
SZENTMISE – ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Deus in adiutorium (Zs. 69,2–5) – GH 334 

<ô-1t---5-/---[----------------6---7---zZ5---5--:--[-------------3---4---5---wW1---1--, 
         IS-TEN, figyelmezz se-gít-sé- gem-re,    siess megse-gí - te- ni  en-gem, 

<ô-£------------2r---3--:---2---1---2---4---3---1---1---1--.--[-----6--5--rR3--2--. 
       szégyenülje-nek meg,   a- kik ül-dö-zik lel-kelmet!   (7. t.) 
 

Zs.: Hátráljanak meg és pirul/janak, * akik gonoszat akarnak /nékem. 2. De örven-
dezzenek és vigadjanak benned mind, akik téged keresnek, † és akik szeretik szaba-
dításodat, mondják /mindenkor: * Magasztaltassék /az Úr! (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Benedicam Dominum (Zs. 33,2–3) – ÉE 618; GH 335 
! ÁLDOM ÉN /AZ URAT * min/den időben. ÁLDOM ÉN /AZ URAT… 1. ! Az ő 
dicsérete * mindenkor /ajkamon. MIN/DEN IDŐBEN. 2. ! Az Úrban dicsek-
szik az én lelkem, * hallják meg ezt a szelídek és vi/gadjanak. MIN/DEN IDŐ-
BEN. ÁLDOM ÉN /AZ URAT… 
 
 ALLELUIA: Domine Deus salutis (Zs. 87,2) – ÉE 435/GH 566; ÉE 618/GH 336 

<-4---1r-tT4---3---4--:--4tT4rR3E2W1-wW1Q0-'--01e3r-5uj5T4--.--¦-----6--7--5--4--. 
     AL- LE   -    LU-JA.  ____________________       (8. t.) 
 

 Uram, én szabadulásom /Istene, * kiáltok előtted éjjel és /nappal. 
 

 OFFERTORIUM: Precatus est Moyses (Kiv 32,11–15) – GH 337 
(ad notam: Benned bízik – ÉE 192) 

ÍGY KÖNYÖRGÖTT MÓZES Isten elé lépve: – Mért haragszol, Uram, ily na-
gyon népedre? – Ne felejtsd el szolgád, a hű Ábrahámot, – Izsákot, Jákobot, 
csendesítsd haragod! 
2. Hiszen megígérted, hogy majd nekik adod – tejjel-mézzel folyó Kánaán 
országod.  Megengesztelődvén, s bocsátván a népnek, – elállott a vésztől, 
melyet érdemlének. 
5. Mózes leborulván imádta az Urat: – Hálát adok néked nagy irgalmad mi-
att.  Megengesztelődvén… 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Panem de cælo (Bölcs 16,20; 77. zs.) – GH 338 

<ôþ--3---3---3---1---3---5z---5--:--5z---8---7---zZ5---5--,--56i---6-=----5---5---5---- 
        KENYERET ADTÁL NÉKÜNK   az  ég-ből, U- ram,   min-den   gyönyörű - 

<ôþ--5zZ5---3--:--3---3---3---2---3---rR3---wW1---1--.--[-----6Ð-4--5--3--. 
           ség- gel     és  é- des  íz-zel  tel - je - set.    (5. 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 angyalok kenyerét ette az /ember, * eledelt küldött nekik /bőséggel. (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 184) 
ÉDES JÉZUS, ÉN SZERELMEM, – ó, mily nagyon szeretlek. – Te vagy kincsem 
és mindenem, – hű szívembe elrejtlek.  Jöjj el, jöjj el, siess már, – Jézus, 
téged szívem vár.  
2. Édes Jézus, mivel téged – minden felett szeretlek, – minden kincset és örö-
met – érted, Jézus, megvetek.  Jöjj el, jöjj el… 
3. Ahol leszek, Jézus, téged – óhajtlak és kiáltlak; – boldog leszek, ha elér-
lek, – boldogabb, ha megtartlak.  Jöjj el, jöjj el… 
4. Benned bízom, fohászkodom, – te is szeress engemet. – Jézus, ne hagyj, 
velem maradj, – hívd a mennybe lelkemet.  Jöjj el, jöjj el… 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 232) 
ANGYALOKNAK NAGYSÁGOS ASSZONYA, – Úr Jézusnak boldogságos anyja, 
– mennyországnak dicső királynéja, – paradicsom megnyílt szép kapuja! 
2. Reád néznek árváknak szemei, – özvegyeknek keserves szívei, – reád vár-
nak szegények ügyei, – bűnösöknek bánkódó lelkei. 
3. Hozzád szólunk, szüzeknek virága, – pátriárkák várva-várt leánya, – apos-
tolok tiszteletes társa, – minden szentek édes vigassága. 
4. Halottaknak megszabadítója, – szomorúak megvigasztalója, – gondban le-
vők jó tanácsadója, – magyaroknak megoltalmazója. 
5. Dicsértessél, örök Szentháromság, – kitől árad reánk minden jóság! – Tisz-
teltessél, tündöklő Asszonyság, – mindenek közt legnagyobb méltóság. 


