
SZENTMISE – ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Dominus fortitudo (Zs. 27,8–9. 2) – GH 308 
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        AZ    ÚR   népének erőssé-ge,           s ő  ol-tal-maz-za    Fölkentjé-nek 

<X--1---1--,---3---2---1---2---3---4t---4---3--:--3---3rR3---0-'---3---2e---4---eE2---1- 
        üd-vét.   Üdvözítsd, U-ram, né-pe-det,   és  áldd meg  a    te    ö- rök- sé- 
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         ge-det!    (1. t.)      /             *                    / 
 

Zs.: Igazgasd /őket, * és felmagasztaljad mindö/rökké! 2. Hozzád kiáltok, /Uram, * 
én Istenem, ne fordulj el szótlanul /tőlem! (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Convertere Domine (Zs. 89,13. 1. 16–17) – ÉE 612; GH 309 
! FORDULJ HOZ/ZÁNK, URUNK, * légy könyörületes a te /szolgáidhoz! FOR-
DULJ HOZ/ZÁNK, URUNK… 1. ! Uram, te lettél a mi menedékünk * nemze-
dékről nem/zedékre. LÉGY KÖNYÖRÜLETES… 2. ! Lássék meg rajtunk a te 
műved, * és fiainkon a te di/csőséged. LÉGY KÖNYÖRÜLETES… FORDULJ 
HOZ/ZÁNK, URUNK… 
 
 ALLELUIA: In te Domine speravi (Zs. 30,2) – ÉE 434/GH 560; ÉE 612/GH 310 
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     AL- LE  -       LU-JA!     ____________________________________ (2. t.) 
 

 Tebenned bíztam, Uram, meg ne szégyenüljek /örökké, * igazságod által szabadíts 
meg engem! 
 
 OFFERTORIUM: Perfice gressus – GH 276 (vagy helyette: ÉE 149) 
AZ OLTÁRON MEGÚJUL MOST a kereszt áldozata, – mint azt vérrel bűneinkért 
Megváltónk bemutatta. – Ámbár itten nincs vérontás, de megvan az Isten-
áldás, – bőven árad ránk a váltság, vérének szent harmata. 

4. A kenyér- s boráldozattal felajánljuk szívünket, – szándékunkat, tetteinket 
és mind egész éltünket. – Áldd meg, amit fölszentelnek hív szolgáid szent 
nevednek, – irgalmasság édes Atyja, ó, hallgass meg bennünket! 
 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Circuibo et immolabo (Zs. 26,6; 26. zs.) – GH 311 
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          DI- CSÉ-RŐ   ál- do-za- tot   ál- do-zom   az Úr templomában,   é- nek- 
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           lek és zsol-tárt mon- dok   U-ramnak, Is-te-nemnek.  (8. 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.) 
 

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 163) 
ITT JELEN VAGYON AZ ISTENNEK FIA, – itt jelen vagyon feláldozott Bárány, – 
itt jelen vagyon erős, igaz Isten: – a Jézus Krisztus. 
2. Itt jelen vagyon mi édes Teremtőnk, – itt jelen vagyon a mi Közbenjárónk, 
– itt jelen vagyon Vigasztaló társunk: – a Jézus Krisztus. 
3. Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet, – itt jelen vagyon a mennyei Fölség, – itt 
jelen vagyon fényes Világosság: – a Jézus Krisztus. 
4. Itt jelen vagyon váltságunknak Napja, – itt jelen vagyon bűnünk megron-
tója, – itt jelen vagyon szeretetnek lángja: – a Jézus Krisztus. 
5. Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk, – itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk, 
– itt jelen vagyon lelki bátorítónk: – a Jézus Krisztus. 
6. Adja minékünk az ő szent országát, – hogy megláthassuk szentséges laká-
sát, – angyali karból tiszta, szép orcáját, – és ő szent Atyját. Ámen. 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 133) 
JÉZUS SZÍVE, LEGTISZTÁBB SZÍV, kegyelem oltára, – boldog, aki tehozzád 
hív, szívét hozzád tárja. – Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták, – rólam 
is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját! 
2. Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, – a mennyei dicsőségnek leg-
szebb koronája. – Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek, – szíve-
met fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd! 


