uram, a te erődben vigad a /király * és szabadításodon hangosan ujjong. 
 
 OFFERTORIUM: Benedicam Dominum – GH 306 (vagy helyette: ÉE 147) 
HOZZÁD SÓHAJT A LÉLEK, URUNK, – hozzád vonz az igaz szeretet, – hozzád 
jöttünk, eléd borulunk. 
2. Istenhez száll dicsérő imánk, – s ha van bennünk igaz akarat, – Istentől száll 
a béke reánk. 
3. Az oltáron borunk, kenyerünk, – benne munkánk, szenvedéseink, – min-
den gondunk, minden örömünk. 
4. Légyen kedves ez az áldozat, – amit néped, Urunk, Istenünk, – Krisztus ál-
tal ma itt bemutat. 
 
 SANCTUS – AGNUS DEI 

 COMMUNIO: Unam petii (Zs. 26,4; 26. zs.) – GH 307 

<X--0---1---1tu---5--:--5---tT45uj5T4---4--:--3---4---5---rR3r---1--,---3---2---1---1--- 
       EGYET KÉR-TEM   az   Úr   -    tól,    és azt ke- re -  sem: hogy az Úr há - 

<X--2---3---4tT4---3--:--3---3---2---3---4---eE2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1--. 
        zá-ban  lak-jam    é - le-temnek minden napján.   (1. t.) 
 
Zs.: Az Úr az én világosságom és szabadu/lásom, * kitől is /félnék? 
2. Az Úr az én életemnek oltalma/zója, * kitől ret/tegnék? (Ant.) 
3. Mikor közelítenek énreám az /ártók, * hogy testemet /megegyék. 
4. Kik engem háborgatnak, én ellensé/geim, * megerőtlenülnek és /elesnek. (Ant.) 
5. Ha tábor áll is /ellenem, * nem fél a /szívem. 
6. Ha harc támad /ellenem, * én akkor is /bízom. (Ant.) 
7. Ne fordítsd el tőlem az /orcádat, * és el ne hajolj haragodban a te /szolgádtól! 
8. Légy az én segítőm, ne hagyj el /engem, * és meg ne utálj engem, én üdvözítő 
/Istenem! (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 200) 
URAM, JÉZUS, LÉGY VELÜNK, mi egyetlen örömünk, – nálad nélkül kese-
rűség itt a földön életünk. – Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk! 
2. Uram, Jézus, tégedet szívünk, lelkünk úgy eped, – mert kívüled nem talál-
hat sehol biztos nyughelyet. – Boldog mással nem lehet, Uram, Jézus, csak 
veled. 
3. Uram, Jézus, adj erőt, vigasztald a szenvedőt! – A bűnbánó lélek nyerjen 
kegyelmet az Úr előtt! – Segítsd föl a küszködőt, Uram, Jézus, adj erőt! 
4. Uram, Jézus, el ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy! – Legfőképp a végső 
harcon végig velünk megmaradj! – Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram, Jézus, el 
ne hagyj! 
 


