
SZENTMISE – ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Respice Domine (Zs. 73,20. 22. 23. 1–2) – GH 339 

<ô-1---1---1t---5-/---5---6---7---zZ5---5--:---[------------------3---4---5---wW1---1--, 
     TEKINTS, U-RAM, szövet-sé-ged-re,  s szegényeidet ne fe-lejtsd el vég-leg, 

<ô-4---4---4---2r---3--:--2---1---2r---3---1---1---1--.--[-----6--5--rR3--2--. 
       kelj fel, ó,  Is- ten,  vé-delmezd meg ü-gye-det!  (7. t.) 
 
Zs.: Miért vetettél el végleg, ó, /Isten, * miért nehezedett haragod a te nyájadnak ju-
ha/ira? 2. Emlékezzél meg a te gyülekeze/tedről, * melyet kezdettől fogva /bírtál. 
(Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE – GLORIA 
 
 GRADUALE: Respice Domine (Zs. 73,20. 19. 22. 23.) – ÉE 619; GH 340 
! TEKINTS, URAM, A TE SZÖVET/SÉGEDRE,  szegényeid lelkét ne fe/lejtsd el 
végleg! TEKINTS, URAM… 1. ! Kelj fel, Uram, és tégy ítéletet ügyedben,  
emlékezzél meg szolgáidnak gyalá/zatáról! SZEGÉNYEID LELKÉT... 2. ! Meg-
emlékezvén a te összegyűjtött egyházadról, * melyet te szerzettél kezdet/től 
fogva. SZEGÉNYEID LELKÉT... TEKINTS, URAM… 
 
 ALLELUIA: Domine refugium (Zs. 89,1) – ÉE 435/GH 566; ÉE 619/GH 341 

<-4---1r-tT4---3---4--:--4tT4rR3E2W1-wW1Q0-'--01e3r-5uj5T4--.--¦-----6--7--5--4--. 
     AL- LE   -    LU-JA.  ____________________       (8. t.) 
 
 Uram, te lettél a mi mene/dékünk * nemzedékről nemze/dékre. 
 
 OFFERTORIUM: In te speravi (Zs. 30,15–18. 20–21) – GH 342 

(ad notam: Fényességes mennybéli – ÉE 191) 
TEBENNED VAN MINDEN REMÉNYSÉGEM, – ki is mondom: csak te vagy Istenem. 
 Kezedben van, Uram, az én sorsom, – kezedben van, Uram, az én sorsom. 
1. Arcod, Uram, ragyogjon szolgádra, – tégy jót véle, gondolj irgalmadra! 
 Kezedben van, Uram, az én sorsom, – kezedben van, Uram, az én sorsom.  

2. Mily nagy, Uram, a te édességed – azok iránt, akik félnek téged. 
 Kezedben van, Uram, az én sorsom, – kezedben van, Uram, az én sorsom.  
 
 SANCTUS – AGNUS DEI 
 
 COMMUNIO: Panis quem ego (Jn 6,52; 102. zs.) – ÉE 540; GH 343 

<-4---4t---5--:---4---5---6---tT4---5---5--,--2t-Ï-rR3---wW1---2--:--1---0---1---2---4-- 
      A  KE-NYÉR,   a-me-lyet én   a- dok,    az   én   tes-tem    a   vi- lág  é - le- 

<-2---2--.--„-†--[-----4--5---6--‡--5--,--[-----4--5---4--„--2--. 
      té- ért.   (4. t.)                /             *                    / 
 
Zs.: Áldjad, én lelkem, az /Urat, * és egész bensőm az ő szent /nevét! 2. Áldjad, én 
lelkem, az /Urat, * és el ne felejtsed semmi ado/mányát! (Ant.) 
3. Ki megkönyörül minden gonoszsá/godon, * ki meggyógyítja minden betegsé/ge-
det. 4. Ki megszabadítja a pusztulástól éle/tedet, * ki irgalmassággal és könyörü-
lettel koronáz meg /téged. (Ant.) 
5. Ki betölti javaival éle/tedet, * és mint a sasé, megújul ifjú/ságod. 6. Irgalmas-
ságot cselekszik /az Úr, * és igazságot tesz minden bántalmat szenve/dőnek. (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 182) 
ÜDVÖZLÉGY, ÉDES JÉZUSUNK! – Erős hittel itt megvallunk, – e szentségben 
mi imádunk, – Istenünknek magasztalunk. 
2. Te vagy világ Megváltója, – mennyországnak megnyitója, – éhes lelkünk 
táplálója, – bús szívünknek orvoslója. 
3. Édes Jézus, neked élek, – édes Jézus, neked halok, – életemben, halálom-
ban, – édes Jézus, tied vagyok. 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 235) 
NYÚJTSD KI MENNYBŐL, ó, szent Anyánk, kezedet, – meg ne utáld ínségében 
hívedet!  Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 
2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, – szólj mellettem, mert Istennél sza-
vad nagy.  Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 
3. Vétkeimnek rútságáért meg ne vess, – szent Fiadnak országába bevezess! 
 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 
4. És ha majdan elközelget halálom, – kegyes Anya, te légy édes vigaszom! 
 Mária, Mária, Mária, Szűzanya! 


