
SZENTMISE 
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

 
 INTROITUS: Iustus es Domine (Zs. 118,137. 124. 1–2) – GH 359 

<X--1---1---3---1---0---34t---5--:--6---5---4---4---4---4---3t---4--,--4---4---2---4- 
         I-GAZSÁGOS VAGY, U-RAM,  i- gaz  a   te    í - té - le- ted,   cse-le-ked-jél 

<X--5---4---3--:--2---3---4---3---2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1--. 
       szolgáddal    ir-gal-masságod szerint.   (1. t.) 
 

Zs.: Boldogok, kik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint /járnak. 
2. Boldogok, kik az ő bizonyságaira /figyelnek, * teljes szívükből kere/sik őt. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE – GLORIA 
 
 GRADUALE: Beata gens (Zs. 32,12. 6. 13) – ÉE 623; GH 360 
BOLDOG /AZ A NEMZET, † kinek az Úr az /Istene, * boldog a nép, akit örök-
ségül válasz/tott magának. BOLDOG /AZ A NEMZET… 1. ! Az Úr igéje által 
lettek az egek, * és lehellete által azoknak minden é/kessége. BOLDOG A 
NÉP… 2. ! Letekint az Úr a mennyből, * és látja mind az emberek /fiait. 
BOLDOG A NÉP… BOLDOG /AZ A NEMZET… 
 
 ALLELUIA: Domine exaudi (Zs. 101,2) – ÉE 433/GH 563; ÉE 623/GH 361 

<-0---23r4-%---tT4R3r-%---uj5T4R3--4tT4--:--rf2W1Q0eE2---qQ0---0--.--£----5Ï-3--4--2wW1wW1Q0q-. 
     AL- LE            -            -            -            -            LU- JA.    (5. t.) 
 
 Hallgasd meg könyörgésemet, /Uram, * és az én kiáltásom jusson /eléd! 
 
 OFFERTORIUM: Oravi Deum (Dán 9,4. 17. 19–23) – GH 362 

(ad notam: Benned bízik, Isten – ÉE 192) 
SZÓLOK ÉN, DÁNIEL: Uram, ki meghallod, – égi szentélyedből ragyogtasd fel arcod! 
 Nézzél kegyelmesen, figyelmezz e népre, – szent nevedet hívjuk, jöjj segítségére! 
1. Amíg imádkoztam, és bűnvallást tettem, – üzenettel küldé angyalát az Isten: 
Értsed a szavakat, Dániel, mit mondok, – Isten bízta reám, amit hozzád szólok. 
2. Véget ér majd egykor nagy nyomorúságtok, – eljön majd a Fölkent, akit várva vártok. 
 Nézzél kegyelmesen, figyelmezz e népre, – szent nevedet hívjuk, jöjj segítségére! 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: Vovete et reddite (Zs. 75,12; 75. zs.) – GH 363 

<ô--5---5---3---5---6u---zZ5---5--:--5---3---4t---wW1---1---,---4---4---4---2r---3--:-- 
       TEGYETEK FO-GA-DALMAT   és  ad - já- tok meg      ti   U- ra- tok-nak, 

<ô--2---1---2rR3---1---1--.---tg3---56uj5---5--:--5---5---3---4---5---wW1---1--,--£---- 
         Is- te -  ne- tek-nek!  Mind-nyá- jan,   kik kö-rü- löt-te vagytok,   hozza- 

<ô--£--------2r---3--:--3---wW1---2rR3---1---1--.--[-----6--5--rR3--4--. 
         tok aján- dé-kot     a  Föl -  sé - gesnek!   (7. t.) 
 

Zs.: Megismertette magát Júdeában az /Isten, * nagy az ő neve Izrá/elben. 
2. A Béke Városában van az ő /hajléka, * Sion hegyén az ő lakó/helye. (Ant.) 
3. Ott törte meg a nyilak villá/mait, * a pajzsot, a kardot és a /háborút. 4. Tündö-
kölsz, te, Csodálatos, a győzelem /hegyéről, * kifosztattak a hatalomra /vágyók. (Ant.) 
5. A mennyből hallattad az íté/letet, * a föld megrendült és megcsönde/sedett. 6. 
Midőn fölkelt az ítéletre az /Isten, * hogy megszabadítsa a földön mind a szelí/deket. (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… 
4. Orvosságát, tisztulását lelkünk itt feltalálja, – e nagy Szentség az üdvösség 
bőséges kútforrása.  Boruljunk le… 
5. Szelíd Bárány, a keresztfán áldozatunk te lettél, – és ezáltal szent Atyáddal 
nekünk békét szereztél.  Boruljunk le… 
 

 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!  
4. És ha majdan elközelget halálom, – kegyes Anya, te légy édes vigaszom!  


