
SZENTMISE – ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 
 

 INTROITUS: Protector noster (Zs. 83,10–11. 2–3) – ÉE 591; GH 344 
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           OLTALMAZÓ   IS - TEN,   te-kints le,  és nézz Fölkented  ar- cá - ra, 
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          mert jobb  a   te   házadban egy nap, mint e-zer más- hol.    (3. t.) 
 

Zs.: Mily kedvesek a te hajlékaid, Seregeknek Ura, * kívánkozik és sóvárog az én lel-
kem az Úr csarnokai /után. 2. Mert a madár házat talál magának, † s a gerlice is fész-
ket, hová fiait helyezze, * oltáraidnál, Seregek Ura, én Királyom, és én /Istenem. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Bonum est confidere (Zs. 117,6. 8–9) – ÉE 620; GH 345 
! VELEM AZ ÚR, AZÉRT /NEM FÉLEK.  Mit árthatna né/kem az ember? VE-
LEM AZ ÚR… 1. ! Jobb az Úrban bizalmat tartani, * mint az emberben 
bi/zakodni. MIT ÁRTHATNA… 2. ! Jobb az Úrban bizalmat tartani, * mint a 
fejedelmekben bi/zakodni. MIT ÁRTHATNA… VELEM AZ ÚR… 
 
 ALLELUIA: Venite exsultemus (Zs. 94,1–2) – ÉE 435/GH 566; ÉE 620/GH 346 
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     AL- LE   -    LU-JA.  ____________________       (8. t.) 
 

 1. Jöjjetek, örvendezzünk az /Úrnak, * vigadjunk a mi szabadító Iste/nünknek! 
 2. Járuljunk az ő színe elé hálaa/dással, * és zsoltárok dicséretével vigadjunk /néki! 
 
 OFFERTORIUM: Immittet Angelus – GH 347 (vagy helyette: ÉE 189) 
Ó, JÉZUS, EMLÉKEZNI RÁD – a szívnek szent örömet ád, – de minden méznél 
édesebb – szívünkben bírni tégedet. 
2. Nincs szó a földön kedvesebb, – nincs dallam zengőbb, édesebb, – gondol-
ni szebbet nem lehet, – mint, Jézus, édes, szent neved. 
3. Bűnbánó nálad lel reményt, – könyörgő szív jótéteményt, – ha keresünk, 
itt jársz velünk, – mi várhat majd, ha föllelünk! 
4. A nyelv azt nem mondhatja ki, – betű ki nem fejezheti, – csak aki érzi, 
tudja azt, – Jézust szeretni mily malaszt. 

5. Te légy, ó, Jézus, örömünk, – mennyekben gazdag örökünk, – te adj az ég-
ben koronát, – most és örök időkön át! 
 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Primum quærite (Mt 6,33; 36. zs.) – GH 348 
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        E-LŐSZÖR KERES- SÉ- TEK   az  Is- ten or- szá-gát,  s minden hozzáa-da- 
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        tik nek-tek,  mondja az Úr Krisztus.   (1. t.) 
 

Zs.: Ne irígykedjél a gonosz/tevőkre, * és ne háborogj a hamisságot cselekvők /mi-
att! 2. Bízzál az Úrban, és a jót /cselekedd, * és lakni fogsz a földön, és gazdagsá-
gával /betelsz. (Ant.) 
3. Jobb az igaznak a /kevés, * mint nagy gazdagsága a bűnö/söknek. 4. Ismeri az 
Úr az ártatlanok /napjait, * és örökségük mindörökké /megmarad. (Ant.) 
5. Meg nem szégyenülnek a gonosz /időben, * az éhínség napján is jólla/katnak. 
6. Az Úr szilárddá teszi az ember /lépteit, * és annak útjában kedvét /leli. (Ant.) 
7. Fordulj el a rossztól és a jót /cselekedd, * és megmaradsz örökkön /örökké. 
8. Mert az Úr szereti az íté/letet, * és el nem hagyja az ő /szentjeit. (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 236) 
TE VAGY FÖLDI ÉLTÜNK VEZÉRCSILLAGA, – édes reménységünk, kegyes Szűz-
anya.  Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia, – azért áldunk örvendezve, 
ó, Szűz Mária! 
2. Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, – hogy kövessünk annak egész fo-
lyamán.  Téged rendelt… 
3. Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén, – átragyogsz minden bú és baj 
fellegén.  Téged rendelt… 
4. És ha elközelget éltünk alkonya, – te vagy vigaszteljes Esti Csillaga.  


