
SZENTMISE – ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Miserere mihi (Zs. 85,3. 5. 1–2) – GH 354 
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         KÖNYÖRÜLJ RAJTAM, U-RAM,  hozzád ki- ál- tok,  mert szelíd vagy és ke- 

<ôþù--rR3---2---,---2---2---3t---3-!----2---2e---qQ0---ñ--:--1---2---3---wW1Q0---0--.---- 
           gyelmes,     sok-ir- gal-mú  mind-a- zok-hoz,  kik té-ged hív- nak. 

<ôþý-„-…--[-----rR3--5--,--[-----3t---3--…--2--. 
           (3. t.)                   *                / 
 
Zs.: Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgass meg engem, * mert nyomorult vagyok 
és /szegény. 2. Őrizd meg életemet, mert a te szented vagyok, * szabadítsd meg 
szolgádat, én Istenem, mert benned /bízik. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE – GLORIA 
 
 GRADUALE: Timebunt gentes (Zs. 101,16–17. 23) – ÉE 622; GH 355 
FÉLIK /MAJD A NÉPEK † a te neve/det, Uram, * a föld királyai tisztelik di/cső-
ségedet. FÉLIK… 1. ! Mert megépítette az Úr Siont, * és megjelenik fen/sé-
gében. A FÖLD KIRÁLYAI… 2. ! A népeket egybegyűjti, * s a királyokat is, 
hogy szolgáljanak /az Úrnak. A FÖLD KIRÁLYAI… FÉLIK… 
 
 ALLELUIA: Cantate Domino (Zs. 97,1) – ÉE 433/GH 563; ÉE 622/GH 356 
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     AL- LE            -            -            -            -            LU- JA.    (5. t.) 
 
 Énekeljetek az Úrnak új /éneket, * mert csodálatos dolgokat /művelt. 
 
 OFFERTORIUM: Domine in auxilium (Zs. 39,14–15. 2–3. 15) – GH 357 

(ad notam: Jézus Krisztus az Atya Igéje – ÉE 67) 
SIESS, URAM, JÖJJ SEGÍTSÉGEMRE, – ne hagyj engem jutni nagy szégyenre! 
 Forduljon meg az én ellenségem, – ki halálra üldözi a lelkem.  

1. Fussanak, kik káromon örülnek, – lelkem ellen gonoszat terveznek. 
 Forduljon meg az én ellenségem, – ki halálra üldözi a lelkem.  
2. Várva vártam én fölséges Uram, – kegyelmesen meghallgatta szavam.  
 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Domine memorabor (Zs. 70,16–18; 70. zs.) – GH 358 
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         U -  RAM,   i-gaz-sá-god-ról em-lé - kezem,   te   ta- nítottál ifjúsá-gom- 

<X--3---4tT4---3--:--¢--------------2---3---4---eE2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1--. 
        tól  fog- va,      öregségem-ben se hagyj el  en-gem!  (1. t.) 
 

Zs.: Tebenned bíztam, /Uram, * soha meg nem szégye/nülök. 2. A te igazságod ál-
tal szabadíts meg és ments ki /engem, * hajtsd hozzám füledet, és üdvözíts /engem! (Ant.) 
3. Légy nekem oltalmazó Istenem és megerősített váram, † hogy szabaddá tégy 
/engem, * mert erősségem és menedékem /vagy te. 4. Mert te vagy az én béketűré-
sem, /Uram, * és reménységem ifjúságomtól /fogva. (Ant.) 
5. Reád támaszkodom születésem óta, † anyám méhétől fogva te vagy /oltalmam, 
* benned van az én dicsőségem /mindenkor. 6. Ne vess el engem az öregség /ide-
jén, * midőn megfogyatkozik az erőm, ne hagyj el /egem! (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 165) 
ÁLDJAD, EMBER, E NAGY JÓDAT, – kenyérszínben Megváltódat! – Itt jelen 
van szent testével édes Jézus, – jelen vagyon szent vérével áldott Jézus. 
2. Itt az Isten gazdagsága, – bűnös lelkek nagy váltsága, – minden jónak nagy 
bősége, édes Jézus, – gyarló szívek erőssége, áldott Jézus. 
3. Itt az égnek megnyitója, – kegyelemnek meghozója, – egész világ drága 
díja, édes Jézus, – az Istennek örök Fia, áldott Jézus. 
4. Nem csak jel ez, nem csak emlék: – valóságos szent jelenlét! – Itt van 
köztünk tested, véred, édes Jézus, – itt van isten-emberséged, áldott Jézus. 
5. Kérjük, adja ránk áldását, – irgalmának kútforrását, – legyen velünk a vég-
órán édes Jézus, – s üdvözítsen holtunk után áldott Jézus! 
 

 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 360) 
ÁLDJ MEG MINKET, JÉZUS, kik itt egybegyűltünk, – a te áldásodban, kérünk, 
legyen részünk, – ajándékod közöld bőven vélünk! – Ne hagyj minket, hívei-
det, – szentség nélkül világból kimúlni! 
2. Ó, áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa, – boldog mennyországnak drága 
gyöngyvirága, – bűnösöknek édes szószólója! – Vigyázz reánk, édesanyánk, 
– angyaloknak kegyes Királynéja! 


