
SZENTMISE – ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
 
 INTROITUS: Dicit Dominus (Jer 29,11. 12. 14) – GH 405 

<X--1---3---1---0---34t---5--:--4---6---5---4---4---4---3t---4--,----4---4---4---2---- 
        AZ ÉN GONDO-LA-TOM    a  bé-kesség gondo- la - ta,   s nem a sa-nyar- 

<X--4---tT4---3--:--2e---4---eE2---1--.--…-†--[----4--…--3--,--[----4--3---†--rR3--1-. 
        ga- tá - sé,   mond-ja  az   Úr.   (1. t.)     /             *                  / 
 

Jer.: Hívjatok engem, és én meghallgatlak /titeket, * és hazahozlak fogságotokból, 
minden /helyről. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 
 KYRIE – GLORIA 
 
 GRADUALE: Liberasti nos (Zs. 43,8–9. 2) – ÉE 633; GH 406 
MEGSZABADÍ/TOTTÁL MINKET † sanyarga/tóinktól, * a mi gyűlölőinket meg-
szé/gyenítetted. MEGSZABADÍ/TOTTÁL MINKET… 1. Az Istenben dicseke-
dünk † minden napon, * és a te nevednek hálát adunk /örökké. A MI GYŰLÖ-
LŐINKET… 2. Saját fülünkkel hallottuk, † atyáink beszélték el nekünk, ó, 
Isten, * amit az ősi napokban /műveltél. A MI GYŰLÖLŐINKET… MEGSZABA-
DÍ/TOTTÁL MINKET… 
 
 ALLELUIA: De profundis (Zs. 129,1) – ÉE 435/GH 566; ÉE 633/GH 407 

<-4---1r-tT4---3---4--:--4tT4rR3E2W1-wW1Q0-'--01e3r-5uj5T4--.--¦-----6--7--5--4--. 
     AL- LE   -    LU-JA.  ____________________       (8. t.) 
 

 A mélységekből kiáltok hozzád, ó, /Uram, * Uram, hallgasd meg az én /szómat! 
 
 OFFERTORIUM: De profundis (Zs. 129,1–3) – GH 409 

(ad notam: Ó, dicsőséges, ó, fényességes – ÉE 233) 
 A MÉLYSÉGEKBŐL hozzád kiáltunk nagy keserűséggel, – felséges Isten, le-
gyél segítséggel!  A mélységekből… 
1. Tekints mireánk, kérünk, Úristen, ily nagy szükségünkben, – segélj meg 
minket erőtlenségünkben!  A mélységekből… 
2. Mi bűneinket ha te megtartod, felséges Úristen, – vajon bűntelen előtted 
ki lészen?  A mélységekből… 

 SANCTUS – AGNUS DEI 
 
 COMMUNIO: Amen dico vobis (Mk 11,24; 60. zs.) – GH 410 

<X--1---3---1---0----34t---5--:--6---5---£------------3t---4--,---£----------------- 
     BIZONY MONDOM NÉK-TEK, bár-mit  imádkozva kér-tek,   higgyétek, hogy 

<X--2---4---tT4---3--:--3r---2---eE2---1---1--.--[-----4--3--rR3--1--. 
         el-nye-ri - tek,    és meglesz néktek.   (1. t.) 
 

Zs.: Hallgasd meg, Isten, az én könyörgé/semet, * figyelmezz az én imádsá/gomra! 
2. A föld határairól kiáltok hozzád, † midőn szorongatják a /szívemet, * megköze-
líthetetlen kősziklára vezess el /engem! (Ant.) 
3. Mert reménységem /lettél, * erősséges torony az ellenség /ellen. 4. A te hajlé-
kodban lakom /örökké, * és szárnyaid árnyéka alatt találok /oltalmat. (Ant.) 
5. Mert te, Istenem, imádságomat meghall/gattad, * és neved tisztelőinek öröksé-
gét megadtad /nekem. 6. Napokkal gyarapítsd a király /napjait, * és sok esztendő-
vel nemzedékről nemze/dékre! (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 168) 
ZÁLOGÁT ADTAD, Ó, JÉZUS, örök szeretetednek, – rendelvén e nagy Szentsé-
get és adván tieidnek: – hogy teveled egyesüljünk, s téged viszontszeressünk. 
– Örök hála és imádás legyen azért nevednek! 
2. Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat, – és ellened elkövetett 
sok hálátlanságunkat. – Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál – el-
törölvén a keresztfán régi adósságunkat. 
3. S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük, – hagytad ezt a 
nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük. – Csodálatos kincset adtál, és 
közöttünk maradtál: – véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk! 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (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! 


