
SZENTMISE 
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPÉN 

 

 INTROITUS: Potestas eius (Dán 7,14; Zs. 71,2. 11) – ÉE 585; GH 250 

<ôþù-5---5---5---5z---5--:--5---5---5---3---5---rR3---2---,----1---3---[------------- 
           AZ  Ő   ORSZÁ-GA     ö- rök-ké-va- ló  or-szág;  s minden király szolgál 

<ôþù-4t---3--:--3---2---3---4---3---1---3---2--.--[-----3--5--6--5--. 
            né- ki,     al- le- lu - ja, al - le- lu- ja.     (8. t.) 
 

Zs.: Isten, add ítéletedet a /Királynak, * és igazságodat a Király /Fiának. 
2. És imádja őt a föld minden /királya, * és minden népek szolgálnak /néki. (Ant.) 
Dicsőség az Atyának és /Fiúnak * és Szentlélek /Istennek. Miképpen kezdetben vala, 
most és /mindenkor, * és mindörökkön örökké, /ámen. (Ant.) 
 

 KYRIE – GLORIA 
 

 GRADUALE: Dominabitur a mari (Zs. 71,8. 11) – ÉE 586; GH 251 
URALKODIK † a tengertől /tengerig, * a folyóvíztől a földkerekség /határáig. 
URALKODIK…  Hódoljon előtte † a föld minden királya, * és minden népek 
szolgálja/nak néki. A FOLYÓVÍZTŐL… URALKODIK… 
 

 ALLELUIA: Potestas eius (Dán 7,14) – GH 565; ÉE 586/GH 252 

<XB-23r---rR345zZ5---4z66/---6uU6zh4R3-:--66/--3rR3E2-+--45z--3zh4tT4rR33--.--¥---5-6-4-3-. 
         AL -  LE     -      LU   -   JA.          ___________________      (8. t.) 
 

 Az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem /vétetik, * és az ő országa el nem 
/enyészik. 
 

 OFFERTORIUM: (ÉE 138) 
ÖRÖK ATYÁNAK EGY FIA, – ó, Fény a Fényből, Krisztusunk! – Te vagy az 
Úr, az Alkotó, – ki ülsz királyi trónuson. 
2. Törvényhozónk és Főpapunk, –  néped tanító Mestere, –  ruhádon vérrel 
írva áll: –  Királyoknak Királya vagy! 
3. A régi ember átka volt – nyögni sátáni zsarnokát; – szent keresztfádon győz-
tesen – szabadságunk te meghozád. 
4. Uralmad áld és boldogít, – tenéked készen hódolunk. – Országod egykor 
add nekünk, – örökre légyen otthonunk! 
 

 SANCTUS – AGNUS DEI 

 COMMUNIO: Sedebit Dominus (Zs. 28,10–11; 28. zs.) – GH 253 

<ôþ--1---1---3---5z---5-:--5z---3-!---3---2e---1---1--,--1---1---2---2---3---1w---2-: 
        KIRÁLYKÉNT TRÓNOL  az  Úr mind-ö- rök-re,    az  Úr megáldja  né- pét 

<ôþ--5---2---eE2---1--.--ƒ-…--[---…---[-----6--‡--5--,--[-----6Ð-4---5--…--3--. 
          bé-kes-ség-ben.  (5. t.)      †           /             *                     / 
 
Zs.: Adjátok meg az Úrnak, Isten /fiai, * adjátok meg az Úrnak a dicsőséget és hódo-
/latot! 2. Adjátok meg az Úrnak neve dicsé/retét, * imádjátok az Urat szent ünnepi 
/díszben! (Ant.) 
3. Az Úr hangja a vizek fölött, † a fölséges Isten /mennydörög: * ott van az Úr a nagy 
vizek /fölött. 4. Az Úr hangja zeng hata/lommal, * az Úr hangja fensé/gesen. (Ant.) 
5. Az Úr hangja cédrusokat /tördel, * összetöri az Úr Libanon cédru/sait. 6. Az 
Úr hangja tüzes lángokat szór, † az Úr hangjára megremeg a /pusztaság, * megrendí-
ti az Úr a siva/tagot. (Ant.) 
7. Az Úr a vízözön felett /lakozik, * s királyként trónol az Úr mindö/rökre. 8. Az 
Úr erőt ád majd az ő /népének, * az Úr megáldja népét békes/ségben. (Ant.) 
 
 SZENTSÉGI ÉNEK (ÉE 187) 
GYŐZELEMRŐL ÉNEKELJEN napkelet és napnyugat, – millió szív összecseng-
jen, magasztalja az Urat! – Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa 
lett, – mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.  Krisztus kenyér- s 
borszínében Úr s Király a föld felett: forrasz eggyé békességben minden né-
pet s nemzetet! 
2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, – a keresztfán vé-
re ömlött váltságunknak béreként. – Most az oltár Golgotáján újra itt a drága 
vér, – áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.  Krisztus… 
 
 BEFEJEZŐ ÉNEK (ÉE 190) 
AZ ÚRISTENT MAGASZTALOM, – jóvoltáról gondolkodom, – irgalmához fo-
lyamodom, – mert meghallgat, azt jól tudom. 
2. Csodálatos tetteiről, – szabadító erejéről, – emlékezem jóvoltáról, – bizo-
dalmat veszek abból. 
3. Mert ő erős hatalommal, – dicsőséges szent jobbjával – az ő népét meg-
mentette, – fogságából kivezette. 
4. Úgy vezette szent Egyházát, – mint jó pásztor kedves nyáját, – ételéről 
gondoskodott, – utat neki ő mutatott. 
5. Hálát adjunk az Istennek, – Atya, Fiú, Szentléleknek, – három személy 
Fölségének, – egymivoltú Istenségnek. 


