
SZENTMISE – ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Dum clamarem (Zs. 54,17–20. 23) – GH 322 
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         MIKOR AZ ÚRHOZ KI-ÁLTOTTAM,  meghallgat-ta sza-va- mat;   vesd az 
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           Úr - ra  gon-do- dat,   ő majd táplál  té -  ged.   (3. t.) 
 

Zs.: Megszabadítja békességben az én lelkem * azoktól, kik reám /támadnak. 
2. Megalázza őket az Isten, * ő, aki öröktől fogva /való. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Custodi me (Zs. 16,8. 2. 5) – ÉE 616; GH 323 
VIGYÁZZ /REÁNK, URUNK, † mint szemed /fényére, * szárnyaidnak árnyéka 
alatt ol/talmazz minket! VIGYÁZZ /REÁNK, URUNK… 1. ! A te arcodtól jöj-
jön igaz ítéletem, * és szemeid lássák meg az i/gazságot! SZÁRNYAIDNAK 
ÁRNYÉKA ALATT… 2. ! Tedd biztossá járásomat a te ösvényeiden, * hogy 
meg ne inogjanak lé/péseim. SZÁRNYAIDNAK ÁRNYÉKA ALATT… VIGYÁZZ 
/REÁNK, URUNK… 
 
 ALLELUIA: Te decet (Zs. 64,2) – ÉE 435/GH 566; ÉE 616/GH 324 
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     AL- LE   -    LU-JA.  ____________________       (8. t.) 
 

 Téged illet a dicséret, Isten, /Sionban, * neked teljesítik a fogadalmakat Jeruzsá-
/lemben. 
 

 OFFERTORIUM: Ad te Domine levavi – GH 5 (vagy helyette: ÉE 143) 
KEGYES SZEMMEL NÉZZ RÁNK, édes Istenünk, – akik szívvel, ajkkal áldunk, 
tisztelünk. – Kegyelmednek árját áraszd ránk, – s légy mindenkor édes, jó 
atyánk! 
2. Légy áldva az égben és a földtekén, – ameddig csak élek, dicsőítlek én. – 
Mindörökre engedd zengenem: – hála néked, édes Istenem! 
3. Ajándékul néked mit adjon híved? – Hisz az égben s földön minden a tied. 
– Ez áldozat nékünk mindenünk, – ezt fogadd el tőlünk, Istenünk! 

4. Téged illet, Isten, mindenek felett – a dicséret, áldás és a tisztelet. – Azért 
zengje folyton énekünk: – nagy vagy, jó vagy, szent vagy, Istenünk! 
 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Qui manducat (Jn 6,57; 22. zs.) – ÉE 596; GH 325 
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         bennem ma -  rad,    és  én  ő-ben-ne,    al- le - lu - ja,     al - le - lu- ja. 
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Zs.: Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom /semmiben, * zöldellő réteken ád he-
lyet /nékem. 
2. Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl /engem, * felüdítette az én /lelkemet. (Ant.) 
3. Az igazság ösvényein vezetett /engem * az ő ne/véért. 
4. Ha a halál völgyében járok is, nem félek a /rossztól, * mert te ott vagy /velem. (Ant.) 
5. A te vessződ és pásztor/botod * megvigasztal /engem. 
6. Asztalt terítesz /nekem, * hogy szorongatóim szégyent /valljanak. (Ant.) 
7. Megkented olajjal /fejemet, * színültig töltöd /kelyhemet. 
8. És a te irgalmasságod kísér /engem * életemnek minden /napján. 
9. Hogy az Úr házában /lakjam * időtlen /időkig. (Ant.) 
 

 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 166) 
KRISZTUS TESTE ÉS SZENT VÉRE, angyaloknak étele, – elevenen van itt jelen 
a kenyér- és borszínben.  Boruljunk le, s megrendülve imádjuk e Fölséget, 
az Oltáriszentséget! 
2. Bár e csodát, hitünk titkát elménk föl nem foghatja, – de biztosít az igaz 
hit, melyre Jézus taníta.  Boruljunk le… 
3. A keresztfán haldokolván rejlett csak az istenség, – itt elrejtve és elfedve 
istenség és emberség.  Boruljunk le… 
 

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 361) 
ÁLDJON MEG MINKET ÖRÖK ATYAISTEN, – áldjon meg minket kegyes Fiúis-
ten, – áldjon meg, áldjon Szentlélek Úristen, – három személyű igaz, örök Isten! 
2. Atya Úristen, aki szent Fiadat – bűn váltságára miérettünk adtad, – Szent-
lélek Istent ki elküldted nékünk, – egy, örök Isten, irgalmazz minékünk! 


