
SZENTMISE – ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
 

 INTROITUS: In voluntate tua (Eszter 13,9–11; Zs. 118,1) – GH 379 

<ô-4---4---4---2---rR3---2--:--2---4---2---4---5z---5--,----5---5---6---5---rR3---2--:- 
    HATALMADBAN NYUGSZIK  a mindenség, U-ram, s nincs, ki el-len-áll-jon 

<ô-2---1---ñ---1w---2--.---4---4---4---2---rR3---2--:--2---4---4---2---4---5z---5--,-- 
        a - ka- ra-tod-nak.   Te  al- kot-tál mindent,  a mennyet és  a   föl-det, 

<ô-5---5---6---5---rR3---2--:--2---1---ñ---1w---2--.--£-----1w--2--. 
  s mind, a-mit az  ég-bolt   ma-gá- ba  fog-lal.    (2. t.) 
 

Zs.: Boldogok, kik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint /járnak. 
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. † Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Domine refugium (Zs. 89,1–2. 16) – ÉE 627; GH 380 
URAM, † te lettél a mi me/nedékünk * nemzedékről /nemzedékre. URAM… 
1. Mielőtt lettek a hegyek, † és formáltatott a föld és a világ, * mindöröktől 
és örökké vagy te, /ó, Isten! NEMZEDÉKRŐL /NEMZEDÉKRE. 2. ! Lássék meg 
szolgáidon a te műved, * és fiaikon a te di/csőséged. NEMZEDÉKRŐL /NEM-
ZEDÉKRE. URAM… 
 

 ALLELUIA: Qui confidunt (Zs. 124,1) – ÉE 436/GH 559; ÉE 627/GH 381 

<-1---1ed1Q0---34t---5--:--tT4t-rR3rR3e-qQ0-'---rR34t-qQ0-'--12ed1--.--[--4-3--4t--4rR3E2W1-. 
     AL-  LE   -   LU - JA.     _______________________      (1. t.) 
 

 Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion /hegye, * meg nem inog az, és mind-
örökké /megmarad. 
 

 OFFERTORIUM: Vir erat – GH 382 (ad notam: Benned bízik – ÉE 192) 
 VOLT EGYKOR EGY FÉRFI messzi Husznak földjén, – Jób nevű, és jámbor, 
igaz módra élvén, – kit a Sátán kikért, hogy megkísérthesse, – hatalmat nyert 
rajta, mint az Úr engedte. 
1. Megpróbálta Jóbnak hűségét a Sátán, – kitöltve hatalmát rajta és családján, – 
gyermekeit, házát, kincsét felprédálá, – súlyos fekélyekkel testét is megrontá. 

2. Jób a csapások közt hűséges és csendes, – így szólván az Úrhoz, szívből engedel-
mes: – Ó, bár elengednéd mind, amit vétettem, – mikkel haragodat méltán érdemeltem. 
3. Kőből van-e erőm, ércből van-e testem, – hogy mind e gyötretést csendben elvi-
seljem? – Látnak-e még jókat megbúsult szemeim? – Megbocsáthatók-e számtalan 
bűneim?  VOLT EGYKOR EGY FÉRFI… 
 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 

 COMMUNIO: In salutari tuo (Zs. 118,81; 118. zs.) – GH 383 

<-1---2---£----------5z---5--:---4---5---6---5---4---5---5--,--2---5---4-Ï-3---wW1--- 
      A   TE  ÜDVÖZÍTÉ-SE-DÉRT  e-mésztő-dik  a  lel-kem,  és   a   te    i- géd - 

<-wW1--:--0---1---2---4---2---2--.--„-†--[---4--5---6--‡--5--,--[---4--5---4--„--2--. 
      ben     i- gen bízom, U-ram!  (4. t.)             /             *                 / 
 

Zs.: Boldogok, kik szeplőtelenek az ő /útjukon, * és az Úr törvénye szerint /járnak. 
2. Szálljon reám, Uram, a te irgalmas/ságod, * a te üdvösséged, miképpen meg-
mon/dottad. (Ant.) 
3. Mondtak nekem szép szavakat a /hamisak, * de nem olyan az, mint a te tör/vé-
nyed. 4. Csaknem végeztek velem e /földön, * de parancsolataidat én mégsem 
/hagytam el. (Ant.) 
5. Gyűlölöm a megosztott szívű/eket, * és szeretem a te törvé/nyedet. 6. Szeme-
im sóvárognak a te szabadítá/sodért, * és igaz-voltodnak megszólalá/sáért. (Ant.) 
7. Sokan vannak, akik üldöznek engem és hábor/gatnak, * de a te bizonyságaidtól 
el nem /hajlottam. 8. A hatalmasok ok nélkül üldöznek /engem, * de nem fél szí-
vem, csak a te i/gédtől. (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 242) 
ANGYALOKNAK KIRÁLYNÉJA, tiszta Szűz, – kérjed a te szent Fiadat érettünk! 
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, – szép szűz Mária, könyörögj értünk! 
2. Rózsafüzér Királynéja, tiszta Szűz… 
3. Magyaroknak Nagyasszonya, tiszta Szűz… 


