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A magyar fordítás jóváhagyása 

SZENTSÉGI ÉS ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ 

 

769 /91. sz. 

 

A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZMEGYÉKNEK 

 

 Miután az Országos Liturgikus Tanács elnöke, dr. Konkoly István szombathelyi 

megyéspüspök 1991. július 1-jén kelt levelében kéréssel fordult hozzánk, A Szentmise 

olvasmányai: „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre c. kötet magyar fordítását úgy, 

amint a mellékelt példányban előttünk áll, nagy örömmel jóváhagyjuk és megerősítjük ama 

meghatalmazás alapján, amelyet II. János Pál pápa ennek a Kongregációnak adott. 

 A kinyomtatott szövegben közöljék teljes egészében ezt a határozatot az Apostoli 

Szentszéktoll kapott megerősítésről. 

 Továbbá: két nyomtatott példányt küldjenek majd a Kongregációnak. Bármely ellenkező 

rendelkezés hatályát veszti. 

 Kelt az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén, 1991. szeptember 10-én. 

 

 Eduardus Martinez bíboros  

 elnök  

  + Kada Lajos 

tibicai címzetes érsek, 

titkár 
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Az egyházi év mozgó ünnepeinek táblázata 

 

 

 

Naptári 

év 

Vasár-

napok 

Hét-

köz-

napok 

Hamvazó-

szerda Húsvét 

Urunk 

mennybe-

menetele 

(csütörtök) Pünkösd 

Úrnapja 

(csütörtök) 

1988 B II.  febr. 17. ápr. 3. máj. 12. máj. 22. jún. 2. 

1989 C I.  febr. 8. márc. 26. máj. 4. máj. 14. máj. 25. 

1990 A II.  febr. 28. ápr. 15. máj. 24. jún. 3. jún. 14. 

        

1991 B I.  febr. 13. márc. 31. máj. 9. máj. 19. máj. 30. 

1992 C II.  márc. 4. ápr. 19. máj. 28. jún. 7. jún. 18. 

1993 A I.  febr. 24. ápr. 11. máj. 20. máj. 30. jún. 10. 

1994 B II.  febr. 16. ápr. 3. máj. 12. máj. 22. jún. 2. 

1995 C I.  márc. 1. ápr. 16. máj. 25. jún. 4. jún. 15. 

        

1996 A II.  febr. 21. ápr. 7. máj. 16. máj. 26. jún. 6. 

1997 B I.  febr. 12. márc. 30. máj. 8. máj. 18. máj. 29. 

1998 C II.  febr. 25. ápr. 12. máj. 21. máj. 31. jún. 11. 

1999 A I.  febr. 17. ápr. 4. máj. 13. máj. 23. jún. 3. 

2000 B II.  márc. 8. ápr. 23. jún. 1. jún. 11. jún. 22. 

        

2001 C I.  febr. 28. ápr. 15. máj. 24. jún. 3. jún. 14. 

2002 A II.  febr. 13. márc. 31. máj. 9. máj. 19. máj. 30. 

2003 B I.  márc. 5. ápr. 20. máj. 29. jún. 8. jún. 19. 

2004 C II.  febr. 25. ápr. 11. máj. 20. máj. 30. jún. 10. 

2005 A I.  febr. 9. márc. 27. máj. 5. máj. 15. máj. 26. 

        

2006 B II.  márc. 1. ápr. 16. máj. 25. jún. 4. jún. 15. 

2007 C I.  febr. 21. ápr. 8. máj. 17. máj. 27. jún. 7. 

2008 A II.  febr. 6. márc. 23. máj. 1. máj. 11. máj. 22. 

2009 B I.  febr. 25. ápr. 12. máj. 21. máj. 31. jún. 11. 

2010 C II.  febr. 17. ápr. 4. máj. 13. máj. 23. jún. 3. 

        

2011 A I.  márc. 9. ápr. 24. jún. 2. jún. 12. jún. 23. 

2012 B II.  febr. 22. ápr. 8. máj. 17. máj. 27. jún. 7. 
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   Évközi hetek Nagyböjt előtt Évközi hetek Pünkösd után  

Naptári 

év 

Vasár- 

napok 

Hétköz-

napok 

végső nap hetek 

száma 

kezdő nap kezdő 

hét 

Advent  

I. vasárnap 

1988 B II. febr. 16. 6 máj. 23. 8 nov. 27. 

1989 C I. febr. 7. 5 máj. 15. 6 dec. 3. 

1990 A II. febr. 27. 8 jún. 4. 9 dec. 2. 

        

1991 B I. febr. 12. 5 máj. 20. 7 dec. 1. 

1992 C II. márc. 3. 8 jún. 8. 10 nov. 29. 

1993 A I. febr. 23. 7 máj. 31. 9 nov. 28. 

1994 B II. febr. 15. 6 máj. 23. 8 nov. 27. 

1995 C I. febr. 28. 8 jún. 5. 9 dec. 3. 

        

1996 A II. febr. 20. 7 máj. 27. 8 dec. 1. 

1997 B I. febr. 11. 5 máj. 19. 7 nov. 30. 

1998 C II. febr. 24. 7 jún. 1. 9 nov. 29. 

1999 A I. febr. 16. 6 máj. 24. 8 nov. 28. 

2000 B II. márc. 7. 9 jún. 12. 10 dec. 3. 

        

2001 C I. febr. 27. 8 jún. 4. 9 dec. 2. 

2002 A II. febr. 12. 5 jún. 20. 7 dec. 1. 

2003 B I. márc. 4. 8 jún. 9. 10 nov. 30. 

2004 C II. febr. 24. 7 máj. 31. 9 nov. 28. 

2005 A I. febr. 8. 5 máj. 16. 7 nov. 27. 

        

2006 B II. febr. 28. 8 jún. 5. 9 dec. 3. 

2007 C I. febr. 20. 7 máj. 28. 8 dec. 2. 

2008 A II. febr. 5. 4 máj. 12. 6 nov. 30. 

2009 B I. febr. 24. 7 jún. 1. 9 nov. 29. 

2010 C II. febr. 16. 6 máj. 24. 8 nov. 28. 

        

2011 A I. márc. 8. 9 jún. 13. 11 nov. 27. 

2012 B II. febr. 21. 7 máj. 28. 8 dec. 2. 
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Szentírási könyvek címének rövidítése 

 Abd Abdiás próféta könyve 

 Agg Aggeus próféta könyve 

 Am Amosz próféta könyve 

 ApCsel Apostolok Cselekedetei 

   

 Bár Báruk próféta könyve 

 Bír Bírák könyve 

 Bölcs Bölcsesség könyve 

   

 Dán Dániel próféta könyve 

   

 Ef Szent Pál apostol levele az efezusiakhoz 

 Én Énekek Éneke 

 Eszt Eszter könyve 

 Ez Ezekiel próféta könyve 

 Ezdr Ezdrás könyve 

   

 Fil Szent Pál apostol levele a filippiekhez 

 Filem Szent Pál apostol levele Filemonhoz 

   

 Gal Szent Pál apostol levele a galatákhoz 

   

 Hab Habakuk próféta könyve 

   

 Iz Izajás próféta könyve 

   

 Jak Szent Jakab apostol levele 

 Jel Jelenések könyve 

 Jer Jeremiás próféta könyve 

 Jn Szent János evangéliuma 

 1 Jn Szent János apostol első levele 

 2 Jn Szent János apostol második levele 

 3 Jn Szent János apostol harmadik levele 

 Jób Jób könyve 

 Joel Joel próféta könyve 

 Jón Jónás próféta könyve 

 Józs Józsue könyve 

 Judit Judit könyve 

 Júd Júdás apostol levele 

   

 1 Kir Királyok első könyve 

 2 Kir Királyok második könyve 

 Kiv Kivonulás könyve (Mózes 2. könyve) 

 Kol Szent Pál apostol levele a kolosszeiekhez 

 1 Kor Szent Pál apostol első levele a korintusiakhoz 

 2 Kor Szent Pál apostol második levele a korintusiakhoz 
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 1 Krón Krónikák első könyve 

 2 Krón Krónikák második könyve 

   

 Lev  Leviták könyve (Mózes 3. könyve) 

 Lk Szent Lukács evangéliuma 

   

 1 Mak Makkabeusok első könyve 

 2 Mak Makkabeusok második könyve 

 Mal Malakiás próféta könyve 

 Mik Mikeás próféta könyve 

 Mk Szent Márk evangéliuma 

 Mtörv Második Törvénykönyv (Mózes 5. könyve) 

   

 Náh Náhum próféta könyve 

 Neh Nehemiás könyve 

   

 Oz Ozeás próféta könyve 

   

 Péld Példabeszédek könyve 

 1 Pét Szent Péter apostol első levele 

 2 Pét Szent Péter apostol második levele 

 Préd Prédikátor könyve 

 Róm Szent Pál apostol levele a rómaiakhoz 

 Rut Rut könyve 

   

 1 Sám Sámuel első könyve 

 2 Sám Sámuel második könyve 

 Sir Sirák fia könyve 

 Sirat Siralmak könyve 

 Szám Számok könyve (Mózes 4. könyve) 

 Szof Szofoniás próféta könyve 

   

 Ter Teremtés könyve (Mózes 1. könyve) 

 1 Tessz Szent Pál apostol első levele a tesszalonikaiakhoz 

 2 Tessz Szent Pál apostol második levele a tesszalonikaiakhoz 

 1 Tim Szent Pál apostol első levele Timóteushoz 

 2 Tim Szent Pál apostol második levele Timóteushoz 

 Tit Szent Pál apostol levele Tituszhoz 

 Tób Tóbiás könyve 

   

 Zak Zakariás próféta könyve 

 Zsid Zsidókhoz írt levél 

 Zsolt Zsoltárok könyve 
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Advent 

Advent 1. vasárnapja 

OLVASMÁNY Jer 33, 14-16 

 

 Az üdvösség történetében a remény kezdettől fogva nagy szerepet játszott. Isten ígéretet 

tett, és azt fokozatosan beváltotta. A nagy ígéret a végső szabadulás, az üdvösség, amit 

többnyire csak jelképek mutatnak be. Az olvasmány szövege utal a próféta előbbi 

jövendölésére (23, 5–6), amely szintén Dávid házának örök uralmáról szól. Az uralom 

szellemiségét és természetfölöttiségét mutatja a kifejezés, hogy „az Úr a mi igazságunk”. 

 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 

 

 Isten elküldi a Messiást, aki Dávid nemzetségéből születik. 

 

 Íme, jönnek majd napok – mondja az Úr –, amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának 

és Juda házának megígértem: 

 Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és 

igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Juda, és biztonságban él 

Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: „Az Úr a mi igazságunk!” 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 24, 4bc-5ab. 8-9. 10 és 14 4g. tónus. 

 

Válasz: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem. 

 

Előénekes: Utaidat, Uram, mutasd meg nékem, * ösvényeidre taníts meg engem. 

Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem. 

Hívek: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem. 

 

E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat. 

Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja. 

H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem. 

 

E: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, * akik szövetségét és törvényét megtartják. 

Isten barátságát élvezik, akik őt félik, * szövetségét feltárja nékik. 

H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem. 

 

SZENTLECKE 1 Tessz 3, 12-4, 2 

 

 Krisztus megjelenése óta tudjuk, hogy az életnek van határozott célja. Magunkra kell 

öltenünk az ő lelkületét, hogy bizalommal adhassunk számot földi vándorlásunkról. A hit arra 

sarkall, hogy a szeretetben, a buzgóságban és az ismeretben állandóan növekedjünk. Ehhez 

az egyházi közösség és egymás példája is hozzásegít. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt első leveléből 

 

 Krisztus e jövetelére erősítse meg szívünket az Úr. 

 

 Testvéreim! 

 Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr a szeretetben egymás és mindenki iránt, mint 

ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen szentségben 

állhassatok Istenünk és Atyánk elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön, összes szentjének 

kíséretében. 

 Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, 

hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek: éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. 

Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk nektek Urunk, Jézus által. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk. Zsolt 84, 

8. – 1 D2 tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 21, 25-28. 34-36 

 

 A kozmikus katasztrófák, amelyek Krisztus második e jövetelét és az ítéletet bevezetik, 

lehetnek valóságok, de úgy is fel lehet fogni őket, mint ószövetségi kifejezéseket, amelyek 

Krisztus hatalmát szemléltetik. Az evangélium igazi mondanivalója az, hogy az emberek 

különféleképpen élik meg ezeket a jelenségeket. Akik nem hisznek, azokban félelmet keltenek, 

mert a megsemmisülés fenyegetését hozzák. A hívők azonban tudni fogják, hogy az igazságos 

bíró közeledik, aki megjutalmazza övéit hűségükért. Azért kell virrasztani és készen lenni, 

hogy a Krisztussal való találkozást ilyen bizalommal várhassuk. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Elközelgett a ti megváltásotok. 

 

 Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: 

 „Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett 

rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek 

megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség 

összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben 

nagy hatalommal és dicsőséggel. 

 Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett 

megváltásotok. 

 Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági 

gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le 

mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy 

megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Advent 2. vasárnapja 

OLVASMÁNY Bár 5, 1-9 

 

 A próféta lelkesen jelenti be Jeruzsálemnek, illetve a fogságba hurcolt népnek, hogy Isten 

megelégelte szenvedésüket, és a fogságot felváltja a hazatérés öröme. Akiket az ellenség 

elhurcolt, azokat Isten vezeti vissza, ezért a göröngyös utak is simává válnak. Isten 

megengedi népének, hogy újra megtapasztalja az örömet, a világosságot, az igazságosságot 

és a dicsőséget. 

 

OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből 

 

 Véget ér a fogság: boldog élet várja Isten népét. 

 

 Jeruzsálem, vesd le a gyász és az ínség ruháját, 

öltözzél annak a dicsőségnek díszébe, 

amelyet Isten ad neked mindörökre. 

 Öltsd fel Isten igazságának köntösét, 

s tedd fejedre az Örökkévaló dicsőségének koronáját, 

mert az Isten ismertté teszi fényességedet 

mindenütt az ég alatt. 

 Isten ezt a nevet adja neked örökre: 

„Igazságosság békéje”, „jámborság dicsősége”. 

 Kelj fel, Jeruzsálem, állj a magaslatra, 

és tekints keletre! 

Nézd, miként gyűlnek egybe fiaid, 

napkelettől napnyugatig a Szent (Isten) szavára, 

és ujjonganak, mert Isten megemlékezett róluk. 

 Gyalog mentek el, ellenség hajtotta őket, 

de Isten mindnyájukat visszavezeti hozzád, olyan pompával hozzák majd őket, 

mint királyi sarjakat. 

 Mert elhatározta Isten, hogy alacsonnyá teszi 

a magas hegyeket és az örök bérceket. 

A föld színéig betölti a völgyeket, 

hogy bizton haladhasson Izrael 

Isten dicsősége alatt. 

 Az erdők és az illatos fák Isten parancsára 

mind árnyékot nyújtanak Izraelnek. 

Isten vezeti majd népét 

örömben, dicsőségének fényében, 

s kíséretül adja nekik irgalmát és igazságosságát. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6  8 G. tónus. 

 

Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 3. vers. 
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Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak. 

Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással. 

Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

E: Akkor így beszéltek a nemzetek: *„Az Úr nagy dolgot művelt vélük.” 

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat. 

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 

H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák 

kévéiket. 

H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

SZENTLECKE Fil 1, 4-6. 8-11 

 

 Az apostol sok buzgóságot és szeretetet tapasztalt a filippi egyházban, ezért imájában a 

legnagyobb kegyelmi ajándékot kéri számukra: hogy Isten vigye tökéletességre bennük a 

megkezdett művet, vagyis egészen szentelje meg őket, adja meg nekik a hit megértését, a 

világos látást, hogy az igazságot elhatárolják a tévedéstől. Az ítélet napján így érdemekben 

gazdagon állhatnak az Úr elé. Ilyen élettel dicsőítik meg Istent. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 

 

 Legyetek tiszták és feddhetetlenek Jézus Krisztus jövetelének napján. 

 

 Testvéreim! Mindig, minden imádságomban örömmel emlékezem meg mindnyájatokról, 

mert az első naptól mindmáig közösséget vállaltatok az evangéliummal. Ezért bízom benne, 

hogy aki megkezdte bennetek a jót, Krisztus Jézus napjára be is fejezi. 

 Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. 

Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretben és a 

teljes megértésben, hogy el tudjátok dönteni, mi a helyes. Akkor tiszták és feddhetetlenek 

lesztek Krisztus napjára, s bővelkedni fogtok az igaz élet gyümölcsében, amelyet Jézus 

Krisztus szerzett, Isten dicsőségére és tiszteletére. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Készítsétek elő az Úr útját, + egyengessétek ösvényét, * és minden ember meglátja az 

Üdvözítőt, akit elküld az Isten. Lk 3, 4. 6 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 3, 1-6 

 

 Lukács Keresztelő János fellépésében a történelem fordulópontját látja, mert János már 

bejelenti a Megváltó érkezését Ez lesz egyúttal az idők teljessége. A történelem úgy alakult, 
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hogy a Megváltó véghezvihesse benne művét. János az Isten szavát közvetíti, amikor Izajás 

szövegével buzdítja az embereket bűnbánatra. A hegyeket le kell hordani, a völgyeket föl kell 

tölteni. A bűnbánat teszi alkalmassá az embert arra, hogy megszabaduljon bűnös vágyaitól és 

készséges lélekkel kitáruljon Isten akarata előtt. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Minden ember meglátja az Isten üdvösségét. 

 

 Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik esztendejében történt: Poncius Pilátus volt 

Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg 

Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániász pedig Abilinának volt a negyedes 

fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idejében az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás 

fiához a pusztában. 

 S ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, 

ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: 

Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, 

halmokat hordjátok el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és 

minden ember meglátja az Isten üdvösségét.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Advent 3. vasárnapja 

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18a 

 

 A próféták tudták ostorozni a bűnösöket, fenyegettek Isten ítéletével, de tudták hirdetni a 

megbocsátást és a vigasztalást is. Az emberek úgy érzik, hogy a bajokban Isten elhagyta őket. 

Isten azonban hű ígéretéhez, és közöttük marad, s szeretetét újra meg újra kinyilvánítja. A 

megbocsátásnak és az örömnek az ideje előképe a Messiás kegyelmi adományainak. 

 

OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből 

 

 Örvendjetek! Győzelmet aratott az Úr! 

 

 Dalolj, Sion leánya, 

zengj éneket, Izrael! 

Örülj és ujjongj egész szívedből 

Jeruzsálem leánya! 

Elvette az Úr ítéletedet, 

elűzte ellenségedet, 

Izrael királya, az Úr közöttetek van, 

ne félj többé semmi rossztól! 

 Azon a napon 

így szólnak majd Jeruzsálemben: 

„Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!” 

Veled van az Úr, a te Istened, 

az erős Szabadító! 

Örül majd neked nagy örömmel, 

újjáéleszt szeretetével; 

örül majd neked ujjongó örömmel, 

úgy, mintha ünnepet ülne. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 4g. tónus. 

 

Válasz: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 6. vers. 

 

Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek. 

Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom. 

Örömmel meríttek majd vizet *az üdvösség forrásaiból. 

Hívek: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 

 

E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét. 

A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve. 

H: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 

 

E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt, * tudja meg az egész világ. 

Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. 

H: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 
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SZENTLECKE Fil 4, 4-7 

 

 Az apostol az egyházban már azzal vigasztal, hogy a hívőknek állandó okuk van az 

örömre, mert az Úr közel van, illetve velük van. Ebből folyik a lelki béke is. Kéréseinket 

bizalommal vihetjük eléje. A Krisztussal való közösség a kegyelemnek és az üdvösségnek is a 

biztosítéka. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 

 

 Közel van az Úr, örüljetek! 

 

 Testvéreim! Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. 

Emberszerető jóságotokat ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmiért, 

hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással az 

Úr elé. 

Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket 

Krisztus Jézusban. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 7. szám. 

Az Úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61,1 – 

7b.tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 3, 10-18 

 

 Keresztelő János fellépése előtt évszázadokon át nem mutatkozott igazi próféta. Ezért az ő 

működése nagy feltűnést keltett, s a nép tele volt várakozással. Mivel ő csak bűnbánatot 

hirdetett, és annak jeléül keresztelt, valami többet is akartak tudni: hogyan kell előkészülni a 

nagy időkre? János nem politikai mozgalmat jelent be. Azt kívánja, hogy a bűnbánat mellett 

gyakorolják a tevékeny szeretetei: A végső választ majd megkapják attól, aki nagyobb, mint 

ő; aki már nemcsak vízzel, hanem Szentlélekkel fog keresztelni, s aki az ítélet tüze felett is 

rendelkezik. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Hogyan készüljünk a Megváltó e jövetelére? 

 

 Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit tegyünk?” 

 „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S 

akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” 

 Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit 

tegyünk?” 

 Ezt felelte nekik: „Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” 

 Megkérdezték őt a katonák is: „Hát mi mit tegyünk?” 

 Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg 

zsoldotokkal.” 
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 A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a 

Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, 

aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és 

tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa 

szérűjét: a búzát csűrébe gyűjtse, a pelyvát meg olthatatlan tűzben elégesse.” 

 És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Advent 4. vasárnapja 

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a 

 

 A próféta visszatekint népe múltjára, és látja, hogy királyai, vezetői romlásba vitték az 

országot. Isten azonban hű maradt a Dávidnak adott ígérethez. Dávid családjából, 

Betlehemből jön a Szabadító, aki igazi pásztor lesz, összegyűjti a szétszórt népet, Isten 

nevében és erejével intézkedik, és békét hirdet a világnak. Itt már kibontakoznak a Messiás 

természetfölötti uralmának vonásai. 

 

OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből 

 

 E jön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás. 

 

 Ezt mondja az Úr: 

 Te, efratai Betlehem, 

bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, 

mégis belőled születik majd nekem, 

aki uralkodni fog Izrael felett. 

Származása az ősidőkre, 

a régmúlt időkre nyúlik vissza. 

Ezért elhagyja őket az Úr, 

míg nem szül, akinek szülnie kell, 

és testvéréhez, Izrael fiaihoz 

vissza nem tér a maradék. 

 Föllép és legelteti nyáját 

az Úr erejében, 

az Úrnak, az ő Istenének, 

fenséges nevében. 

Akkor biztonságban élnek, 

mert hatalmát kiterjeszti 

egészen a föld határáig: 

és ez lesz a béke. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 79, 2ac és 3b. 15-16. 18-19 4g. tónus. 

 

Válasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 4. 

vers. 

 

Előénekes: Figyelj ránk, Izrael pásztora, * ragyogj fel, aki trónolsz a kerubok fölött! 

Mutasd meg hatalmadat, * jöjj, hogy megszabadíts minket! 

Hívek: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 

E: Seregek Ura, fordulj hozzánk, + tekints le az égből, * lásd, és látogasd meg ezt a szőlőt! 

Védd meg, amit jobbod ültetett, * és az emberfiát, akit magadnak megerősítettél. 

H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 



22 PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 

  

E: Jobbod embere fölé tárd ki kezedet, * az emberfia fölé, akit magadnak megerősítettél. 

Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet. 

H: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 

SZENTLECKE Zsid 10, 5–10 

 

 A levél szerzője látja, hogy a Messiás miben hoz újat. Az ószövetségi áldozatokkal 

szemben – amelyek sokszor külsőséges cselekménnyé váltak – ő az igazi engedelmességet 

mutatja meg. Mindenben követi az Atya akaratát, s ezzel tesz eleget a világ bűneiért. Az 

ószövetségi üdvrend helyébe tehát Krisztus áldozata lépett, s ez lett a mi istentiszteletünk is. 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Íme, eljövök, hogy teljesítsem akaratodat. 

 

 Testvéreim! Krisztus, amikor a világba lép, így nyilatkozik: 

  Áldozatot és ajándékot nem kívántál, 

  hanem emberi testet alkottál nekem. 

  Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. 

  Ezért így szóltam: Íme, elmegyek, 

  hogy teljesítsem akaratodat, 

  amint a könyvtekercsben rólam írva van. 

 Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, 

nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, 

elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az 

utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s 

mindenkorra megszentel bennünket. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 2. szám. 

Íme, az Úrnak szolgálóleánya, * legyen nekem a te igéd szerint. Lk 1, 38 – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 39-45 

 

 Az Erzsébettel való találkozás növelte a Megváltóról szóló kinyilatkoztatást, ami az 

angyali üdvözlettel kezdődött. Erzsébet Szentlélekkel eltelve beszél, szavai ezért kerültek bele 

az apostoli igehirdetésbe. Tőle haljuk, hogy Mária az Úrnak anyja, tehát egészen kivételes 

üdvrendi méltóságot kapott. Méhének gyümölcse egészen áldott, mert ő hozza az áldást 

minden embernek. Ennek a jele, hogy közelségét Erzsébet fia, János is megérzi. Mária emberi 

erényei közül legkimagaslóbb a hite, amellyel elfogadta az isteni üzenetet, és annak 

szolgálatába állt. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám? 

 

 Az angyali üdvözlet után Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. 

Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 

 Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a 

Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: 

 „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet 

az, hogy Uram anyja jön hozzám? Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, 

örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik 

mindaz, amit az Úr mondott neked!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Karácsonyi idő 

December 25. – Urunk születése: Karácsony 

Vigília mise 

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5 

 

 A próféta arra tanít, hogy Isten adományait meg kell látni, és tudni kell nekik örülni. A 

történeti eseményeket, a fogságból való hazatérést és a békés élet felvirágzását már olyan 

szellemi távlatban írja le, hogy felismerjük benne a messiási ország kegyelmi kiáradásának 

előképét. Isten valóban új nevet adott, hiszen gyermekeinek hív, és nem vagyunk elhagyottak, 

mert Jézus Krisztusban Isten hozzá kötötte magát életünkhöz, Egyházával pedig létrehozta a 

jegyesi kapcsolatot. A kegyelem kiáradásán érzett öröm mindig lendületet ad életünknek. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Az Úr örömét találja benned. 

 

 Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog 

igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 

 Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, 

amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz 

Istened kezében. 

 Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat „Pusztaságnak”, hanem így neveznek: 

„Gyönyörűségem” és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s 

országod újra férjhez megy. 

 Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged 

felépít, és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened.  

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 4-5. 16-17. 27 és 29 6. tónus. 

 

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. Vö. 2a vers. 

 

Előénekes: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak: 

„Megerősítem ivadékodat örökre * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre.” 

Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. 

 

E: Boldog a nép, amely tud ünnepelni, * arcod fényében járhat, Uram. Egész nap 

örvendeznek nevednek, * és igazságod felmagasztalja őket. 

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. 

 

E: „Így szólít engem: Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.” „Irgalmam iránta 

örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.” 
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H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. 

 

SZENTLECKE ApCsel 13, 16-17; 22-25 

 

 Szent Pál beszéde megmutatja, hogy az apostolok milyen mondanivalóval álltak a világ 

elé. A kereszténység azóta is arról tanúskodik, hogy Isten az ószövetségi ígéretekkel 

elkötelezte magát, hogy üdvösséget ad az embernek, s ez az ígéret Jézus Krisztusban 

megvalósult. Krisztusban az Isten Fia azért lett emberré, hogy elvegye a világ bűneit, 

biztosítson bennünket az Atya irgalmáról és bemutassa, hogy a földi élet lehet Isten 

szolgálata. Ez az ő nagysága, amit először Keresztelő János érzett meg, de nekünk is ezzel a 

hódolattal kell eléje járulnunk. 

 

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Pál tanúságtétele Krisztusról, Dávid Fiáról. 

 

 Amikor Pál apostol a pizidiai Antiókiába érkezett, a zsinagógában szólásra emelkedett. 

Kezével csendet parancsolt, és beszélni kezdett: 

„Izraelita férfiak, és ti istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és 

Egyiptom földjén a száműzetés napjaiban nagy néppé tette őket. Azután hatalmas karjával 

kivezette őket onnan, és mintegy negyven éven át táplálta őket a pusztában. 

 Később Dávidot támasztotta nekik királyul. Róla így nyilatkozott: »Rátaláltam Dávidra, 

Izáj fiára, a szívem szerint való férfiúra. Ő majd teljesíti minden szándékomat.« 

 Ígéretéhez híven az ő utódai közül támasztotta Isten Izrael számára a Megváltót, Jézust. 

Az ő érkezése előtt János Izrael egész népének a bűnbánat keresztségét hirdette. Amikor 

János befejezte küldetését, így szólt: »Nem az vagyok, akinek engem hisztek. De íme, itt jön 

már az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani.«” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 2. szám. 

Holnap eltörli a világ Megváltója az emberiség bűneit, * és ő uralkodik majd fölöttünk. – 2. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-25. 

 

 Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti okiratot, hanem mint az 

ószövetségi nép történetének hitbeli értelmezését. Isten kezdettől fogva mindent az eljövendő 

Megváltóra irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják, hogy az 

Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett abba a történelembe, amelyet a bűn, az 

emberi gonoszság olyan sok sötétfolttal eléktelenített Isten nem tagadta meg teremtményét, 

nem félt attól, hogy szentségét az emberi környezet beszennyezi. Azért jött az elesettekhez, 

hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők világossága 

legyen. 
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Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának származása. 

 

 Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. 

 Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és testvérei, Judának Fáresz 

és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak 

Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, 

Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. 

 Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, 

Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Dórám, Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, 

Joatámnak Acház, Acháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, 

Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. 

 A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, 

Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak 

Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Martán, Mattánnak Jákob, Jákobnak 

pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. 

 Összesen tehát: Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig 

tizennégy nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is tizennégy nemzedék. 

 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt 

azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A 

férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy 

titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: 

„ József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a 

Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét 

bűneitől.” 

 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 

 Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, 

 ami azt jelenti: „Velünk az Isten”. 

 Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta 

neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg az világra nem hozta a fiát: a 

gyermeket pedig elnevezte Jézusnak. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1, 18-25 

 

 Mária fiút szül, akit Jézusnak neveznek. 

 

 Jézus Krisztus születése így történt: 

 Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy 

Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta 

őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, 

megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy 

feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit 

Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől.” 
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 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 

  Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, 

  és az Emmánuel nevet adják neki, 

  ami azt jelenti: „Velünk az Isten”. 

 Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta 

neki. Magához vette feleségét, de nem ismerte meg, míg az világra nem hozta a fiát: a 

gyermeket pedig elnevezte Jézusnak. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Éjféli mise 

OLVASMÁNY Iz 9, 1-6 

 

 A próféta jelképekben jövendöl a Messiásról. Három képet használ: a sötétben levőknek 

világosságot hoz, örömre hangol, mint jó aratáskor, és megszabadít a szolgaságtól, mert 

leveszi a terhet és eltöri a felügyelők botját. Azért teheti meg, mert a vállán hatalom van, 

isteni erőt hordoz, s ő a béke fejedelme. Krisztus valóban meghozta a hit világosságát, a 

szeretet örömét, és kiszabadított a bűn szolgaságából. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Fiú adatik nekünk. 

 

 A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában 

laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz 

nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor örülnek, 

amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára nehezedő rudat, sanyargatója botját 

összetörted, mint Midián idejében. 

 Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül az uralom. Így 

fogják hívni: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire 

kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet a 

jog és az igazság által megerősít és megszilárdít mostantól fogva mindörökké. Ezt teszi a 

Seregek Urának féltő szeretete. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 11-12. 13 11. tónus. 

 

Válasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. Lk 2, 11. 

 

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen. 

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét. 

Hívek: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. 

 

E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek. 

Örvendjen az ég, a föld ujjongjon, *  zúgjon a tenger, és ami betölti. 

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. 

 

E: Örvendjen a mező, * és minden, ami rajta van. 

Ujjongjon az erdő minden fája * az Úr színe előtt, mert eljön. 

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. 

 

E: Jön, hogy ítélje a földet. + Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket hűsége 

szerint. 

H: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus. 
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SZENTLECKE Tit 2, 11-14 

 

 A szövegben benne van az apostoli egyház tapasztalása: Kivétel nélkül minden ember 

számára megjelent az üdvözítés kegyelme Krisztusban, s ez megköveteli a bűnnel való 

szakítást, és értelmet ad az életnek. Reménnyel várhatjuk az Urunkkal való találkozást, ha 

jótettekben töltöttük el életünk idejét. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből 

 

 Megnyilvánult minden ember számára Isten üdvözítő kegyelme. 

 

Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít 

minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, 

buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek 

és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, 

hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, 

választott népévé tegyen. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 10. szám. 

Nagy örömet hirdetek nektek: + Üdvözítő született ma nékünk, * a Messiás, a mi Urunk. Lk 

2, 10–11 – 10. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 1-14 

 

 Jézus születése az üdvtörténet kimagasló eseménye. A Római Birodalom előkészítette a 

természetes keretet a Megváltó e jöveteléhez. A kinyilatkoztatást azok kapják, akik Ábrahám 

egyszerű hitében élnek, és készek a felhívásnak engedelmeskedni. Isten kinyilvánította végső 

tervét. az embernek az ő dicsőségét kell szolgálnia, s ugyanakkor az ember számára ez lesz a 

béke biztosítéka. A béke elsősorban lelki állapot, amit a jóakaratú emberek tapasztalnak meg. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Megszületett a ti Megváltótok! 

 

 Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség 

lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. 

Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 

 Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, 

hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. 

 Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta 

elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.  

 A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. 

Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon 

megrémültek. 
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 Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm 

lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez 

lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” 

 Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: 

  Dicsőség a magasságban Istennek, 

  és békesség a földön 

   a jóakaratú embereknek! 

 

Ezek az evangélium igéi. 
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Pásztorok miséje 

OLVASMÁNY Iz 62, 11-12 

 

 Az üzenet Sion leányának, vagyis Jeruzsálem lakóinak szól: a fogság megszűnik, Isten 

felkarolja újra népét. De a babiloni fogságból való szabadulás egy végleges nagy esemény 

előképe. Az ilyen kifejezések, hogy „szent népnek”, „az Úr megváltottjainak” hívják őket, 

mutatják, hogy a próféta egy másik, lelki szabadulásra gondol. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Íme, eljön Szabadítód. 

 

 Az Úr hirdeti a föld határáig: 

 „Mondjátok meg Sion leányának: Íme, eljön Szabadítód, íme, vele van a fizetség és 

kezében a jutalom. »Szent népnek«, »az Úr megváltottjainak« hívják majd őket, téged meg 

»keresett városnak«, »nem elhagyottnak« neveznek.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 6, 11-12 2. tónus. 

 

Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus. 

 

Előénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget. 

Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek. 

Hívek: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus. 

 

E: Fényesség ragyog az igazra, * és öröm a tiszta szívűekre. 

Örvendjetek, igazak, az Úrban, * és szent nevére áldást mondjatok. 

H: Fényesség ragyog ma fölöttünk, * mert megszületett Urunk, Jézus Krisztus. 

 

SZENTLECKE Tit 3, 4-7 

 

 Jézusban Isten jósága és emberszeretete jelent meg. Ennek kell tulajdonítani 

megváltásunkat és megigazulásunkat, nem pedig saját érdemeinknek. Ő a keresztségben 

végbemenő újjászületés által tesz bennünket magához hasonlóvá. A keresztségben ugyanis a 

Szentlélek működik, akit Krisztus kiérdemelt nekünk és elküldött. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből 

 

 Irgalmassága szerint üdvözít minket az Isten. 

 

 Testvéreim! 

Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és 

 emberszeretetét, megmentett minket; 

nem azért, mert igazak voltak tetteink, 

 hanem irgalmasságból, 

 a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében. 
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Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket 

 Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, 

 hogy kegyelmével igaz életet éljünk, 

 és az örök élet reménye legyen osztályrészünk. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 3. szám. 

Dicsőség a magasságban Istennek, * és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Lk 2, 14 – 

3a. tónus 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 15-20 

 

 A pásztorok a hívő emberek példaképei. Tétovázás nélkül követik a kapott utasítást. 

Tudnak hinni, mert nem ők akarják eldönteni, hogy Isten milyen messiást küldjön, mint 

később az írástudók. Örülnek a jó hírnek, azért beszélnek szívesen arról, amit hallottak. Aki 

felfogja az evangéliumot, az megőrzi szívében, és igyekszik továbbadni. A hitnek 

közösségalkotó ereje van, mert felébreszti a szeretetet Isten iránt és az emberek iránt. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A pásztorok megtalálták Máriát, Józsefet és a Gyermeket. 

 

 Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk 

hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!” El is mentek 

sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. 

 Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak 

hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és 

gyakran elgondolkodott rajtuk. 

 A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és 

hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Ünnepi mise 

OLVASMÁNY Iz 52, 7-10 

 

 A fogságban levő nép számára a béke és az öröm szózata az volt, hogy királya marad 

népének Isten, gondoskodik róla, vigasztalója lesz. De a próféta egyúttal távolabbra is tekint. 

a föld minden népe meglátja, hogy Istentől közeledik az üdvösség. Isten úgy uralkodik, hogy 

magához emeli az embert, aki hittel elfogadja őt. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. 

 

 Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz, aki békét hirdet, örömhírt hoz, 

kikiáltja a szabadulást, aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened.” Figyelj csak! 

Őrszemeid felemelik hangjukat, és mind ujjonganak, mert szemtől szembe látják, hogy 

visszatér az Úr Sionra. 

 Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert az Úr megvigasztalja népét és 

megváltja Jeruzsálemet. Az Úr felemelte szent karját minden nemzet szeme láttára, és 

meglátja a föld minden határa, hogy szabadítást szerez Istenünk. 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 6. tónus. 

 

Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. Vö. 3c vers. 

 

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt. 

Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. 

Hívek: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. 

 

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. 

Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt. 

H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. 

 

E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk. 

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok. 

H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. 

 

E: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és zsoltárok hangjával. Harsonákkal és zengő 

kürtökkel * ujjongjatok az Úr és Király előtt. 

H: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát. 

 

SZENTLECKE Zsid 1, 1-6 

 

 Krisztusban teljes lett a kinyilatkoztatás. Azelőtt Isten csak alkalmi üzeneteket adott a 

próféták által, most azonban Fiát küldte el, s benne tapasztalhatóvá vált Isten rejtett 

dicsősége. Ő azért jött, hogy teljes képet adjon az Atya irgalmáról, továbbá hogy legyőzze a 

bűnt és a halált. Az Atya általa teremtette a mindenséget, azért egyetemes uralmat ad neki. 
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SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Isten az ő Fia által szólt hozzánk. 

 

 Testvéreim! Sok ízben és sokféle módon szólt egykor Isten az atyákhoz a próféták 

szavával. Most, a végső napokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, 

hiszen a világot is általa teremtette. Benne ragyog az Istenség, ő az Atya képmása, és hathatós 

szavával ő tartja fenn a mindenséget. 

 Miután megváltott minket a bűntől, helyet foglalt az isteni Fölség jobbján. Hatalmasabb, 

mint az angyalok, mert magasztosabb nevet örökölt náluk. Vajon melyik angyalnak mondta 

valaha Isten: 

 „A Fiam vagy te, ma szültelek téged?” 

 Vagy pedig: 

 „Én Atyja leszek, ő pedig az én Fiam?” 

 Sőt, amikor Egyszülöttjét bevezeti a világba, így szól: 

 „És leborulva imádja őt Isten minden angyala.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 5. szám. 

Fölragyogott ránk a szent nap, + Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat, * mert ma nagy 

fényesség szállt le a földre. – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18 

 

 Jézus kilétét ez a két szó tárja fel: benne az Atya örök Fia, illetve örök Szava, Igéje lett 

emberré. A Fiú és az Ige egymást magyarázzák. A Fiú úgy születik az Atyától, hogy az Atya 

teljesen ismeri és kimondja magát. Ez a kimondott szó az ő tökéletes képe, benne van egész 

lényege. Ez az Ige lett emberré, és ő lett az Atya üzenete számunkra. Benne egészen 

tükröződik az Atya teremtő és üdvözítő terve. Ezért Krisztus világosság a világ számára. Akik 

hittel elfogadják őt, azok egyesülnek vele és Isten gyermekeivé válnak, s így öröklik az isteni 

életet is. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. 

 

 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 

Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az 

élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem 

fogadta be. 

 Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot 

tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő 

csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. 

 Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. 

A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de 
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övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test 

kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

 És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. 

 János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de 

megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből 

nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az 

igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. 

 Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta 

ki. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 1, 1-5. 9-14 

 

 Az Ige testté lett, és közöttünk lakott 

 

 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 

Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az 

élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem 

fogadta be. 

 Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. 

A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de 

övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test 

kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

 És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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A Szent Család ünnepe 
(Vasárnap Karácsony nyolcada alatt) 

OLVASMÁNY Sir 3, 3-7. 14-17a 

 

 Az ószövetségi bölcsességi irodalomnak megvolt a sajátos szemléleti módja. A kiindulás 

az, hogy a világ felett abszolút módon érvényesül Isten uralma. Annak elismerése adja meg a 

rendet, a békességet, az összhangot. De már felcsillan az a gondolat is, hogy a szeretet 

gyakorlása következményeiben áttöri a család kereteit, mert benne van Isten szolgálata is, s 

így ő jutalmazza meg a család összetartását és áldozatos lelkületét. 

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

 

 Aki féli az Urat, tiszteli szüleit. 

 

 Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a 

gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és 

mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki 

pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki 

becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. 

 Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is 

fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt 

tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett 

fejében majd gyarapodni fogsz. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 127, 1-2. 3. 4-5 6. tónus. 

 

Válasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. Vö. 1. vers. 

 

Előénekes: Boldog mindaz, ki féli az Urat, * aki az ő útjain jár. 

Kezed munkájából élhetsz, * boldog leszel, és jól megy sorod. 

Hívek: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. 

 

E: Feleséged olyan, mint a termő szőlőtő, * a te házad bensejében. Fiaid olyanok, mint az 

olajfacsemeték, * úgy veszik körül asztalodat. 

H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. 

 

E: Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, * aki féli az Urat. 

Áldjon meg az Úr Sionból, * hogy lásd Jeruzsálem jólétét életed minden napján. 

H: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. 

 

Vagy: 

 

OLVASMÁNY 1 Sám 1, 20-22; 24-28 

 

 Sámuel próféta küldetésének nagyságát a Szentírás azzal jelzi, hogy megemlékezik 

gyermekkoráról. Anyja imádkozik születéséért; úgy tekinti, mint Isten ajándékát, s ezért 
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nagylelkűen Isten szolgálatára ajánlja fel. Ugyanakkor azt is tudja, hogy gyermeke számára 

ez lesz a legdicsőbb jövő. Örök példa arra, hogy a szülő mit adhat gyermekének útravalóul. 

 

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből 

 

 Hanna az Úr szolgálatára adja gyermekét. 

 

 Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, „mert – 

amint mondta – az Úrtól könyörögtem ki”. Amikor Elkana egész családjával újra fölment (az 

Úr templomába), hogy az Úrnak az évi áldozatot bemutassa és teljesítse fogadalmát, Hanna 

nem ment föl vele. Azt mondta férjének: „Először elválasztom a gyereket, aztán elviszem: 

jelenjen meg az Úr színe előtt és maradjon ott örökre.” 

 Mihelyt azonban Hanna elválasztotta a gyermeket, fölvitte magával, egy hároméves 

marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr 

templomába; a fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament 

Élihez: Megszólította: „Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony 

vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az 

Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, 

egész életére átengedem az Úrnak.” És ott leborultak az Úr előtt. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 83, 2-3. 5-6. 9-10 5. tónus. 

 

Válasz: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. Vö. 5a. vers. 

 

Előénekes: Mily kedves a te hajlékod, seregek Ura, * sóvárog és vágyódik lelkem az Úr 

udvarába. 

Szívem és testem * örvendezik az élő Istenben. 

Hívek: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. 

 

E: Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön örökké dicsérnek téged. 

Boldog az az ember, kinek segítsége tőled van, * és szívében készülődik, hogy hozzád 

menjen. 

H: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. 

 

E: Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imámat, * figyelj reám Jákob Istene. 

Istenünk, oltalmazónk, nézz reánk, * tekints a te fölkented arcára! 

H: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. 

 

SZENTLECKE Kol 3, 12-21 

 

 Az apostol az egymás iránti szeretetet azzal vezeti be, hogy Isten maga szeret bennünket, s 

nekünk ezt a szeretetet kell tovább sugározni. Krisztus maga is így nyilatkozott (Jn 15, 12). 

Ahol ilyen békében élnek az emberek, ott meghalják Isten szavát, ami az öröm és vigasztalás 

forrása. Az öröm további lendületet ad a szeretetnek. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 A család élete az Úrban. 

 

 Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az 

irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok 

meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan 

az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség 

köteléke. 

 Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test 

közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és 

intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, 

himnuszokat és szent énekeket! 

 Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát 

általa az Atyaistennek! 

 Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek 

feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek 

mindenben, mert ez kedves az Úr előtt! 

 Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 5. szám. 

Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 

15a és 16a – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

Vagy: 

 

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-2. 21-24 

 

 Aki ismeri Jézus Krisztust, az tudja, mit jelent Isten gyermekének lenni: részesedünk az ó 

fiúságában, ezért az Atya szeretete és gondviselése kiterjed ránk. E kiváltságot csak a hitben 

fogjuk fel, ezért ezt a világ nem tudja rólunk. De az apostol szerint kétféle módon 

tanúsíthatjuk: egyrészt, ha megvan bennünk a feltétlen bizalom, hogy Isten nagyobb, mint a 

szívünk, s azért gyarlóságunk ellenére is az övének vall; másrészt, ha embertársainkat mi is 

Isten gyermekeinek tekintjük, és úgy viselkedünk velük szemben. 

 

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből 

 

 Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. 

 

 Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.  

 Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem 

nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt 

úgy, amint van. 

 Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, 

megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. 
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 Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük 

egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, 

hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 2. szám. 

„Uram, nyisd meg szívünket, * hogy meghallgassuk Fiad igéit!” Vö. ApCsel 16, 14b – 2. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 41-52 

 

 Lukács bemutatja, hogy Jézus valóságos emberi természetben élte meg a maga 

istenfiúságát. Tudata gyermekkorától kezdve bontakozott. Istenfiúságának első jelét a 

jeruzsálemi zarándoklat alkalmával adta. A természetfeletti megismerés és a világhoz való 

viszony összeegyeztetéséhez nála is tapasztalatra volt szükség. Viselkedése egyben azt is jelzi, 

hogy kilétét titok veszi körül. Mária és József ezt tudták születésétől kezdve, de most 

megtapasztalják, hogy Jézus az Atya vezetése alatt áll, és az ő akaratát fogja teljesíteni. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből. 

 

 Szülei Jézust a tanítók között találták meg. 

 

 Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 

tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével 

hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei 

észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, 

amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, 

Jeruzsálembe, hogy ott keressék. 

 Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és 

kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a 

szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. 

 Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva 

kerestünk téged.” 

 Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell 

lennem?” 

 Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani. 

 Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte 

szívében. 

 Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Január 1. Szűz Mária, Isten anyja ünnepe (Újév) 

OLVASMÁNY Szám 6, 22-27 

 

 Az évek fordulóján jó tudni, hogy Isten áldással fordul az ember felé. Áldását adta az 

ősszülőkre, Ábrahámban áldást ígért minden népnek. Krisztus is megáldotta tanítványait 

mennybemenetele előtt Az ó- és újszövetségi istentisztelet is áldással végződik, hogy Isten 

szándékát ébren tartsa bennünk. 

 

OLVASMÁNY Mózes negyedik könyvéből 

 

 Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket. 

 

 Így szólt az Úr Mózeshez: 

 „Mondd meg Áron főpapnak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg Izrael fiait, ezekkel 

a szavakkal: 

Áldjon meg az Úr és oltalmazzon! Ragyogtassa rád arcát az Úr, s legyen hozzád jóságos! 

Fordítsa feléd arcát az Úr, és szerezzen neked üdvösséget! 

 Hívják le Izrael fiaira a nevemet, és én megáldom őket.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és 8 5. tónus. 

 

Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket. Vö. 2a. vers. 

 

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, *ragyogtassa fel arcát 

fölöttünk, 

hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek. 

Hívek: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 

 

E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te 

vezérled őket a földön. 

H: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 

 

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek. 

Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa. 

H: Könyörüljön rajtunk az Isten * és áldjon meg minket. 

 

SZENTLECKE Gal 4, 4-7 

 

 Az idők te teljességét éppen az adta meg, hogy az isteni személy belépett az emberiség 

családjába. A mi életünket akarta isteni tartalommal kitölteni.  Azzal, hogy vállalta az anya 

gyermek kapcsolatát, megmutatta, hogy bízik az emberben és értékeli az emberi szeretetet, s ő 

maga is örömét találja abban, ha szeretetet sugározhat. Mária anyasága így már előre mutat 

a megváltás végső ajándékára, hogy mi is Isten gyermekeivé válunk. A gyermek lelkületét a 

Szentlélek biztosítja bennünk. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. 

 

 Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 

született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény 

szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. 

 Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: 

„Abba Atyám!” 

 Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.  

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 6. szám. 

Sokízben szólt prófétái által az ősatyákhoz egykor az Isten: * végül a beteljesedés napjaiban 

Fia által szólt hozzánk. Zsid 1, 1-2 – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 16-21 

 

 Mária megőrizte szívében mindazt amit Jézusról hallott, és eltöprengett rajta. A 

kinyilatkoztatás kezdődött az angyali üzenettel, folytatódott a Józsefnek és a pásztoroknak, 

Simeonnak és Annának a szavaival. Jézust tehát csak a hiten keresztül lehet megismerni, s 

Mária a hitben is példakép. A kinyilatkoztatásnak az a célja, hogy kitárja előttünk Isten 

dicsőségét, irgalmát, s ugyanakkor felemeljen bennünket az örök értékek magaslatára. Így 

éljük meg az idők teljességét. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Megtalálták Máriát, Józsefet és a Kisdedet... 

 Eltelt nyolc nap, és a Jézus nevet adták neki. 

 

 A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő 

Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. 

Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, 

és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták 

Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint (az angyalok) előre 

megmondták nekik. 

 Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, mert 

így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Karácsony utáni 2. vasárnap 

OLVASMÁNY Sir 24, 1-4; 12-16 

 

 Az ószövetségi szent író úgy látja, hogy Isten a törvényben a bölcsesség adományát adta 

népének, s az nem más, mint az ő örök bölcsességének megnyilatkozása. Az újszövetségi 

kinyilatkoztatás azonban már ebben a bölcsességben a Fiúnak, az Igének az előképét látta. Ő 

is közöttünk vett lakást, és Istennek tetsző életre oktat bennünket. 

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

 

 Isten bölcsessége a választott nép között lakott 

 

 A bölcsesség a maga dicséretét zengi, tiszteletben áll Istennél, népe közepette dicséri 

önmagát. Megszólal a Magasságbeli gyülekezetében, és Isten népének serege előtt 

eldicsekszik. Magasztalják népe körében, megcsodálják a szentek gyülekezetében. Dicsérik a 

választottak sokasága előtt, s áldják az áldottak között. 

 Így beszél hozzájuk: „A mindenség Teremtője parancsot adott nekem, s aki teremtett, 

kijelölte sátramnak helyét. Így szólt: »A sátradat Jákobban üsd fel, örökrészed Izraelben 

legyen, és választottaim között verj gyökeret.« 

 Ősidőktől fogva, a kezdet kezdetén teremtett, és nem pusztulok el soha, mindörökre. 

Szolgáltam előtte szent sátrában, majd pedig Sionban kaptam lakóhelyet. Letelepedtem a 

szeretett városban, s Jeruzsálemben van uralmam székhelye. Dicsőséges nép közt vertem így 

gyökeret, az Úrnak részében, az ő örökrészén, s a szentek gyülekezetében megtelepedtem.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 147, 12-13. 14-15. 19-20 7. tónus. 

 

Válasz: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. Jn 1, 14 

Vagy: Alleluja. 7. szám 

 

Előénekes: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, * magasztald, Sion, Istenedet. 

Mert erőssé tette kapuid zárát, * és megáldotta benned fiaidat. 

Hívek: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Határaidon ő ad békét, * és jóllakat kövér búzával. 

Elküldi szavát a földre, * az ő igéje gyorsan terjed. 

H: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Igéjét Jákobnak hirdeti, * törvényeit és végzéseit Izraelnek. 

Egyetlen néppel sem bánt így, * végzéseit nem fedte fel senki másnak. 

H: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

Vagy: Alleluja. 
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SZENTLECKE Ef 1, 3-6. 15-18 

 

 A Fiú megtestesülése az Atya örök gondolata és terve volt. Benne kiválasztott bennünket 

az üdvösségre, megadta a gyermekkéfogadás kegyelmét, hogy Krisztussal együtt dicsőítsük az 

ó irgalmát életünkben. De nekünk is imádkozni kell a bölcsesség és a kinyilatkoztatás 

kegyelméért, hogy adományait megértsük, s azokért állandóan hálát adjunk. Különösen 

értékelnünk kell a reményt, amelyet elénk tűzött, és az örökséget, amelyet biztosított 

gyermekeinek. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

 

 Isten arra rendelt minket, hogy fogadott fiakká legyünk. 

 

 Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden 

áldásával megáldott minket a mennyekben lévő Krisztus által. Őbenne választott ki a világ 

teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra 

rendelt minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, 

és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott 

minket. 

 Amióta értesültem az Úr Jézusba vetett hitetekről, és az összes szent iránt tanúsított 

szeretetetekről, szüntelenül hálát adok értetek, és imádságomban újra meg újra 

megemlékezem rólatok. Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőséges Atya adja meg nektek a 

bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt. Gyújtson lelketekben 

világosságot, hogy megértsétek, milyen reménységre hívott meg titeket, és milyen gazdag az 

a fölséges örökség, amelyet ő a szenteknek készített. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 7. szám. 

Dicsőség neked, Krisztus, akit hirdettek a pogány népeknek! * Dicsőség neked, Krisztus, 

akiben hittek világszerte! Vö. 1 Tim 3, 16 – 7. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 1, 1-18 

 

 Az Ige emberré levését Isten már előre jelezte képekben. A törvény és a próféták 

megismertették hatalmát, irgalmát és akaratát. A Fiú megtestesülésében azonban feltárult az 

Atya isteni lényege, és egyetemes üdvözítő akarata. Amikor nekünk adta a Fiút, akkor 

végérvényesen elkötelezte magát, hogy gyermekeivé fogad és mindent megad üdvösségünk 

érdekében. A Krisztusba vetett hit által ezt a kegyelmet kapjuk meg. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. 

 

 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 

Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az 
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élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem 

fogadta be. 

 Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot 

tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő 

csak azért jött; hogy tanúságot tegyen a világosságról. 

 Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. 

A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de 

övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test 

kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

 És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. 

 János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de 

megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből 

nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az 

igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. 

 Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta 

ki. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 1, 1–5. 9-14 

 

 Az Ige testté lett és közöttünk lakod: 

 

 Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 

Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az 

élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem 

fogadta be. 

 Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. 

A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de 

övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test 

kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 

 És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya 

Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Urunk megjelenése (Vízkereszt) 

OLVASMÁNY Iz 60, 1-6 

 

 Isten segítségének közeledését a próféta szívesen érzékelteti a világosság és a sötétség 

ellentétével. A világosságot Isten dicsőségének megjelenése árasztja. Az Ószövetségben ez a 

dicsőség (kabod) egyenlő Isten erejével, mindenhatóságával, világfelettiségével és 

irgalmával. A próféta először a fogságból való hazatérésben látja Isten dicsőségének 

kinyilvánulását, de ez már előképe Isten jövőbeli nagy tettének, amellyel a népeket összegyűjti 

a Messiás országába. A napkeleti bölcsek látogatása ehhez adja a bevezetést. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Az Úr dicsősége felragyogott fölötted. 

 

 Kelj föl, és tündökölj, Jeruzsálem, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége 

felragyogott fölötted. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted 

ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul rajtad. 

 Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned támadt fényességhez. Hordozd körül 

tekintetedet és lásd: mind egybegyűlnek és idejönnek hozzád. Fiaid messze távolból 

érkeznek, s leányaidat karon fogva hozzák. 

 Ennek láttára földerülsz, szíved dobog az örömtől és kitágul, mert feléd áramlik a 

tengerek gazdagsága, és ide özönlik a nemzetek kincse. Tevék áradata borít majd el, Mádián 

és Efa dromedárjai. Mind Sábából jönnek; aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicsőségét 

zengik. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13 5. tónus. 

 

Válasz: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! Vö. 11. vers. 

 

Előénekes: Istenem, ítéletedet add át a királynak, * és igazságodat a király fiának, 

hogy igazságosan ítélkezzék népeden, * és méltányosan minden szegényen. 

Hívek: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzetei 

 

E: Napjaiban virágzik az igazság és a teljes béke, * míg csak a hold meg nem szűnik; 

uralkodik tengertől tengerig, * a Folyótól a földkerekség határáig. 

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! 

 

E: Tarzis és a szigetek királyai ajándékokat hoznak, * Arábia és Sába királyai adományokkal 

közelednek. 

Minden király leborul előtte, * és minden nép neki szolgál. 

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! 

 

E: Megszabadítja a szegényt, mikor kiált hozzá, * a nyomorultat, akin nem segít senki. 

Kíméli a kicsinyt és a gyengét, * a szegényeket megsegíti. 

H: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete! 
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SZENTLECKE Ef 3, 2-3a. 5-6 

 

 A próféták jelezték ugyan, hogy Isten irgalma kiterjed a pogány népekre, de a zsidó nép a 

messiási ország áldásait elsősorban magára alkalmazta. Pál apostol annak az újdonságnak a 

hírnöke, hogy Isten a pogányokat is felkarolta és országa örököseivé tette. Ebben benne van a 

tanítás a kegyelem ingyenességéről. Isten maga kezdeményez és hív, ő segít, hogy meghalljuk 

szavát és kövessük. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

 

 A Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy a pogányok is társörökösök. 

 

 Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra 

részesültem. Kinyilatkoztatásból megismertem Krisztus titkát, amelyről korábban nem tudtak 

az emberek, de most a Lélek a szent apostoloknak és prófétáknak kinyilatkoztatta. 

 Eszerint Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az 

evangélium által részesei az ígéreteknek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 2. szám. 

Láttuk napkeleten csillagát, * és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Mt 2, 2 – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 2, 1-12 

 

 Az apostoli egyház tudatában a napkeleti bölcsek szerepe hasonló a régi pátriárkákéhoz. 

Ahogy Ábrahám, Izsák és Jákob meghívása jelezte Izrael népének kiválasztását, úgy a 

napkeleti bölcsek vezetése jelzi a pogányok felkarolását. A kép azóta is érvényes. Isten 

megvilágosító és hívó kegyelme mindenütt működik, s elegendő is ahhoz, hogy az emberek 

megtalálják az Egyházat, a kinyilatkoztatás hordozóját s ott további eligazítást kapjanak. Ám 

lesznek olyanok is, akik másokat eligazítanak, de maguk nem indulnak el a hit útján, hanem 

azt várják, hogy Isten maga jöjjön hozzájuk. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Keletről jöttünk – imádni a Királyt 

 

 Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, 

napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: „Hol van a zsidók újszülött királya? 

Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.” Meghallotta ezt Heródes 

király és megrémült, s vele egész Jeruzsálem. Összehívatta a főpapokat és a nép írástudóit, és 

megkérdezte tőlük, hogy hol kell születnie a Messiásnak. Azok így válaszoltak: 

  „A judeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: 

  Te, Betlehem, Juda földje, 

  bizony nem vagy a legkisebb Juda nemzetségei között, 

  mert belőled jő ki a fejedelem, 

  aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.” 
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 Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a 

csillag megjelenésének idejét. Aztán ezzel küldte őket Betlehembe: „Menjetek, 

tudakozódjatok szorgalmasan a gyermek felől, és ha megtaláljátok, jelentsétek nekem. Én is 

elmegyek, hogy hódoljak előtte!” Ők pedig, miután meghallgatták a királyt, elindultak. És 

lám, a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük járt, míg meg nem állapodott a ház fölött, 

ahol a Gyermek volt. A csillagot meglátva nagyon megörültek. Bementek a házba, és ott 

látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották 

kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. 

 Mivel álmukban utasítást kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek 

vissza országukba. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Vízkereszt utáni vasárnap: Urunk megkeresztelkedése 

OLVASMÁNY Iz 42, 1-4; 6-7 

 

 A próféta a titokzatos alaknak, Jáhve szolgájának képében beszél a Messiásról, akinek 

küldetése minden néphez szól. Különös erénye az lesz, hogy reményt, bátorítást ad: a 

megrokkant nádat nem töri le, hanem felegyenesíti. Az apostolok még jobban hittek a 

győzelemben, mert tudták, hogy Jézus nem szolga, hanem a Fiú, aki az Atya elismerő 

nyilatkozatával indult el küldetésének teljesítésére. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Íme az én szolgám, akiben kedvem telik. 

 

 Ezt mondja az Úr: 

 Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá 

lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava 

se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja 

ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot 

meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. 

 Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad 

kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok 

szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 28, 1a és 2. 3ac-4. 3b. és 9b-10 4g. tónus. 

 

Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers. 

 

Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei, 

adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi 

díszben! 

Hívek: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. 

 

E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött. 

Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel. 

H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. 

 

E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik. 

Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké. 

H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. 

 

Vagy: 

 

OLVASMÁNY Iz 40, 1-5. 9-11 

 

 Az ószövetségi kinyilatkoztatáson végigvonul a gondolat, amit a próféta itt is hangoztat, 

hogy Isten dicsősége leginkább irgalmának gyakorlásában nyilvánul meg. Kész megbocsátani 
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a bűnös embernek, kész kimenteni a bajokból, ha őszinte szívvel megtér hozzá. A gyarló 

ember csak erre építheti reményét A próféta mindezt a „magas hegyről” kiáltja szét, hogy 

mindenki meghallja. Krisztus tanítása is azért lett evangélium, örömhír, mert kitárta előttünk 

az Atya irgalmát. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Mindenki meglátja majd az Úr dicsőségét. 

 

 „Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” 

– ezt mondja Istenetek. 

„Szóljatok Jeruzsálem szívéhez 

és kiáltsátok oda neki: 

Véget ért szolgaságának ideje, 

bocsánatot nyert gonoszsága, 

hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze 

minden bűnéért.” 

 Egy hang kiált: 

„Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, 

egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. 

Minden völgy emelkedjék föl, 

minden hegy és halom süllyedjen alá. 

Ami egyenetlen, váljék egyenessé, 

és sima úttá, ami göröngyös. 

Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, 

és meglátják azt mindenek. 

Igen, az Úr szája mondta ezt így.” 

 Menj föl egy magas hegyre, 

te, ki jó hírt viszel Sionnak, 

emeld föl erősen hangodat, 

te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. 

Emeld föl hangodat! Ne félj! 

Hirdesd Juda városainak: 

 „Íme, a ti Istenetek! 

Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal, 

karjával mindent uralma alá vet. 

Vele van győzelmének jutalma, 

és színe előtt a bőséges zsákmány. 

Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. 

Karjaiba veszi bárányait, 

ölében hordozza őket, 

az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1 b-2. 3-4. 24-25. 27-28. 29-30 8 G. tónus. 

 

Válasz: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 
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Előénekes: Uram, Istenem, csodálatos a te nagyságod, * fenségbe és ékességbe öltözöl. 

Sugárzó fény a te köntösöd, * kifeszíted az eget, mint egy sátort. 

Hívek: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

 

E: Vizek fölött áll a te otthonod, + a felhőket fogatul használod, * és tovaszállsz a szelek 

szárnyán. Követeddé teszed a szeleket, * és szolgáddá a tüzes villámot. 

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

 

E: Mily számosak a te műveid, Uram, +bölcsességgel alkottál mindent, * teremtményeid 

betöltik a földet. 

Mily nagy és széles a tenger, + megszámlálhatatlan élőlény nyüzsög benne: * kicsiny és 

hatalmas állatok. 

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

 

E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj a kellő időben. 

Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval. 

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

 

E: De megzavarodnak, ha elfordítod arcodat, * elpusztulnak és a porba térnek, ha megvonod 

éltető erődet. 

Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. 

H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

 

SZENTLECKE ApCsel 10, 34-38 

 

 Péter beszéde az apostoli igehirdetés mintája: tanúskodás Jézus istenfiúsága mellett. Az 

Atya maga igazolta őt jelekkel és csodákkal, s működése Isten irgalmának kiáradását jelezte. 

Az Atya azt is igazolta, hogy akik hisznek Fiában, azokra kiárasztja a Szentlelket, s ezzel 

megadja nekik a képességet, hogy a fogadott gyermekek hűségével éljenek. 

 

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel. 

 

 Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban 

el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez 

tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke 

örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura. 

 Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János 

hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és 

hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden 

ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 3. szám. 

Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” 

Mk 9, 6 – 3a. tónus. 

Alleluja. 
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Vagy: 

 

SZENTLECKE Tit 2, 11-14; 3, 4-7 

 

 Isten kegyelmét  Jézus Krisztus tette láthatóvá közöttünk. A kegyelem jelenti Isten 

jóakaratát, szeretetét, irgalmát, azután jelenti belső megvilágosításunkat, megszentelésünket 

és azt az erőt, amellyel ellenállunk a rossznak és megtesszük a jót. De bennünk is meg kell 

lenni az elhatározásnak, hogy szakítunk a világi vágyakkal és buzgók vagyunk Isten 

akaratának teljesítésében. Csak ezzel a lelkülettel lehet várni Krisztus dicsőséges eljövetelét. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből 

 

 Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében. 

 

 Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít 

minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, 

buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek 

és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, 

hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, 

választott népévé tegyen. 

 Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; 

nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való 

újjászületés és megújulás fürdőjében. 

 Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy 

kegyelmével igaz életet éljünk, és az örök élet reménye legyen osztályrészünk. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

Alleluja. 4. szám. 

Eljön az, aki hatalmasabb nálam – mondja Keresztelő János, * ő majd Szentlélekkel és tűzzel 

keresztel meg titeket. Vö. Lk 3, 16 – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 3, 15-16. 21-22 

 

 Az újszövetségi kinyilatkoztatás lényege az, hogy Isten Atyának mutatta magát a Fiú és a 

Szentlélek e jövetele által. Ez a bejelentés megtörtént a Jordánnál, amikor Jézus magára vette 

a bűnbánat keresztségét. A képben benne van az is, hogy Isten atyja akar lenni annak a bűnös 

emberiségnek, amellyel Jézus azonosította magát. A Szentlélek kiáradása lesz a biztosíték, 

hogy a bűnből ki lehet emelkedni. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Amikor Jézus megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég. 

 

 Abban az időben: 

 A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a 

Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, 
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aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel 

és tűzzel fog titeket megkeresztelni. 

 Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. 

Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy 

galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Nagyböjt 

Nagyböjt 1. vasárnapja 

OLVASMÁNY MTörv 26, 4-10 

 

 Az ószövetségi vallásban az áldozatbemutatás részben hálaadás volt az Istentől kapott 

javakért, részben engesztelés a bűnökért. A szentírási szövegek azért emlegetik olyan gyakran 

ezt az eseményt, hogy azt megőrizzék a külsőségesség veszélyétől és növeljék az emberekben a 

megfelelő lelkületet. A termés zsengéjének, felajánlása is azt a célt szolgálta, hogy az Isten 

iránti hála első helyet kapjon. 

 

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből 

 

 A választott nép hitvallása és imádsága az Úr előtt. 

 

 Mózes így tanította a népet: 

 Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa 

az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt: 

 „Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesedmagával, 

mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett. 

 Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba 

vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgatta 

könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú sorsunkat. Az Úr 

erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, 

jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel-mézzel folyó 

országot. 

 Íme, most hozom annak a földnek első termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál.” 

 Ezzel hagyd ott a kosarat az Úr, a te Istened színe előtt, majd borulj le az Úr, a te Istened 

előtt. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 2. tónus. 

 

Válasz: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 15b. vers. 

 

Előénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tarózkodik. 

Így szól az Úrhoz: + „Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.” 

Hívek: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 

 

E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás. 

Mert angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon. 

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 
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E: Kezükben hordoznak téged, * hogy kőbe ne üssed lábadat. 

Áspiskígyón és viperán lépdelsz, * oroszlánt és sárkányt eltiporsz. 

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 

 

E: „Megszabadítom őt, mivel ragaszkodik hozzám, * oltalmazom, mert nevemet ismeri.  

Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, + minden szükségben vele vagyok, * megszabadítom 

és dicsőséget szerzek néki.” 

H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 

 

SZENTLECKE Róm 10, 8-13 

 

 A keresztény hit alaptétele Krisztus feltámadása, amelyben igazolódott, hogy ő számunkra 

az Úr az üdvösség szerzője. Ez a hit vezet a megigazulásra és az üdvösségre. Az apostol két 

követelményt állít fel: a hitnek át kell hatnia a szívet, de ugyanakkor külsőleg is meg kell azt 

vallani, hogy a világ tudomást szerezzen róla. Isten ugyanis mindenkit üdvözíteni akar, azért 

a hitnek terjednie kell. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 A hit örök életet szerez. 

 Aki Krisztusban hisz, megvallja hitét. 

 

 Testvéreim! Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, 

tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és 

szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis 

megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt 

mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz. 

 Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű 

mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4, 4b 

– 2. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 4, 1-13 

 

 Jézus valódi emberi öntudattal kezdte meg nyilvános működését. Miután megkapta az 

Atya tanúskodását, amelyben őt szeretett Fiának mondta, az egész működése arra irányult, 

hogy ezt a szeretetet viszonozza. Emberi természetében a kísértés úgy jelentkezett, hogy nem 

választhatná-e ő is az álmessiások útját, s nem ígérhetne-e földi jólétet, dicsőséget népének. 

De az Atya akarata az volt, ami „meg volt írva”. Neki a küzdelmes tanítás, példaadás és 

vezeklés útjára kellett lépnie, mert ezzel dicsőítette meg az Atyát. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézust a Szentlélek a pusztába vitte, és ott megkísértette a sátán. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult 

negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de 

végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, 

hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre 

a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a 

földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert 

hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a 

tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor 

a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, 

vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: 

kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: 

Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 

 Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Nagyböjt 2. vasárnapja 

OLVASMÁNY Ter 15, 5-12. 17-18 

 

 Ábrahám történetében előttünk áll az ősi szövetségkötés megpecsételésének a formája. Az 

áldozati állatokat kettéhasítva lerakták úgy, hogy közöttük át lehetett haladni. Ezzel jelezni 

akarták, hogy ez történjék velük is, ha nem tartják meg a szerződést. Isten jelképesen válla ja 

a hűségnek ezt a kinyilvánítását, s így biztosítja Ábrahámot, hogy bízhat benne. 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 

 

 Ábrahám hitt az Istennek, Isten pedig szövetséget kötött vele, és megígérte neki minden 

áldását. 

 

 Isten egy napon kivezette Ábrahámot sátrából a szabad ég alá, és ezt mondta neki: „Nézz 

föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod őket számolni.” Majd hozzáfűzte: 

„Ilyen lesz a te nemzetséged.” Ábrahám hitt az Úrnak, Isten pedig beszámította ezt az ő 

megigazulására. 

 Majd ismét szólt Isten Ábrahámhoz: „Én vagyok az Úr, aki kihívtalak a káldeai Ur 

városából, hogy ezt a földet neked adjam birtokul.” Ábrahám így válaszolt: „Uram, Istenem, 

miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?” 

 Erre Isten megparancsolta neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy 

hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot.” 

 Ábrahám odahozta neki ezeket az állatokat, majd középen kettévágta őket, és a szétvágott 

részeket egymással szemben helyezte el; a madarakat azonban nem vágta szét. Akkor 

ragadozó madarak szálltak a testekre, de Ábrahám elűzte őket. Amikor a nap lenyugodott, 

Ábrahám mély álomba merült, és félelmetes sötétség szállott rá. 

 Amikor a nap lenyugodott, és beállt a sűrű sötétség, füstölgő kemencéhez és égő 

fáklyához hasonló valami vonult végig a szétvágott darabok között. Azon a napon kötött az 

Úr szövetséget Ábrahámmal, és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet Egyiptom patakjától 

egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 26, 1. 7-8. 9abc. 13-14  4g. tónus. 

 

Válasz: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 1 a. vers. 

 

Előénekes: Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitől félnék. 

Az Úr életem oltalmazója, * kitől rettegnék. 

Hívek: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 

 

E: Uram, halld meg kiáltó szavamat, * könyörülj rajtam és hallgass meg engem. 

Szívem rólad mondta: * „Keressétek az ő arcát!” 

H: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 

 

E: A te arcodat keresem, Uram, * ne rejtsd el előlem arcodat. 

Ne fordulj el haragodban szolgádtól, * segítségem te vagy, el ne taszíts. 

H: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 
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E: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait, * az élők földjén. 

Remélj az Úrban, bátran cselekedj, * szíved legyen erős, és bízzál az Úrban. 

H: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 

 

SZENTLECKE Fil 3, 17-4, 1 

 

 A keresztény embernek is állandó éberségre van szüksége. A közösségben is láthat rossz 

példákat, mert vannak olyanok, akik a lelki értékek helyett csak földi kívánságaik után 

mennek. Ezzel pedig ellene mondanak Krisztus keresztének. Ő vállalta az áldozatot, hogy 

kimutassa engedelmességét. Az apostol is ilyen példát adott. Igazi, végleges hazánk a 

mennyben van, s annak elérésére kell törekednünk. 

 

Hosszabb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 

 

 A feltámadáskor Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült 

testéhez. 

 

 Testvéreim! Kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy 

példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – 

sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, Istenük a hasuk, 

azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, és az eszüket földi dolgokon járatják. 

 A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus 

Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, 

és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. 

 Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, 

szeretteim! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 3, 20-4, 1 

 

 A feltámadáskor Krisztus átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült 

testéhez. 

 

 Testvéreim! A mi hazánk a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus 

Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, 

és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. 

 Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, 

szeretteim! 

 

 Ez az Isten igéje. 
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EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

A fényes felhőből az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” 

Vö. 2 Pét 1, 17 – 3a. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 9, 28b-36 

 

 Az Egyház hitének kialakulásához szükség volt arra, hogy Jézus igazolja küldetését és 

istenfiúságát. Ezt szolgálták csodái, jövendölései és végül feltámadása. De Jézus földi 

életében az Atya is adott természetfeletti jeleket, és ilyen volt a színeváltozás is. A három 

apostol hal ja az Atya bizonyító szavait, de Mózes és Illés jelenléte is arról tanúskodik, hogy 

Jézust az egész Ószövetség igazolja. A felhő jelképezi Isten jelenlétét és egyúttal azt a titkot, 

amely Jézust körülveszi. Ő Isten világához is tartozik, nemcsak a mienkhez. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Míg Jézus imádkozott, arca teljesen megváltozott. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg 

imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi 

beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, 

amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor 

fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. 

 Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk itt 

lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” 

Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben 

félelem szállta meg őket. 

 A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a 

szózat hangzott, Jézus ismét egyedül volt. 

 Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 59 

  

Nagyböjt 3. vasárnapja 

OLVASMÁNY Kiv 3, 1-8a. 13-15 

 

 A jelenet mondanivalója az, hogy Isten a kinyilatkoztatásban megismerteti magát velünk. 

Az ember szeretné tudni, hogy ki az Isten, mit akar velünk, miért teremtette a világot. Mózes 

küldetést kap, neki beszélnie kell Istenről, azért szeretné tudni a nevét. A válasz ez: Én 

vagyok, aki vagyok, illetve aki itt vagyok, aki mindig veletek vagyok. Igazában majd 

tetteimből ismeritek meg, hogy ki vagyok, mert kísérni, vezetni foglak benneteket. Az egész 

üdvtörténet Isten kinyilatkozása. 

 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből 

 

 „Aki Van”; az küldött engem hozzátok. 

 

 Miután Mózesnek menekülnie kellett Egyiptomból, Midián földjén telepedett le, és ott 

Midián papjának, Jetrónak leányát vette feleségül. Mózes egy alkalommal apósának, 

Jetrónak, Midián papjának juhait őrizte. Messzire behajtotta a juhokat a pusztába, és eljutott 

az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Itt megjelent neki az Úr angyala: egy égő csipkebokorban, a 

tűz lángjában. Amikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el. 

 Így szólt magában: „Odamegyek és megnézem ezt a különös látványt: miért nem ég el a 

csipkebokor.” Amikor az Úr látta, hogy Mózes vizsgálódva közeledik, Isten megszólította őt 

a csipkebokorból: „Mózes, Mózes!” 

 „Itt vagyok” – felelte. 

 Erre Isten így szólt: „Ne közelíts! Vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent 

föld.” Aztán így folytatta: „Én vagyok atyáid Istene: Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob 

Istene.” Erre Mózes eltakarta arcát, mert félt Istenre tekinteni. 

 Az Úr így folytatta: „Láttam nyomorúságát Egyiptomban élő népemnek, és hallottam 

panaszát a munkafelügyelők miatt. Azért szálltam le, hogy kiszabadítsam az egyiptomiak 

hatalmából, és hogy kivezessem arról a földről egy szép, tágas országba, egy tejjel-mézzel 

folyó országba.” 

 Mózes ezt mondta Istennek: „Ha megérkezem Izrael fiaihoz, és elmondom nekik: 

Atyáitok Istene küldött, akkor majd megkérdezik: »Mi a neve?« – mit feleljek erre?” 

 Isten ezt válaszolta: „Én vagyok, aki vagyok.” Azután folytatta: „Így beszélj Izrael 

fiaihoz: »Aki Van«, az küldött engem hozzátok.” Végül ezt mondta Isten Mózesnek: „Így 

beszélj Izrael fiaihoz: Jahve, atyáitok Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene 

küldött hozzátok. Ez az én nevem minden időkre, s így kell neveznetek nemzedékről 

nemzedékre.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 és 11 11. tónus. 

 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers. 

 

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja. 

Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. 

Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
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E: Megbocsátja minden vétkedet, * meggyógyítja minden gyengeséged. 

A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. 

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 

Nem bűneink szerint bánik vélünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nékünk. 

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: *  könyörületre hajlik szíve. 

 

E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk. 

Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn. 

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 10, 1-6. 10-12 

 

 A szikla, amelyből a pusztában víz fakadt, Krisztus jelképe volt. Az is igaz, hogy minden 

kegyelem az ő érdemeinek elővételezése. Az ószövetségi jelek a megtestesülés előképei voltak, 

s bennük volt a biztosíték, hogy Isten maga szól és cselekszik. Az ember azonban elfordulhat 

tőlük, és megtagadhatja a hitet. Ezért kell ma is visszamenni az eredeti forrásokhoz. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Mózes és a pusztában vándorló nép sorsa legyen intő példa számunkra. 

 

 Testvéreim! Nem szeretném, ha elkerülné figyelmeteket, hogy atyáink mind ott voltak a 

felhő alatt, mind átkeltek a tengeren, s mind megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a 

tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki ételt ették, ugyanazt a lelki italt itták. Ittak ugyanis a 

lelki sziklából, amely kísérte őket: a szikla pedig Krisztus volt. De legtöbbjükben nem telt 

kedve Istennek, ezért odavesztek a pusztában. 

 Ez mind intő példa lett számunkra, hogy ne kívánjuk a rosszat, mint ahogy ők 

megkívánták. Ne is zúgolódjatok, mint ahogy néhányan zúgolódtak, s ezért lesújtott rájuk a 

pusztító angyal. 

 Mindez előkép számunkra, a mi okulásunkra írták meg, akik a végső időkben élünk. Aki 

azt hiszi, hogy áll, ügyeljen, hogy el ne essék. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Az Úr mondja: + „Tartsatok bűnbánatot, * mert közel van a mennyek országa.” Mt 4, 17 – 

7b. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 13, 1-9 

 

 A gondviselés útjai titokzatosak. Nem tudjuk, miért engedi meg Isten a csapásokat, a 

gonoszság tobzódását, az ártatlanok szenvedését. Jézus szavaiból csak azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy az élet eseményeiben benne van a figyelmeztetés a megtérésre, az állandó 

készenlétre. Isten bármikor számonkérheti tetteinket, de időt is ad a bűnbánatra. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. 

 

 Abban az időben: 

 Odajött Jézushoz néhány ember, s azokról a galileaiakról hozott hírt, akiknek vérét Pilátus 

az áldozat vérével vegyítette. 

 Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak, mint a 

többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, 

épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire 

rádőlt Siloámban a torony és megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi 

embernél? Mondom nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is 

mindnyájan.” 

 Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. Kiment, 

gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: Idejárok három év óta, 

hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki! Miért foglalja itt a 

helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az idén. Körülásom és megtrágyázom, 

hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor kivághatod.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy: E nap összes olvasmányait vehetjük az „A” év nagyböjtjének 3. vasárnapjáról. 
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Nagyböjt 4. vasárnapja 

OLVASMÁNY Józs 5, 9a. 10-12 

 

 Izrael népének, az Ígéret földje felé való vándorlása előképe volt az Egyház földi 

vándorlásának, amely az örök haza felé tart Isten megmutatta, hogy gondviselése kíséri 

népét. Gondoskodott ételükről, italukról, s megígérte, hogy az új haza bő termést hoz 

számukra, ha megtartják törvényeit. Az ünnepek arra valók voltak, hogy visszatekintsenek 

Isten nagy tetteire és erősítsék hitüket. 

 

OLVASMÁNY Józsue könyvéből 

 

 Isten népe bevonul az Ígéret földjére, és ott megünnepli a húsvéti lakomát 

 

 Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt 

Józsuéhoz: „Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.” 

 Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a 

pászkát Jerikó síkságán. 

 Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát. 

 Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve 

Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 4-5. 6-7 4g. tónus. 

 

Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 9a. vers. 

 

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.  

Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 

Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 

E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. 

Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből. 

H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 

E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen. 

Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából 

kiszabadította. 

H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 

SZENTLECKE 2 Kor 5, 17-21 

 

 Jézus földi élete és keresztáldozata meghozta a kiengesztelődést Isten és a világ között A 

kezdeményezés és a végrehajtás mögött az Atya irgalma állt. De mivel Jézus magára vette a 

világ bűneit, az Atya őbenne tartott ítéletet a bűn felett. Ezt fejezi ki az apostol azzal, hogy 

Krisztust mintegy bűnné” tette. Ez az ítélet helyreállította az igazságosságot, de egyúttal az 

irántunk való szeretet kifejezése is volt. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből 

 

 Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal. 

 

 Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új 

valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott 

minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. 

Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus 

követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk. 

 Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, 

„bűnné” tette értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Fölkelek, és atyámhoz megyek, + azt mondom néki, * „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te 

ellened.” Lk 15, 18 – 2. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 15, 1-3. 11-32 

 

 A farizeusok zokon veszik Jézustól, hogy gyarló, bűnös emberekkel barátkozik. Ezért a 

példabeszéddel megvilágítja előttük az Atya irgalmát A példabeszédet lehet vonatkoztatni a 

pogány népekre és Izraelre. A pogányok eltévelyedtek a bálványimádásba, de később 

megtértek, és Isten befogadta őket. Az idősebb fiú, Izrael azonban kint marad. De lehet 

értelmezni az egyéni emberre is. Isten szabadságot adott, nem akadályoz meg, ha elfordulunk, 

de tudja, hogy a lélek igényei mélyebbek annál, hogy a földi javak kielégítsék. Ezért a 

megtérő bűnöst atyai irgalommal visszafogadja. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A mennyei Atya megbocsát tékozló, fiának, ha őszintén megbánja bűneit. 

 

 Azokban a napokban: 

 Vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók 

méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a 

következő példabeszédet mondta nekik: 

 „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem 

az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a 

fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és 

eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s 

őmaga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a 

tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, 

de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos 

bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt 

mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy 

fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. 

 Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett 

rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám 

vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az 
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atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok 

gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és 

vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni 

kezdtek. 

 Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta 

a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az 

öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. 

Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni 

kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem 

szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak 

egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, 

megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. 

 Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy 

illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és 

újra megkerült.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy: E nap összes olvasmányait vehetjük az „A” év nagyböjtjének 4. vasárnapjáról. 
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Nagyböjt 5. vasárnapja 

OLVASMÁNY Iz 43, 16-21 

 

 A próféta azzal vigasztalja népét a fogságban, hogy Isten nemcsak régen vitt véghez nagy 

tetteket és mutatta meg erejét, hanem mindig hű marad a szövetséghez. Most is haza tudja 

vezetni őket, s jótéteménye úgy fog hatni, mint amikor a pusztaság esőt kap, és az élet színeit 

ölti magára. Az emberektől viszont azt kívánja, hogy emlékezzenek jótéteményeire és 

mutassanak hálát. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Új dolgot visz végbe az Isten: vizet fakaszt népének a pusztaságban, és megnyitja számára 

a kegyelem forrását 

 

 Ezt mondja az Úr: 

aki egykor utat készített a tengeren át 

és ösvényt a nagy vizekben, 

aki kivezette a harci szekereket és lovakat, 

a hadsereget és a hőst: 

elbuktak és nem keltek föl többé, 

odavesztek, és kialudtak, mint a mécses lángja: 

 „Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, 

és ne a múlt dolgaira figyeljetek! 

Nézzétek: én valami újat viszek végbe, 

és már sarjadóban is van, nem látjátok? 

Valóban, utat készítek a pusztában, 

és folyókat a sivatagban. 

 Dicsőíteni fog a mező minden vadja, 

a sakálok és a struccok, 

mert vizet fakasztok a pusztában 

és folyókat a sivatagban, 

hogy inni adjak népemnek, az én kiválasztottamnak. 

A nép, amelyet magamnak alkottam, 

hirdetni fogja dicsőségemet.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6. 8 G. tónus. 

 

Válasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 3. vers. 

 

Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak. 

Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással. 

Hívek: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * „Az Úr nagy dolgot művelt vélük.” 

Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 
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E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat. 

Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak. 

H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák 

kévéiket. 

H: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

SZENTLECKE Fil 3, 8-14 

 

 Az apostol a hitből és megigazulásból fakadó életét összehasonlítja korábbi 

magatartásával. Amiért régen lelkesedett, azt szemétnek tekinti, mert akkor buzgósága nem 

Istenre irányult, hanem az emberi szenvedély kiélése volt. Most már tudja, hogy Isten Krisztus 

feltámadásában mutatta meg igazi erejét, s bennünket is biztosított, hogy van örök élet. Erre 

a célra kell minden erővel törekednünk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 

 

 Tekintsünk Krisztusért mindent értéktelennek, és így hasonlóak leszünk hozzá a halálban. 

 

 Testvéreim! Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok. 

Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá 

tartozzam. Hiszen nem a törvény útján váltam igazzá, hanem a Jézus Krisztusba vetett hit 

révén. Isten ugyanis a hit által tett igazzá, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de 

a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget. Így hasonló akarok lenni hozzá halálában, 

hogy ezáltal eljussak a halálból a feltámadásra is. 

 Nem mintha már elértem volna, vagy már a célban lennék, de futok utána, hogy 

magamhoz ragadjam, ahogy Krisztus is megragadott engem. 

 Testvéreim, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy 

elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél 

felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Teljes szívvel térjetek vissza hozzám, mondja a mi Urunk Istenünk, mert jóságos és irgalmas 

vagyok tihozzátok! Joel 2, 12-13 – 3a. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Jn 8, 1-11 

 

 Az írástudók és a farizeusok ismerték Jézusnak az irgalmasságról szóló tanítását és a 

gyarló emberek iránti részvétét. Most meg akarnak győződni arról, hogy alkalmazza-e a 

mózesi törvény szigorát egy házasságtörő nővel szemben. Ugyanakkor nem ismerik 

bölcsességét. Ő nem azért jött, hogy a Törvényt alkalmazza, hanem hogy a tökéletesség útját 

megmutassa. A Törvény a bűnös halálát követelte, Jézus azonban a megtérés lehetőségére 

mutat rá. Válasza olyan, hogy mind a vádlók, mind a vádlott elgondolkozhatnak rajta. Az első 

követ a sértett fél vagy a tanú dobhatta. Ez alkalommal a vádlók lelkiismeretükben nem érzik 

magukat feljogosítva, hogy ezt megtegyék. 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek! 

 

 Abban az időben: 

 Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent a templomban. A nép köréje 

sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. 

 Az írástudók és a farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították 

középre, és így szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt 

parancsolta a törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért 

kérdezték, hogy próbára tegyék, és vádolhassák. 

 Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők azonban tovább faggatták. Erre 

fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első követ, aki közületek bűn nélkül 

van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg ennek hallatára egymás után 

eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középen álló asszonnyal. 

 Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, akik vádoltak téged? Senki 

sem ítélt el?” 

 „Senki, Uram” – felelte az asszony. 

 Erre Jézus azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy: E nap olvasmányait vehetjük az „A” év nagyböjtjének 5. vasárnapjáról. 
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Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja 

Körmenet 

EVANGÉLIUM Lk 19, 28-40 

 

 Jézus az utolsó húsvétra megy Jeruzsálembe. Bevonulása diadalmenet, de útjának vége a 

keresztre feszítés és a feltámadás. Ő jól látja a jövőt, tudatosan vállalja a keresztutat, s ezzel 

meg akarja erősíteni tanítványait. A nép lelkesedése csodáinak szól. Ő már annyira igazolta 

magát, hogy a kövek szólalnának meg, ha az emberek hallgatnának. De azt is tudja, hogy ez a 

lelkesedés még nem igazi hit, hanem földies várakozás. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Áldott az Úr nevében érkező király! 

 

 Abban az időben: 

 Jézus folytatta útját Jeruzsálem felé. Amikor Betfage és Betánia közelében ahhoz a 

hegyhez ért, amelyet Olajfák-hegyének hívnak, előreküldte két tanítványát. Ezt mondta 

nekik: „Menjetek a szemközti faluba. Amint beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, 

amelyen ember nem ült még soha. Oldjátok el és vezessétek ide. Ha valaki kérdezné tőletek, 

hogy miért oldjátok el, mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége.” 

 A küldöttek elmentek és úgy találtak mindent, ahogy ő megmondta. Amikor eloldották a 

szamarat, a szamár gazdái megkérdezték tőlük: „Miért oldjátok el a szamarat?” Azt felelték: 

„Szüksége van rá az Úrnak”, és elvezették Jézushoz. 

 Ott köntöseiket rávetették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint haladt, ruháikat 

az útra terítették előtte. Amikor közeledett az Olajfák-hegyének lejtőjéhez, a tanítványok 

egész örvendező tömege hangosan áldani kezdte Istent a sok csodáért, amelyet láttak: „Áldott 

a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban!” A 

tömegből néhány farizeus azt mondta neki: „Mester, intsd le tanítványaidat!” Jézus azt 

felelte: „Mondom nektek: ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak megszólalni!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Ünnepi mise 

OLVASMÁNY Iz 50, 4-7 

 

 A próféta „Jahve szolgájáról” beszél, a Messiás előképéről, akinek Isten fület adott, hogy 

hal ja meg szavát, és nyelvet, hogy a hitet hirdesse. Amikor ellenfelei ellene támadnak, szelíd 

marad, mert bízik Isten erejében és segítségében. Viselkedése engesztelés. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak, de tudom, hogy nem vallok szégyent. 

 

 Izajás így jövendölt a Megváltóról: 

 Ezt mondja az Úr Szolgája: 

 „Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. 

Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az 

Úr nyitotta meg fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam 

azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok 

elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. 

Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2. tónus. 

 

Válasz: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? Vö. 2a. vers. 

 

Előénekes: Aki csak rám néz, mind kinevet, * elhúzza száját, fejét csóválja. 

Az Úrban remélt, hát mentse meg, * ha szereti őt, szabadítsa meg. 

Hívek: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 

E: Kutyák falkája vett körül, * gonosztevők serege szorongat engem. 

Átlyuggatták kezemet és lábamat, * megszámlálhatom minden csontomat. 

H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 

E: Elosztják maguk közt ruhámat, * és köntösömre sorsot vetnek. 

Te azonban, Uram, ne maradj távol, * erősségem, siess és segíts. 

H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 

E: Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt, * a gyülekezetben dicsőítelek téged. 

Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, + magasztaljátok őt, Jákob fiai, Izrael minden gyermeke 

félje őt. 

H: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 

SZENTLECKE Fil 2, 6-11 

 

 Az Isten Fia egészen vállalta az Atyától kapott küldetési: Lemondott az Isten Fiának 

kijáró dicsőségről, kiüresítette magát, és a szolga alakjában mutatta meg tökéletes 
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engedelmességét Ezzel érdemelte ki, hogy a feltámadásban embersége is beöltözzön 

dicsőségébe. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből 

 

 Megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt. 

 

 Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan 

dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette 

önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, 

mégpedig a kereszthalálig. 

 Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, 

hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és 

minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 

2, 8-9 – 7b. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 22, 14-23, 56 

 

 Lukács úgy mutatja be Jézust a szenvedés idején, mint a szolgáló szeretet mintaképét, s 

mint Isten irgalmának kinyilvánítóját Az Oltáriszentség rendelésénél hivatkozik arra, hogy a 

földön ez az ő utolsó szeretetlakomája tanítványaival, de az örök élet lakomáján újra együtt 

lesz velük. 

 

Hosszabb forma: 

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint 

 

 Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. 

 

 Amint elérkezett az óra, Jézus asztalhoz ült apostolaival együtt. 

 Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam arra, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, 

mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten 

országában.” 

 Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, és osszátok szét magatok 

között. Mondom nektek: nem iszom a szőlőtő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten 

országa.” 

 

 Ezt tegyétek az én emlékezetemre. 

 

 Azután kenyeret vett a kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a 

szavakkal: „Ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” 

Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az 

én véremben, amely értetek kiontatik.” 
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 Jaj annak az embernek, aki elárulja az Emberfiát! 

 

 „De nézzétek, az áruló keze is rajta van az asztalon. Az Emberfia ugyan elmegy, amint el 

van rendelve, de jaj annak az embernek, aki elárulja.” Erre kérdezgetni kezdték egymást, ki 

az közülük, aki ezt megteszi. 

 

 Én úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék. 

 

 Majd versengés támadt köztük, hogy melyikük a nagyobb. 

 Erre azt mondta nekik: „A királyok uralkodnak a népeken, s akik hatalmat gyakorolnak 

fölöttük, jótevőiknek hívhatják magukat. Közöttetek ne így legyen. A legnagyobb legyen 

olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha a szolga volna. Mert ki a nagyobb, 

aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok 

köztetek, mint aki szolgál. 

 Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. Ezért nektek adom az országot, mint ahogy 

Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve 

ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött. 

 

 Amikor megtérsz, megerősíted testvéreidet: 

 

 Simon, Simon, a sátán hatalmat kért magának fölöttetek, hogy megrostáljon benneteket, 

mint a búzát. De én imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. Amikor majd megtérsz, 

te erősíted meg testvéreidet.” 

 „Uram – felelte –, kész vagyok arra, hogy börtönbe, sőt a halálba menjek veled!” 

 Ő azonban így válaszolt: „Péter, mondom neked, mielőtt ma megszólal a kakas, 

háromszor tagadod le, hogy ismersz engem.” 

 

 Be kell következnie annak, amit az Írás rólam mond. 

 

 Aztán tovább beszélt hozzájuk: „Amikor elküldtelek benneteket erszény, tarisznya és saru 

nélkül, szenvedtetek-e hiányt valamiben?” 

 „Semmiben sem” – felelték. 

 „Most azonban – folytatta –, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is. 

Akinek pedig nincsen, adja el a ruháját, és vegyen rajta kardot. 

 Mondom nektek, be kell következnie annak, amit az Írás rólam mond: »A gonosztevők 

közé számították.« Sorsom ugyanis beteljesedik.” 

 „Uram – mondták –, nézd, van itt két kard!” 

 Erre csak annyit mondott: „Elég.” 

 

 Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. 

 

 Ezután kiment, és szokása szerint elindult az Olajfák-hegyére. A tanítványok is követték 

őt. Amikor odaért, azt mondta nekik: „Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek.” 

 Azután mintegy kőhajításnyira eltávozott tőlük, és térdre borulva imádkozott: „Atyám, ha 

akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tied.” Ekkor 

megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és 

még kitartóbban imádkozott. Verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. 
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 Majd abbahagyta az imát és visszament a tanítványokhoz, de a szomorúságtól alva találta 

őket. Rájuk szólt: „Miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne 

essetek!” 

 

 Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát? 

 

 Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette, egy a tizenkettő 

közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte: „Júdás, csókkal árulod el az 

Emberfiát?” 

Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték: „Uram, rántsunk kardot 

ellenük?” Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. 

 De Jézus leintette: „Hagyjátok, elég!” Aztán megérintette a szolga fülét, és 

meggyógyította. 

Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta: 

„Mint egy rabló ellen, úgy vonultatok ki, kardokkal, dorongokkal! Naponta ott voltam a 

templomban veletek, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok, a sötétség hatalmáé.” 

 

 Péter kiment, és keserves sírásra fakadt. 

 

 Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén 

tüzet raktak, és körbe ülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. 

Szemügyre vette, aztán megjegyezte: „Ez is vele volt.” 

 De Péter tagadta: „Asszony, nem is ismerem őt.” 

 Nem sokkal ezután más valaki is észre vette: „Te is közéjük tartozol!” – szólt neki. 

 Péter tiltakozott: „Ember, nem tartozom közéjük!” 

 Alig telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta: „De igen, ez is vele volt, hiszen galileai.” 

 „Ember – tagadta újra Péter –, nem tudom, mit beszélsz.” Még ki sem mondta, máris 

megszólalt a kakas. 

 Az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: 

„Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem.” Akkor Péter kiment, és 

keserves sírásra fakadt. 

 

 Találd el, ki ütött meg? 

 

 Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot űztek belőle és bántalmazták. Szemét bekötötték, 

és kérdezgették: „Találd el, ki ütött meg?” És mindenféle szitkokat szórtak rá. 

 

 Jézust a főpapok tanácsa elé állították. 

 

 Mihelyt megvirradt, összegyűltek a nép vénei, a főpapok meg az írástudók, és a tanácsuk 

elé állították. „Ha te vagy a Messiás – szólították fel –, mondd meg nekünk.” 

 Így válaszolt rá: „Ha megmondom is, nem hiszitek el. Ha pedig kérdezlek benneteket, 

nem feleltek. De az Emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni.” 

 Erre egyszerre közbevágtak: „Tehát te vagy az Isten Fia?” 

 Ő pedig ezt mondta nekik: „Ti mondjátok, hogy én vagyok.” 

 „Mi szükségünk van még tanúkra? – mondták erre. – Magunk hallottuk a saját szájából.” 

 Ezzel fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték. 
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 Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. 

 

 Ott vádolni kezdték: „Azt tapasztaltuk – mondták –, hogy tévútra vezeti népünket. 

Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.” 

 Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” „Magad mondod” – felelte. 

 Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: „Nem találom semmiben bűnösnek ezt 

az embert.” 

 De azok erősködtek: „Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Judeáig.” 

 Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy 

Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen 

Jeruzsálemben tartózkodott. 

 

 Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle. 

 

 Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert 

sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő 

nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes 

akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán 

visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek; azelőtt ugyanis 

haragban voltak. 

 

 Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézust akaratuk szerint. 

 

 Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: „Elém 

vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene 

felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám, 

visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. 

Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.” 

 Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor 

kiáltozni kezdett: „Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!” Barabást a városban történt 

fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. 

 Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább 

ordítoztak: „Keresztre! Keresztre vele!” 

 Harmadszor is megkérdezte: „De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért 

halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.” De azok nem tágítottak, hanem 

egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. 

 Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre 

azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk 

szerint. 

 

 Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! 

 

 Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott 

hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. 

 Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult 

és így szólt: „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és 

gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a 

magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: 

»Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a zöldellő fával így tesznek, 

mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” 
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 Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. 

 

 Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. 

 

 Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre feszítették, 

s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: 

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve 

megosztoztak. 

 

 Ez a zsidók királya. 

 

 A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, 

most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” 

 Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: 

 „Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 

 Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya. 

 

 Még ma velem leszel a paradicsomban. 

 

 Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát 

magadat és minket is.” 

 A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi 

legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!” Aztán hozzá 

fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban.” 

 Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” 

 

 Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

 A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. 

A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan 

felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. 

 

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.) 

 

 Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember 

valóban igaz volt.” Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét 

verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, 

távolabb állva nézték mindezt. 

 

 József a holttestet sziklába vájt sírba fektette. 

 

 Volt egy József nevű derék és igaz férfi, Judea Arimatea nevű városából származott, és 

maga is várta az Isten országát. Tagja volt a tanácsnak, de nem értett egyet a határozattal és 

az eljárássál. Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Aztán levette, gyolcsba göngyölte, 

és sziklasírba helyezte, amelyben még nem feküdt senki. A készület napja volt, amikor a 

szombat fényei már világítottak. 

A Galileából érkezett asszonyok is elmentek, és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne 

a holttestet. Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs 

szerint nyugalomban töltötték. 
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 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent Lukács szerint 23, 1-49 

 

 A nép vénei és a főpapok Jézust Pilátushoz kísérték. 

 

 Nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. 

 

 Ott vádolni kezdték: „Azt tapasztaltuk – mondták –, hogy tévútra vezeti népünket. 

Megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak. Azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király.” 

 Pilátus megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” „Magad mondod” – felelte. 

 Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: „Nem találom semmiben bűnösnek ezt 

az embert.” 

 De azok erősködtek: „Tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Judeáig.” 

 Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy 

Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen 

Jeruzsálemben tartózkodott. 

 

 Heródes udvarával együtt gúnyt űzött belőle. 

 

 Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert 

sokat hallott felőle, s remélte, hogy valami csodát tesz a jelenlétében. Sokat faggatta, de ő 

nem méltatta feleletre. A főpapok és az írástudók is odamentek, és hevesen vádolták. Heródes 

akkor udvarával együtt gúnyt űzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán 

visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek; azelőtt ugyanis 

haragban voltak. 

 

 Pilátus kiszolgáltatta nekik Jézust akaratuk szerint 

 

 Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: „Elém 

vezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene 

felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek. És Heródes sem, mert lám, 

visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. 

Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom.” 

 Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor 

kiáltozni kezdett: „Vesszen el! Bocsásd szabadon Barabást!” Barabást a városban történt 

fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. 

 Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább 

ordítoztak: „Keresztre! Keresztre vele!” 

 Harmadszor is megkérdezte: „De hát mi rosszat tett? Semmi vétket nem találok, amiért 

halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom.” De azok nem tágítottak, hanem 

egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltozták, hogy feszítse keresztre. 

 Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek. Szabadon engedte hát kérésükre 

azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe, Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk 

szerint. 
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 Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! 

 

 Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei embert, Simont, aki éppen a mezőről tartott 

hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. 

 Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult 

és így szólt: „Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok! Inkább magatokat sirassátok és 

gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a 

magtalanok, és akik nem szültek és nem szoptattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: 

»Omoljatok ránk!« És a domboknak: »Takarjatok el!« Mert ha a zöldellő fával így tesznek, 

mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” 

 Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. 

 

 Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. 

 

 Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott keresztre feszítették, 

s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: 

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” Ruháján sorsot vetve 

megosztoztak. 

 

 Ez a zsidók királya. 

 

 A nép bámészkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak: „Másokat megmentett – mondták –, 

most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” 

 Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek, és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók 

királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 

 Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: Ez a zsidók királya. 

 

 Még ma velem leszel a paradicsomban. 

 

 Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát 

magadat és minket is.” 

 A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi 

legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett!” Aztán hozzá 

fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz uralmadban.” 

 Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” 

 

 Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet 

 

 A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. 

A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan 

felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét. 

 

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.) 

 

 Amikor a százados a történteket látta, dicsőítette az Istent, s azt mondta: „Ez az ember 

valóban igaz volt.” Az egész kíváncsi tömeg, amely összeverődött, a történtek láttán mellét 

verte és szétoszlott. Jézus ismerősei pedig, köztük az asszonyok is, akik Galileából kísérték, 

távolabb állva nézték mindezt. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Nagycsütörtök, krizmaszentelési mise 

OLVASMÁNY Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9 

 

 Már a próféták is tudatában voltak annak, hogy küldetésüket Isten lelke irányítja, ezért 

tudták a földi életet kapcsolatba hozni Istennel: az ő vigasztalását és figyelmeztetését 

közvetítették. Kinyilvánították azt is, hogy Isten megjutalmazza a hűséget és az 

engedelmességet. Összefoglalólap azt mondhatjuk, hogy a próféták Isten lelkének 

segítségével rányomták a szentség jellegét népük életére. Ebben előképei Krisztusnak, aki az 

egész emberiség életét megszentelte. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és az öröm olaját 

adjam nekik. 

 

 A próféta így beszél: 

 Az Úr Lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt 

vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket; hogy hirdessem az Úr 

kegyelmének esztendejét, és Istenünk bosszújának napját; hogy megvigasztaljam mind a 

gyászolókat, és koszorút adjak Sion gyászolóinak a hamu helyébe, örömnek olaját a 

gyászruha helyett, a szomorúság lelke helyett meg ünnepi öröméneket. 

 Benneteket pedig az Úr papjainak hívnak, és így neveznek: Istenünk szolgái. 

 Megjutalmazom őket hűségemben, és örök szövetséget kötök velük. Sarjadékuk híres lesz 

a nemzetek között, és minden ivadékuk a népek körében. Akik látják őket, elismerik majd, 

hogy ez az a nemzedék, amelyet megáldott az Úr. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 21-22. 25 és 27 6. tónus. 

 

Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! Vö. 2. vers. 

 

Előénekes: Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, * szent olajommal felkentem. 

Biztos támasza kezem lesz, * karom teszi őt erőssé. 

Hívek: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! 

 

E: Vele lesz hűségem és kegyelmem, * magasra emelkedik feje az én nevemben. 

Így szólít majd engem: + „Atyám vagy, nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.” 

H: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! 

 

SZENTLECKE Jel 1, 5-8 

 

 Akik hisznek Krisztusban, a megváltás gyümölcseiben részesülnek. A mai szöveg ezekre az 

ajándékokra mutat rá. Kereszthalála és feltámadása által megszerezte Krisztus a királyi 

hatalmat a világ felett, s bennünket saját népévé tett Úgy emel magához, hogy részt enged 

uralmában és főpapi küldetésében. Hatalmat ad arra, hogy legyőzzük a bűnt és erényeinkkel 

Isten országát építsük. Szenvedéseinket, fáradalmainkat és imáinkat pedig vele együtt 

állandóan felajánlhatjuk áldozatul a világ üdvösségéért. 
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SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 Az Isten országává és papjaivá tett bennünket Jézus. 

 

 Testvéreim! Kegyelem nektek és békesség Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött 

a holtak közül, és a föld királyainak fejedelme. Ő szeret minket. Vérével megváltott 

bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a 

hatalom örökkön-örökké. Ámen. 

 Nézzétek, közeledik a felhőkön! Látni fogja őt minden szem, még azok is, akik átszúrták. 

A föld minden népe veri majd a mellét. Igen. Ámen. 

 Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt, és aki eljő: a 

Mindenható. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Az Úr Lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Iz 61, 1; idézi Lk 

4, 18 – 7b. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 4, 16-21 

 

 Krisztus emberi alakja egészen a Szentlélek vezetése alatt állott: A Szentlélek a 

Szentháromságban Isten erejének, szentségének és szeretetének a kifejezése. Ezért Krisztus 

küldetésének tartalma Isten irgalmas szeretetének bemutatása: az üdvösség örömhírét hozza, 

a hit világosságával látást ad, kiment a bűn szolgaságából, és meghozza az Istennel fennálló 

béke boldogságát. Az Egyház az ő küldetését folytatja. Az olajszentelés annak a 

kinyilvánítása, hogy Krisztus a szentségeken keresztül részesít a maga királyi, prófétai és 

főpapi küldetésében. Az olaj a mi fölkenésünk eszköze. A Szentlélek működik bennünk, hogy 

Isten üzenetét képviseljük a világban. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

Az Úr Lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Egyik szombaton szokása szerint elment a 

zsinagógába, és ott felolvasásra jelentkezett. Izajás próféta tekercsét adták oda neki. Amikor 

szétbontotta a tekercset, éppen arra a helyre talált, ahol a következők álltak: 

  Az Úr Lelke van rajtam, 

  mert az Úr fölkent engem, 

  hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. 

  Azért küldött engem, 

  hogy szabadulást hirdessek a raboknak, 

  és látást a vakoknak, 

  hogy szabadon bocsássam a letiportakat, 

  és hirdessem az Úr kegyelmi esztendejét. 
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 Jézus összecsavarta a tekercset, visszaadta a zsinagógaszolgának és leült. A zsinagógában 

minden szem rászegeződött. Akkor elkezdte kifejteni nekik: „Ma a ti fületek hallatára 

teljesedett be ez az Írás.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvéti szent háromnap és húsvéti idő 

Nagycsütörtök, az utolsó vacsora miséje 

OLVASMÁNY Kiv 12, 1-8. 11-14 

 

 A húsvéti bárány feláldozása Jézus áldozatának előképe. Ahogy annak vére Egyiptomban 

távoltartotta a csapást a választott néptől, úgy hozott Jézus vére szabadulást a bűntől. Az 

ószövetségi áldozat évenkénti ismétlése nemcsak visszatekintés volt, hanem ébren tartotta a 

jövő reményét, amit a Messiás valósít meg. 

 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből 

 

 A húsvéti vacsora parancsa. 

 

 Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz Egyiptomban: „Ez a hónap legyen számotokra a 

kezdő hónap: ez legyen az év első hónapja. Hirdessétek ki Izrael egész közösségének: 

 A hónap tizedik napján mindenki szerezzen egy bárányt családonként, egy bárányt 

házanként. De ha a család kicsi egy bárányhoz, akkor a személyek számának megfelelően a 

szomszédos családdal együtt vegyen egyet. Aszerint számoljátok a meghívottakat, hogy ki-ki 

mennyit eszik. Az állat legyen hibátlan, hím és egyéves. Vehettek bárányt vagy kecskét. 

Tartsátok a hónap tizennegyedik napjáig. Akkor Izrael közösségének egész gyülekezete 

estefelé vágja le. Vegyenek a véréből, és kenjenek belőle annak a háznak a két ajtófélfájára és 

szemöldökfájára, amelyben elköltik. A húsát – tűzön megsütve – még akkor éjszaka egyék 

meg. Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával fogyasszák. 

 Így fogyasszátok: Legyen a derekatok felövezve, saru a lábatokon, bot a kezetekben. 

Sietve egyétek, mert ez az Úr átvonulása. Én végigvonulok azon az éjszakán Egyiptomon, és 

megölök minden elsőszülöttet Egyiptomban: embert és állatot, s ítéletet tartok Egyiptom 

minden istene fölött, én, az Úr. A vért használjátok annak a háznak a megjelölésére, 

amelyben laktok. Ha látom a vért, kihagylak benneteket. Titeket nem ér a megsemmisítő 

csapás, amellyel Egyiptomot megverem. 

 Ez a nap legyen számotokra emléknap, és üljétek meg úgy, mint az Úr ünnepét. 

Nemzedékről nemzedékre tegyétek meg ünnepnapnak mindörökre.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 115, 12-13. 15-1 abc. 17-18. 7b. tónus. 

 

Válasz: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. Vö. 1 

Kor 10, 16. 

 

Előénekes: Az Úrnak mit adhatnék, * mindazért, amit nékem adott? 

Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül. 

Hívek: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. 
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E: Drága dolog a Úr színe előtt, * szentjei dicső halála. 

Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, * bilincseimet széjjel törted. 

H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. 

 

E: Bemutatom néked a dicséret áldozatát, * és az Úr nevét hívom segítségül. 

Megadom az Úrnak, amit fogadtam, * egész népének színe előtt. 

H: Az áldás kelyhe, amelyet nekünk adtál, * Krisztus vérében részesít minket. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 11, 23-26 

 

 Az utolsó vacsora eseményét, az Oltáriszentség szerzését Máté, Márk, Lukács és Pál közli. 

Mindegyik úgy, ahogy az ő környezetében a hagyományt megőrizték és a liturgiában 

alkalmazták. Az Egyház megértette, hogy Jézus magát tette áldozati báránnyá, amikor életét 

is odaadta az Atyától kapott küldetésért. De megértette azt is, hogy amikor az utolsó vacsora 

emlékét ünnepli, misztikus módon maga is részese lesz Krisztus halálának és feltámadásának. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, az Úr halálát hirdetitek. 

 

 Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek: Urunk Jézus azon az éjszakán, 

amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, 

ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

 A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely az újszövetség 

kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!” 

 Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el 

nem jön. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Jézus mondja: + „Új parancsot adok nektek. * Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek 

titeket.” Jn 13, 34 – 8 G. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Jn 13, 1-15 

 

 János evangéliuma az utolsó vacsorát csak arról az oldalról jellemzi, hogy ott Jézus 

különlegesen kifejezte szeretetét övéi iránt. A vacsora menetét nem írja le, és az 

Oltáriszentség szerzéséről sem beszél. Ellenben csak ő említi a lábmosást, amellyel Jézus 

mint házigazda az ünnepi lakoma előtt tanítványait különlegesen megtisztelte. Azt akarta 

ezzel, hogy példája nyomán a szeretet tettei megmaradjanak az Egyházban, és hogy az 

Oltáriszentség ünneplése az ő szeretetének emléke legyen. 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Mindvégig szerette őket. 

 

 Húsvét ünnepe előtt történt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor ebből a világból 

vissza kell térnie az Atyához. Mivel szerette övéit, akik a világban voltak, még egy végső 

jelét adta szeretetének. 

 Vacsora közben történt, amikor a sátán már fölébresztette Júdásnak, Karión Simon fiának 

szívében a gondolatot, hogy árulja el őt. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, s 

hogy Istentől jött, és Istenhez tér vissza. Fölkelt hát a vacsora mellől, letette felső ruháját, 

fogott egy vászonkendőt, és a derekára kötötte. Azután vizet öntött egy mosdótálba, és mosni 

kezdte tanítványainak a lábát, majd a derekára kötött kendővel meg is törölte. 

 Amikor Simon Péterhez ért, az így szólt: „Uram, te akarod megmosni az én lábamat?” 

Jézus így felelt: „Most még nem érted, mit teszek, de később majd megérted.” De Péter 

tiltakozott: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha!” Jézus azt felelte: „Ha nem moslak 

meg, nem lesz semmi közöd hozzám!” Erre Péter így szólt: „Uram, akkor ne csak a lábamat, 

hanem a fejemet és a kezemet is?” Jézus azonban kijelentette: „Aki megmosdott, annak csak 

a lábát kell megmosni, és egészen tiszta lesz. Ti tiszták vagytok, de nem mindnyájan.” Tudta 

ugyanis, hogy egyikük elárulja, azért mondta: „Nem vagytok mindnyájan tiszták.” 

 Miután megmosta lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült, és így szólt hozzájuk: 

„Megértettétek-e, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól 

teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg 

kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Nagypéntek 

OLVASMÁNY Iz 52, 13-53, 12 

 

 A Jahve szolgájáról szóló négy ének bejelentéseket tesz Istennek arról a titokzatos 

küldöttéről, aki a nép és az emberiség bűneit hordozza, akit megvetnek, akit a fájdalmak 

emberének lehet nevezni. Olyan lesz, mint ha Isten verte volna meg, pedig csak bűneinkért 

vállalta a büntetést Isten kedvét találta a szolga engedelmességében, elfogadta engesztelő 

áldozatát, ezért szenvedésének meglesz a gyümölcse. Az apostoli Egyház ennek a 

jövendölésnek a fényében értelmezte Jézus szenvedését. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 A mi bűneinkért szúrták át. 

 

 Így szól az Úr: 

 Íme, szolgám diadalmaskodik, 

fönséges lesz és felmagasztalják, 

és nagy dicsőségre emelkedik. 

Amint sokan elborzadtak láttán 

- hisz oly dicstelennek látszott, 

és alig volt emberi ábrázata –, 

úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta, 

és királyok némulnak el színe előtt. 

Mert olyasmit fognak látni, 

amilyet még sohasem hirdettek nekik, 

és olyan dolognak lesznek tanúi, 

amilyenről addig soha nem hallottak. 

Ki hitt abban, amit hallottunk, 

és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg? 

 Úgy nőtt föl előttünk, mint a hajtás, 

és mint a gyökér a szomjas földből. 

Nem volt sem szép, sem ékes, hogy szívesen nézzük őt, 

a külsejére nézve nem volt vonzó. 

Megvetett volt, utolsó az emberek között, 

a fájdalmak férfia, aki tudta, mi a szenvedés, 

olyan, aki elől iszonyattal eltakarjuk arcunkat, 

megvetett, akit bizony nem becsültünk sokra. 

 Bár a mi betegségeinket viselte, 

és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, 

mégis (Istentől) megvertnek néztük, 

olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. 

Igen, a mi bűneinkért szúrták át, 

a mi gonoszságainkért törték össze, 

a mi békességünkért érte utol a büntetés, 

az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást! 

 Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, 

ki-ki a maga útjára tért, 

és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. 
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Megkínozták, s ő alázattal elviselte, 

nem nyitotta ki száját. 

Mint a juh, amelyet leölni visznek, 

vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, 

ő sem nyitotta ki száját. 

 Erőszakos ítélettel végeztek vele. Ugyan ki törődik ügyével? 

Igen, kitépték az élők földjéről, 

és népem bűnei miatt halállal sújtották. 

A gonoszok között adtak neki sírboltot, 

és a gazdagok mellé temették el, 

bár nem vitt végbe gonoszságot, 

sem álnokság nem volt szájában. 

 Úgy tetszett az Úrnak, hogy összetöri a szenvedéssel. 

Ha odaadja életét engesztelő áldozatul: 

látni fogja utódait, hosszúra nyúlik élete, 

és teljesül általa az Úr akarata. 

Azért, mert lelke szenvedett, 

látni fogja a világosságot, és betelik megelégedéssel. 

Sokakat megigazultakká tesz szolgám, 

mivel gonoszságaikat magára vállalta. 

 Ezért osztályrészül sokakat adok neki, 

és a hatalmasok lesznek zsákmányai, 

amiért életét halálra adta, 

és a gonosztevők közé sorolták, 

noha sokak vétkeit hordozta, 

és közben a bűnösökért imádkozott. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 30, 2 és 6. 12-13. 15-16. 17 és 25 2. tónus. 

 

Válasz: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

Előénekes: Te vagy, Uram, én reményem: + ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban 

szabadíts meg engem. 

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, hűséges Istenem. 

Hívek: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

E: Ellenségeimnek gúny tárgya lettem, + szomszédaimnak szégyene, barátaimnak félelme, * 

kitérnek előlem, akik az utcán látnak. 

Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna, * olyanná lettem, mint az összetört edény. 

H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

E: Én azonban benned remélek, Uram, * azt mondom: „Te vagy Istenem, kezedben van 

sorsom.” 

Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem. 

H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 
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E: Ragyogjon fel arcod szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem. 

Legyetek bátrak, és erős szívűek, * mind, akik reménykedtek az Úrban. 

H: Atyám, Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

SZENTLECKE Zsid 4, 14-16; 5, 7-9 

 

 Jézus mint az emberiség főpapja mutatta be áldozatát. Mi bizalommal lehetünk iránta, 

mert annak ellenére, hogy ő az Isten Fia, átélte a földi élet kísértéseit és nehézségeit. S mivel 

bűn nélkül volt, engesztelő áldozatát nem kellett magáért bemutatnia, hanem csak a világ 

bűneiért. 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 A Fiú a szenvedésből engedelmességet tanult, és hódolatáért meghallgatást nyert. 

 

 Testvéreim! Mivel olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Isten Fia, 

ezért legyünk állhatatosak a hitvallásban. A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna 

együttéretni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést 

szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. 

 Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet 

kapjunk, amikor segítségre szorulunk. 

 Krisztus földi életében hangos kiáltással és könnyek között imádkozott, könyörgött 

ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól, és hódolatáért meghallgatást nyert. 

 Isten Fia volt, de a szenvedésből engedelmességet tanult. Műve befejeztével pedig örök 

üdvösséget szerzett azoknak, akik neki engedelmeskednek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Isten felmagasztalta, + és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek. Fil 

2, 8-9 – 7b. tónus. 

 

EVANGÉLIUM Jn 18, 1-19, 42 

 

 Az evangélista nem egyszerűen közli az eseményeket, hanem értelmezi. Azt is elmondja, 

hogy miért történt mindez. Jézus világos tudattal vállalta a keresztutat és a vértanúságot, 

mint igehirdetésének következményét és megpecsételését. Királynak tudta magát, aki éppen 

engesztelő szenvedésével szerezte meg a megváltástat emberiségnek. Halála egybeesett a 

húsvéti bárány feláldozásával, s ez is jele annak, hogy kereszthalála valódi áldozat volt. 

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSE Szent János szerint 

 

 Elfogták Jézust és megkötözték. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus kiment tanítványaival a Kedron völgyén túlra, ahol egy kert volt, s bement oda 

tanítványaival. Ezt a helyet ismerte Júdás is, aki őt elárulta, mert Jézus gyakran járt ide 
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tanítványaival. Júdás kapott egy csapat katonát, valamint a főpapoktól és a farizeusoktól 

szolgákat, és kiment velük oda lámpákkal, fáklyákkal, fegyverekkel fölszerelkezve. 

 Jézus tudott mindent, ami rá várt. Eléjük ment tehát, és megkérdezte tőlük: „Kit 

kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A názáreti Jézust.” Jézus erre így szólt: „Én vagyok”. 

Júdás is ott volt köztük, aki elárulta. 

 Mikor azt mondta nekik: „Én vagyok”, meghátráltak és a földre estek. Ezért újra 

megkérdezte tőlük: „Kit kerestek?” Azok ezt válaszolták: „A Názáreti Jézust.” Erre Jézus így 

szólt: „Megmondtam már, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek el ezeket?” 

Így beteljesedett, amit korábban megmondott: „Senkit sem veszítettem el azok közül, akiket 

nekem adtál.” 

 Simon Péternél volt egy kard. Kirántotta és a főpap szolgájára sújtott vele: levágta a jobb 

fülét. A szolgának Malkusz volt a neve. De Jézus rászólt Péterre: „Tedd vissza hüvelyébe 

kardodat! Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” 

 

 Jézust először Annáshoz vezették. 

 

 Ekkor a csapat, az ezredes és a zsidó szolgák elfogták Jézust és megkötözték. Először 

Annáshoz vezették, mert ő apósa volt Kaifásnak, aki abban az évben főpap volt. Ő adta a 

zsidóknak azt a tanácsot, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. 

 Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a 

főpapnak, ezért bemehetett Jézussal a főpap udvarába, Péter meg kint várakozott a kapu előtt. 

A másik tanítvány, aki ismerőse volt a főpapnak, visszajött, szólt a kapuban őrködő lánynak, 

és bevitte Pétert. A kaput őrző szolgáló közben megjegyezte: „Talán te is ennek az embernek 

a tanítványai közül vagy?” Ő azt felelte: „Nem vagyok!” 

 Mivel hideg volt, a szolgák és a fegyveresek tüzet raktak, hogy fölmelegedjenek. Péter is 

köztük álldogált és melegedett. A főpap eközben tanítványai és tanítása felől faggatta Jézust. 

Jézus ezt válaszolta neki: „Én a világhoz nyíltan beszéltem. Mindig a zsinagógákban és a 

templomban tanítottam, ahova minden zsidónak bejárása van. Titokban nem mondtam 

semmit. Miért kérdezel hát engem? Kérdezd azokat, akik hallották, amit beszéltem. Íme, ők 

tudják, hogy miket mondtam!” E szavakra az egyik ott álló szolga arcul ütötte Jézust, és így 

szólt: „Így felelsz a főpapnak?” Jézus ezt mondta neki: „Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a 

rosszat, ha viszont jól, akkor miért ütsz engem?” Ekkor Annás megkötözve elküldte őt Kaifás 

főpaphoz. 

 

 Talán te is az ő tanítványai közül vagy? 

 Nem vagyok! 

 

 Simon Péter még mindig ott állt és melegedett. Újra megkérdezték tőle: „Talán te is az ő 

tanítványai közül vagy?” Ő így felelt: „Nem vagyok!” A főpap egyik szolgája, aki rokona 

volt annak, akinek Péter levágta a fülét, megjegyezte: „Nem téged láttalak én a kertben 

ővele?” De Péter ismét tagadta; és ekkor mindjárt megszólalt a kakas. 

 

 Az én országom nem ebből a világból való! 

 

 Kaifástól tehát elvezették Jézust a helytartóságra. Kora reggel volt. A zsidók nem mentek 

be a helytartóságra, hogy tisztátalanná ne váljanak és elkölthessék a húsvéti bárányt. Ezért 

Pilátus jött ki hozzájuk, és megkérdezte: „Mivel vádoljátok ezt az embert?” Azok azt felelték: 

„Ha nem volna gonosztevő, nem adtuk volna őt a kezedbe!” Pilátus ezt mondta: „Vigyétek el 

és ítélkezzetek fölötte ti a saját törvényetek szerint!” A zsidók ezt válaszolták neki: „Nekünk 
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senkit sem szabad megölnünk!” Így beteljesedett, amit Jézus arról mondott, hogy milyen 

halállal fog meghalni. 

 Pilátus visszament a helytartóságra, maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te 

vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták 

neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a 

kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha 

ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók 

kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus 

így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, 

hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!” Erre 

Pilátus azt mondta: „Mi az igazság?” 

 E szavak után Pilátus újra kiment a zsidókhoz és ezt mondta nekik: „Én semmi vétket 

sem találok benne. Szokás azonban nálatok, hogy húsvétkor valakit szabadon bocsássak. 

Akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát?” De ők ismét kiáltozni kezdtek: „Ne 

ezt, hanem Barabást!” Barabás rabló volt. 

 

 Üdvöz légy, zsidók királya! 

 

 Ekkor Pilátus fogta Jézust és megostoroztatta. A katonák tövisből koszorút fontak, a 

fejére tették, és bíborszínű köntöst adtak rá. Azután eléje járultak, és így gúnyolták: „Üdvöz 

légy, zsidók királya!” És közben arculverték. 

 Pilátus ezután újra kiment, és így szólt hozzájuk: „Íme, elétek vezetem őt, hogy 

megtudjátok: nem találok benne semmi vétket.” És kijött Jézus, töviskoronával, 

bíborruhában. Pilátus pedig így szólt: „Íme, az ember!” 

 A főpapok és a szolgák, mihelyt meglátták őt, kiáltozni kezdtek: „Feszítsd meg! Feszítsd 

meg!” Pilátus azt mondta nekik: „Vigyétek, feszítsétek őt ti keresztre, mert én semmi vétket 

sem találok benne!” De a zsidók ezt felelték: „Nekünk törvényünk van, és a törvény szerint 

meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát!” 

 Amikor Pilátus meghallotta ezt, még jobban megijedt. Visszament a helytartóságra, és 

újra megkérdezte Jézust: „Honnan való vagy?” De Jézus nem válaszolt neki semmit. Erre 

Pilátus azt mondta neki: „Nem felelsz nekem? Talán nem tudod, hogy hatalmam van arra, 

hogy megfeszítselek, vagy arra, hogy elbocsássalak?” Erre Jézus azt mondta: „Semmi 

hatalmad sem volna fölöttem, ha onnan felülről nem kaptad volna. Ezért annak, aki engem a 

kezedbe adott, nagyobb a bűne.” 

 

 El vele, el vele! Feszítsd meg! 

 

 Ettől fogva Pilátus azon volt, hogy szabadon bocsássa Jézust. A zsidók azonban ezt 

kiáltozták: „Ha szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Mert mindaz, aki királlyá 

teszi magát, ellene szegül a császárnak.” E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust, maga 

pedig a bírói székbe ült a kövezett udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. A húsvéti 

készület napja volt, a hatodik óra körül. Így szólt a zsidókhoz: „Íme, a királyotok?” De azok 

így kiáltoztak: „El vele, el vele! Feszítsd meg!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem 

a királyotokat?” A főpapok azonban ezt felelték: „Nincs királyunk, csak császárunk!” Erre 

kiszolgáltatta nekik, hogy keresztre feszítsék. 
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 Keresztre feszítették őt, és vele másik kettőt. 

 

 Ekkor a zsidók átvették Jézust. A keresztet ő maga vitte, míg oda nem ért az úgynevezett 

Koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívnak. Ott keresztre feszítették őt, s két 

másikat is vele, jobb és bal felől, Jézust meg középen. 

 Pilátus feliratot is készített, és a keresztfára tétette. Ez volt ráírva: „A názáreti Jézus, a 

zsidók királya.” A feliratot sokan olvasták a zsidók közül, mert az a hely, ahol Jézust 

megfeszítették, közel volt a városhoz. Héberül, latinul és görögül volt felírva. A zsidó 

főpapok kérték Pilátust: „Ne azt írd: »A zsidók királya«, hanem hogy ő mondta: »A zsidók 

királya vagyok!«” Pilátus azonban ezt válaszolta: „Amit írtam, megírtam.” 

 

 Szétosztották maguk között ruháimat. 

 

 A katonák pedig, miután Jézust keresztre feszítették, fogták a ruháit, négy felé osztották, 

mindegyik katonának egy részt. Azután a köntöse következett. A köntös varratlan volt, egy 

darabból szabva, ezért így szóltak egymáshoz: „Ezt ne vágjuk szét, inkább vessünk rá sorsot, 

hogy kié legyen!” Így beteljesedett az Írás: „Szétosztották maguk között ruháimat, s a 

köntösömre sorsot vetettek.” A katonák pontosan ezt tették. 

 

 Íme, a te fiad! – Íme, a te anyád! 

 

 Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére, Mária: Kleofás felesége, és Mária 

Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt 

anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az 

órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. 

 

 Beteljesedett! 

 

 Jézus tudta, hogy minden beteljesedett. De hogy beteljesedjék az Írás, így szólt: 

„Szomjazom.” Volt ott egy ecettel telt edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és 

a szájához emelték. Mikor Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” És fejét 

lehajtva kilehelte lelkét. 

 

(Most térdre borulunk, és egy keveset csendben időzünk.) 

 

 Ekkor vér és víz folyt ki belőle. 

 

 A zsidók pedig, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a 

kereszten, megkérték Pilátust, hogy töresse meg a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le 

őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. 

 Elmentek tehát a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele 

együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem 

törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. Ekkor vér és 

víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, 

hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: 

„Csontot ne törjetek benne!” És ami az Írás más helyén áll: „Föltekintenek arra, akit 

keresztülszúrtak.” 
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 Jézus testét, fűszerekkel együtt gyolcsleplekbe göngyölték. 

 

 Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt, bár a zsidóktól való félelmében csak titokban, 

engedélyt kért Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. El is ment, és 

levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki korábban egyszer éjszaka ment Jézushoz. Hozott 

mintegy száz font mirha- és áloékeveréket. Fogták Jézus testét, és fűszerekkel együtt 

gyolcsleplekbe göngyölték. Így szokás temetni a zsidóknál. 

 Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, a kertben pedig egy új sírbolt, 

ahova még nem temettek senkit. Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt oda 

temették Jézust. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe 

Húsvéti vigília 

Hosszabb forma: 

 

1. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1-2, 2 

 

 Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. 

 

 Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség 

borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. 

 Isten szólt: „Legyen világosság”, és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. 

Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a 

sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett és reggel: az első nap. 

 Isten újra szólt: „A vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a 

vizek között.” Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a 

boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte. És este lett és 

reggel: második nap. 

 Isten ismét szólt: „Gyűljenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a 

száraz.” Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte 

tengernek. És Isten látta, hogy ez jó. 

 Akkor megint szólt Isten: „Teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, 

fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön.” Úgy is lett. A föld zöldellő 

növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt 

érlelnek, amelyekben magvak vannak a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett 

és reggel: a harmadik nap. 

 Akkor megint szólt Isten: „Legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt 

az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az 

égbolton, s világítsák meg a földet.” Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A 

nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az 

éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a 

földet, uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. 

Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel: a negyedik nap. 

 Isten szólt: „A vizek teljenek meg élőlények sokaságával; az égen, a föld felett, az égbolt 

alatt pedig röpködjenek madarak.” Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri 

állatokat és mind az élőlényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő 

madarakat is, ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így 

szólt: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is 

szaporodjanak a földön.” Este lett és reggel: az ötödik nap. 

 Aztán szólt Isten: „Hozzon elő a föld élőlényeket fajuk szerint: háziállatokat, 

csúszómászókat és mezei vadakat fajuk szerint.” Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei 

vadakat fajuk szerint, a háziállatokat fajuk szerint és az összes csúszómászót a 

földkerekségen, fajonként. Isten látta, hogy ez jó. 

 Isten újra szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék 

a tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, 

amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására 

teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket. 
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 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, 

töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain 

és minden állat fölött, amely a földön mozog.” Azután ezt mondta Isten: „Íme, nektek adok 

minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő 

gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s 

mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok.” Úgy is történt. 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel: a hatodik nap. 

 Így készült el a föld, az ég és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte 

művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 1, 1. 26-31 a 

 

 Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. 

 

 Kezdetben teremtette az Isten az eget és a földet. 

 Isten így szólt: „Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a 

tenger halai, az ég madarai, a háziállatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, 

amely a földön mozog.” Isten megteremtette az embert saját képmására: Isten képmására 

teremtette őt; férfinak és nőnek teremtette őket. 

 Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik: „Legyetek termékenyek, szaporodjatok, 

töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain 

és minden állat felett, amely a földön mozog.” Azután ezt mondta Isten: „Íme, nektek adok 

minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő 

gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vadjainak, az ég madarainak s 

mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok.” Úgy is történt. 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1-2a. 5-6. 10 és 12. 13-14. 24 és 35c 8 G. tónus. 

 

Válasz: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers. 

 

Előénekes: Mondj áldást, lelkem az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én 

Uram, Istenem. 

Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd. 

Hívek: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

 

E: Szilárd alapokra ágyaztad a földet, * nem fog soha meginogni. 

Az őstenger köntösként takarta, * a hegyeket is vizek borították. 

H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

 

E: A forrásvizeket patakokba gyűjtöd, * ott csörgedeznek a hegyek között. 

Az ég madarai partjukon fészkelnek, * az ágak közt zengik énekük. 

H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 
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E: Eged kamráiból öntözöd a hegyeket, * a földet jóltartod javaid bőségével. 

Az állatoknak füvet sarjasztasz, + és növényeket az ember javára hogy kenyeret nyerjen a 

földből. 

H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

 

E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent. 

Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem az Úrnak. 

H: Áraszd ránk lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

 

Vagy: 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 4-5. 6-7. 12-13. 20 és 22 5. tónus. 

 

Válasz: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma. Vö. 5b. vers. 

 

Előénekes: Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hűség vezeti. 

Az igazlelkűséget és a törvényt szereti, * telve van a föld az Úr irgalmával. 

Hívek: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma. 

 

E: Az egek az Úr szavára lettek, * szája leheletére csillagseregük. 

Mintegy tömlőbe gyűjti a tenger vizét, * örvénylő hullámait mederbe zárja. 

H: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma. 

 

E: Boldog a nemzet, amelynek az Úr az Istene, * a nép, amelyet örökségül választott 

magának. 

Letekint Isten a mennyből, * s látja mind az emberfiakat. 

H: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma. 

 

E: Az Úrra hagyatkozik lelkünk, * ő a segítőnk, és ő a mi oltalmunk. 

Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 

H: Betölti az egész földet * a mi Urunknak irgalma. 

 

Hosszabb forma: 

 

2. OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 22, 1-18 

 

 Ősatyánknak, Ábrahámnak áldozata. 

 

 Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – 

felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morfija 

földjére, s ott mutasd be égő áldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” 

 Másnap reggel Ábrahám korán fölkelt, fölnyergelte szamarát, magával vitte két szolgáját 

és a fiát, Izsákot. Miután fát hasogatott az égőáldozathoz, fölkerekedett, és elindult a hely 

felé, amelyet Isten mondott neki. A harmadik napon Ábrahám fölemelte szemét, és messziről 

meglátta a hegyet. Ábrahám ezt mondta a szolgáknak: „Maradjatok itt a szamárral. Én és a 

fiam elmegyünk imádkozni és utána visszatérünk hozzátok.” 

 Ábrahám tehát fogta az égőáldozathoz szükséges fát, s fia, Izsák vállára adta, ő pedig 

kezébe vette a tüzet és a kést. Így mentek egymás mellett. Akkor Izsák megszólította 

Ábrahámot: „Atyám!” Ő válaszolt: „Igen, fiam!” Erre Izsák azt mondta: „Íme, itt a tűz és a 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 93 

  

fa, de hol a bárány az égőáldozathoz?” Ábrahám így felelt: „Isten majd gondoskodik a 

bárányról az égőáldozathoz.” Így mentek tovább egymás mellett. 

 Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az 

oltárt, rárakta a fát, megkötözte fiát, és az oltárra helyezett fára tette. Akkor Ábrahám 

kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. 

 De az Úr angyala rászólt az égből, és ezt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok”- 

felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már 

tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám 

fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám 

odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul fia helyett. Ábrahám így nevezte a 

helyet: „az Úr gondoskodik”, ezért mondják mind a mai napig: „a hegyen, ahol az Úr 

gondoskodik”. 

 Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra 

esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted és egyetlen fiadat nem tagadtad meg 

tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a 

tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a 

föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből Ter 22, 1–2. 9a. 10-13. 15-18 

 

 Ősatyánknak, Ábrahámnak áldozata. 

 

 Isten próbára tette Ábrahámot, és így szólt hozzá: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – 

felelte. Akkor ezt mondta neki: „Vedd egyetlen fiadat, akit szeretsz, Izsákot, menj Morfja 

földjére, s ott mutasd be égőáldozatul azon a helyen, amelyet majd mutatok neked.” 

 Amikor megérkeztek a helyre, amelyet Isten mondott neki, Ábrahám megépítette az 

oltárt, rárakta a fát, kinyújtotta kezét, és vette a kést, hogy feláldozza a fiát. 

 De az Úr angyala rászólt az égből, és azt mondta: „Ábrahám, Ábrahám!” „Itt vagyok” – 

felelte. Az angyal folytatta: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiú felé, és ne árts neki. Most már 

tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg tőlem.” Amikor Ábrahám 

fölemelte szemét, látott egy kost, amely szarvánál fogva fennakadt a bozótban. Ábrahám 

odament, megfogta a kost, és feláldozta égőáldozatul fia helyett. 

 Azután az Úr angyala az égből másodszor is szólt Ábrahámhoz, és mondta: „Magamra 

esküszöm – ez az Úr szava –, hogy mivel ezt tetted, és egyetlen fiadat nem tagadtad meg 

tőlem, gazdagon megáldalak. Utódaidat megsokasítom, mint az ég csillagait és mint a 

tengerpart fövenyét; utódaid elfoglalják majd az ellenség kapuját. Utódaid által nyer áldást a 

föld minden népe, mivel hallgattál a szavamra.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 5 és 8. 9-10. 11 1 D2 tónus. 

 

Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. Vö. 1. vers. 
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Előénekes: Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, * te tartod kezedben sorsomat. 

Szüntelenül magam előtt látom az Urat, * ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. 

Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

 

E: Ezért örül a szívem és ujjong a lelkem, * reménységben nyugszik testem is. 

Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, * és nem engeded, hogy szented romlást 

lásson. 

H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

 

E: Az élet útját mutatod nekem, + színed előtt az öröm teljessége, * és jobbodon a 

gyönyörűség mindörökké. 

H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

 

3. OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Kiv 14, 15-15, 1 

 

 Izrael fiai átvonultak a száraz tengerfenéken. 

 

 Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az 

Úrhoz kiáltottak. 

 Az Úr így szólt Mózeshez: „Miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy 

induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és válaszd ketté, 

hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, 

erre utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci 

szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd 

megmutatom dicsőségemet a fáraón, a szekerein és a lovasain.” 

 Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét, és mögéjük 

vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, s az egyiptomiak serege 

és az izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, s az éjszaka elmúlt 

anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. 

 Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel 

visszaszorította a tengert és kiszárította. A víz kettévált, és Izrael fiai a száraz tengerfenéken 

átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk 

vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. 

 A reggeli őrség idején az Úr a tűz- és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, 

és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az 

egyiptomiak kiabálni kezdtek: „Meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az 

egyiptomiak ellen.” 

 Az Úr pedig így szólt Mózeshez: „Nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz 

visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra.” Mózes kinyújtotta kezét a tenger 

fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra 

menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött, és ellepte a 

szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem 

maradt életben közülük. Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a 

víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. 

 Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták 

látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tenger partján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, 

amelyet az Úr az egyiptomiakon véghezvitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, és 

hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. 

 Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak: 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR Kiv 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18 5. tónus. 

 

Válasz: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőség övezi. Vö. 1. vers. 

 

Előénekes: Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőség övezi: * a lovat és lovasát a tengerbe vetette. 

Az Úr az én erősségem és pajzsom, * szabadítóm ő lett nékem. 

Dicsőítem őt, ő az én Istenem, * magasztalom, mert atyáim Istene. 

Hívek: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőség övezi. 

 

E: Olyan az Úr, mint a hős harcos, * és „Mindenható” az ő neve. 

A fáraó szekereit és seregét a tengerbe vetette, * válogatott harcosai elmerültek a Vörös-

tengerbe. 

H: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőség övezi. 

 

E: A hullámok elborították őket, * mint a kő, mélybe merültek. 

A te jobbod Uram, erejével tündöklik, * Uram, jobbod szétzúzza az ellenséget. 

H: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőség övezi. 

 

E: Bevezeted népedet, és elülteted örökséged hegyén, + melyet erős lakhelyeddé és 

szentélyeddé a te kezed formált. * Az Úr uralkodik  örökkön-örökké. 

H: Énekeljünk az Úrnak, * mert dicsőség övezi. 

 

4. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Iz 54, 5-14 

 

 Örökre szóló irgalommal megkönyörült rajtad az Úr, 

 a te Megváltód. 

 

 Az Úr így szól Jeruzsálemhez: 

 Maga a Teremtőd lesz hitvesed, 

a Seregek Ura az ő neve. 

Izrael Szentje lesz a Megváltód, 

akit az egész föld Istenének nevez. 

 Igen, visszahív téged az Úr, 

mint egy elhagyott és bánkódó lelkű asszonyt, 

mint ifjúkorban eltaszított feleséget, 

– a te Istened mondja ezt. 

Igaz, elhagytalak egy röpke pillanatra, 

de most nagy irgalommal visszafogadlak. 

Amikor haragom fölgerjedt, 

egy pillanatra elrejtettem előled arcomat. 

De most örökre szóló irgalommal megkönyörülök rajtad. 

Az Úr mondja ezt, a te Megváltód. 

 Úgy vagyok most, mint Noé napjaiban, 

amikor megesküdtem, hogy Noé vízözöne 

nem borítja el többé a földet. 

Ugyanígy esküszöm, hogy többé nem haragszom rád, 

és nem is fenyítelek meg. 

Mert a hegyek megindulhatnak, 

és megrendülhetnek a halmok, 

de az én szeretetem nem hagy el téged, 
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és veled kötött békeszövetségem nem inog meg soha. 

Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad. 

 Ó, te szegény, akit annyi vihar tépett, 

s akinek nincs vigasztalása! 

Íme, drágakövekre helyezem falaidat, 

és zafírokra rakom le alapodat. 

Rubinból csinálok neked bástyákat, 

kristályból kapukat és drágakövekből falakat. 

Fiaid mindnyájan az Úr tanítványai lesznek, 

békés jólétet adok gyermekeidnek. 

Igazságosság lesz az alapod, 

és elkerül a nyomorúság, 

nem kell hát semmitől félned. 

Elkerül a rettegés, hozzád nem is közelíthet. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b 6. tónus. 

 

Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. Vö. 2. vers. 

 

Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy 

ellenségeim ujjongjanak rajtam. 

Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak. 

Hívek: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét. 

Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön. 

H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér. 

Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem. 

H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké. 

H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

5. OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Iz 55, 1-11 

 

 Gyertek hozzám, és élni fog lelketek. 

 Örök szövetséget kötök veletek. 

 

 Így szól az Úr: 

Ti szomjazók, gyertek a vízhez mind, 

és bár nincsen pénzetek, siessetek ide! 

Vegyetek ingyen gabonát és egyetek, 

vegyetek pénz nélkül bort és tejet. 

Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, 

és a keresetet arra, ami nem lakat jól? 

Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, 
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és kövér falatokban lesz részetek. 

 Fordítsátok felém fületeket és gyertek ide hozzám; 

hallgassatok rám, és élni fog lelketek. 

Örök szövetséget kötök veletek 

 a Dávidnak megígért irgalom jegyében. 

Íme, tanúvá tettelek a népek előtt, 

vezérré és parancsolóvá a nemzetek fölött. 

Olyan nemzeteket hívsz majd meg, 

amelyeket nem ismertél, 

és olyanok sietnek hozzád, 

akik nem ismertek, 

az Úrért, a te Istenedért, 

Izrael Szentjéért, 

aki majd megdicsőít. 

 Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, 

hívjátok segítségül, amíg közel van! 

Hagyja el útját a gonosz, 

és gondolatait a bűnös, 

térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, 

Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. 

Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, 

az én utaim nem a ti utaitok – mondja az Úr. 

Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, 

annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, 

az én gondolataim – a ti gondolataitoknál. 

 Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, 

hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, 

 hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, 

éppúgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. 

Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, 

hanem végbe viszi akaratomat, 

és eléri, amiért küldtem. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6  4g. tónus. 

 

Válasz: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. Vö. 3. vers. 

 

Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne, és nem félek. 

Mert az Úr az én erősségem és dicsőségem, * ő lett nékem szabadulásom. 

Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból. 

Hívek: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. 

 

E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét. 

A népek közt hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve. 

H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. 
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E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ! 

Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. 

H: Örömmel merítsetek vizet * az üdvösség forrásaiból. 

 

6. OLVASMÁNY Báruk próféta könyvéből Bár 3, 9-15. 32-4, 4 

 

 Járj az Úr fényének világosságában! 

 

 Halld meg, Izrael, az élet törvényét, 

figyeljetek, hogy szert tegyetek a tudásra! 

Izrael, miért vagy ellenséged országában, miért? 

Miért öregedsz meg idegen földön? 

Miért szennyezed be magad halottakkal, 

miért számítanak azok közé, akik leszállnak az alvilágba? 

Mert elhagytad a bölcsesség forrását! 

Ha az Úr útján jártál volna, 

akkor békében laknál mindörökké. 

Tanuld meg, hol van a tudomány, hol az erő, 

hol az értelem, s akkor megtudod azt is, 

hol a maradandóság és az élet, 

hol a szem ragyogása és a béke. 

De ki fedezte föl ezek helyét, 

és ki hatolt el kincseikhez? 

 Mindezt ismerte az, aki mindent tud, 

ő átvizsgálta értelmével; 

ő, aki mindörökre megalkotta a földet, 

és betöltötte élőlényekkel; 

ő, aki küldi a fényt, és az eljön, 

de ha visszahívja, az remegve engedelmeskedik. 

A csillagok vidáman ragyognak helyükön, 

de ha ő szólítja őket, azt felelik: „Itt vagyunk!” 

Vidáman csillognak alkotójuk előtt. 

 Ő a mi Istenünk, senki sem hasonlít hozzá! 

Ő felkutatta a tudás minden útját, 

s átadta Jákobnak, szolgájának, 

és Izraelnek, akit szeretett. 

Így jelent meg a földön 

és társalgott az emberekkel. 

Isten parancsainak könyve az, 

a törvény, amely örökre megmarad. 

Aki megtartja, élni fog, 

aki elhagyja, meghal. 

 Térj vissza, Jákob, és öleld magadhoz, 

járj fényének világosságában! 

Ne engedd át dicsőségedet másnak, 

és kiváltságodat más népeknek. 

Boldogok vagyunk mi, Izrael fiai, 

mert Isten tudtunkra adta, hogy mi kedves előtte. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 11 2. tónus. 

 

Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6, 68c 

 

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket. 

Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek. 

Hívek: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek. 

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

E: Az Úr félelme tiszta: * örökké megmarad. 

Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. 

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél. 

Édesebb a méznél, * a csorduló lépesméznél. 

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

7. OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből Ez 36, 16-17a. 18-28 

 

 Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, 

 és új szívet adok nektek. 

 

 Az Úr szózatot intézett hozzám: 

 „Emberfia, Izrael háza a saját földjén lakott, de beszennyezte életmódjával és tetteivel. 

Ekkor rájuk zúdítottam haragomat a vér miatt, amelyet ontottak az országban, és a bálványok 

miatt, amelyekkel tisztátalanná tették azt. Szétszórtam őket a népek közé, és szétszélesztettem 

az országokban. Életmódjuk és tetteik szerint ítélkeztem fölöttük. A népek között, ahova 

kerültek, megszentségtelenítették szent nevemet, hiszen azt mondják róluk: Ez az Úr népe, az 

ő földjéről jöttek ki. De tekintettel voltam szent nevemre, amelyet Izrael háza 

megszentségtelenített a népek között, ahová került. 

 Ezért mondd meg Izrael házának: Ezt mondja az Úr, az Isten: Nem miattatok teszem ezt, 

Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet megszentségtelenítettetek a népek között, 

amelyek közé kerültetek. Szentté teszem nagy nevemet, amelyet gyalázat ért a népek között, 

amelyet megszentségtelenítettetek közöttük. Akkor majd megtudják a népek, hogy én vagyok 

az Úr – mondja az Úr, az Isten –, amikor a szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent 

vagyok. 

 Kihozlak titeket a népek közül, összegyűjtelek minden országból, és visszaviszlek saját 

földetekre. Akkor majd tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden 

tisztátalanságtól, s minden bálványtól megtisztítalak benneteket. 

 Új szívet adok nektek, és új lelket oltok belétek, kiveszem testetekből a kőszívet, és 

hússzívet adok nektek. Az én lelkemet oltom belétek, és gondoskodom róla, hogy parancsaim 

szerint éljetek, és szemetek előtt tartsátok törvényeimet, és hozzájuk igazodjatok. Abban az 

országban laktok majd, amelyet atyáitoknak adtam, s az én népem lesztek, én meg a ti 

Istenetek leszek.” 

 

 Ez az Isten igéje. 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR 41, 3. 5bcd; 42, 3. 4  4g. tónus. 

 

Válasz: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem. Vö. 

41, 2. vers. 

 

Előénekes: Lelkem szomjazik az Isten után, + az élő Isten után, * mikor mehetek, hogy 

megjelenjek az Isten színe előtt? 

Arra gondolok, + hogyan mentem be a csodás hajlékba Isten házáig, * miközben ujjongott és 

énekelt az ünneplő sokaság. 

Hívek: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem. 

 

E: Küldd el világosságodat és hűségedet, * hogy azok vezessenek szent hegyedre és a te 

hajlékodba. 

Odalépek Isten oltárához, + örömöm Istenéhez, * citeraszóval magasztallak téged, én Uram, 

Istenem. 

H: Mint szarvasgím a források vizére, * úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem. 

 

Vagy, ha keresztelnek: Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 

 (Lásd az 5. Olvasmány után) 

 

Vagy kereszteléshez még: 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 12-13. 14-15. 18-19 1 D2 tónus. 

 

Válasz: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. Vö. 12a. vers. 

 

Előénekes: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem.  

Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. 

Hívek: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 

 

E: Üdvösséged örömét add meg újra, * a készséges lelkületet erősítsd meg bennem. 

Megtanítom utaidat a vétkeseknek, * és a bűnösök hozzád térnek. 

H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 

 

E: Te a véres áldozatot nem kedveled, s ha égőáldozatot hoznék, nem vennéd szívesen. 

Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, * Istenem, nem veted meg az alázatos és 

töredelmes szívet. 

H: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet. 

 

 

SZENTLECKE Róm 6, 3-11 

 

 Krisztus meghalt bűneinkért és végbevitte a megváltást. Mi a keresztségben öltjük 

magunkra halálának és feltámadásának misztériumát. Az ősegyházban Húsvét éjszakája a 

keresztség kiszolgáltatásának ünnepi alkalma volt. A feltámadt Krisztustól kapott új életnek 

abban kell megnyilvánulnia, hogy a hitből kiindulva tetteinkkel is őt követjük. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 Krisztus feltámadt a halálból, 

 és többé nem hal meg. 

 

 Testvéreim! Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára 

keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy 

miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert ha 

halálának hasonlóságában egybenőttünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele.  

 Hiszen tudjuk, hogy a régi embert bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a 

bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a 

bűntől. 

 Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy 

Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg: a halál nem uralkodik többé rajta. 

Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. 

 Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek 

éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 1-2. 16ab-17. 22-23  6. tónus. 

 

Válasz: Alleluja, alleluja, alleluja. Vö. 6. szám. 

 

Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad? 

Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Hívek: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. 

Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit. 

H: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé. 

Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben. 

H: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 24, 1-12 

 

 Lukács a húsvéti események elmondásánál ismételten visszatér az ószövetségi 

jövendölésekhez. Nála a sírnál megjelenő angyalok is erre hivatkoznak az asszonyok előtt. A 

Messiásnak szenvednie kellett és harmadnapra feltámadnia. A megváltás menetében tehát 

Isten tervét kell meglátni. Az asszonyok feladata az, menjenek az apostolokhoz: az Egyház 

hite akkor lesz teljes, ha az apostolok és a hívek is meggyőződtek a feltámadásról. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Miért keresitek az élőt a halottak között? 

 

 A hét első napján kora hajnalban az asszonyok kimentek Jézus sírjához, s magukkal vitték 

az előkészített illatszereket is. A kő el volt hengerítve a sírtól. Bementek, de az Úrjézus testét 

nem találták. 

 Még fel sem ocsúdtak meglepetésükből, amikor két férfi jelent meg mellettük, ragyogó 

ruhában. Ijedtükben a földre szegezték tekintetüket. De azok így szóltak hozzájuk: „Miért 

keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt. Emlékezzetek vissza, mit mondott 

nektek, amikor még Galileában járt: Az Emberfiának a bűnösök kezébe kell kerülnie, 

fölfeszítik, de harmadnapra feltámad.” Erre eszükbe jutottak ezek a szavak. 

 A sírtól visszatérve mindezt hírül adták a tizenegynek és a többieknek. Mária Magdolna, 

Johanna és Jakab anyja, Mária s néhány más, velük lévő asszony hozta a hírt az 

apostoloknak, de azok üres fecsegésnek tartották, és nem hittek nekik. 

 Péter azonban menten a sírhoz futott. Benézett a sírba, de csak a lepleket látta ott. Igen 

elcsodálkozott a történteken, és hazament. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvétvasárnap 

OLVASMÁNY ApCsel 10, 34a. 37-43 

 

 Péter a megtért pogányok előtt tanúskodik Jézus feltámadásáról. Az apostolokat az 

ószövetségi jövendöléseken és az üres síron kívül a megjelenések győzték meg a 

természetfölötti eseményről. Jézus élő valóságában mutatkozott meg előttük (vele együtt 

ettek!), de azt is igazolta, hogy már megdicsőült, az Atyánál van és hatalommal rendelkezik. 

Őt mint embert az Atya ereje támasztotta fel, s hatalmat adott neki, hogy ő legyen majd az 

élők és holtak bírája. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 

 

 Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Ti tudjátok, hogy mi 

minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: 

Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak 

járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az 

Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. 

Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha 

nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és 

ittunk vele, miután feltámadt a halálból. 

 És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten 

az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, 

elnyeri bűnei bocsánatát.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 6. tónus. 

 

Válasz: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. Vö. 24. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám. 

 

Előénekes: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Hívek: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Az Úr jobb keze erősnek bizonyult: * az Úrnak jobbja fölemelt engem. 

Nem halok meg, hanem élek, * és hirdetem az Úr nagy tetteit. 

H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az vált szegletkővé. 

Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben. 

H: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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SZENTLECKE Kol 3, 1-4 

 

 Krisztus feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása. A hívő ember a keresztség által 

öltözik be az ő halálába és feltámadásába. Ezért mondja az apostol, hogy „Isten vele együtt 

minket is feltámasztott”. A vele való új közösség arra ösztönöz, hogy életünket az égi értékek 

felé irányítsuk, mert csak így lehetünk azok örökösei. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 Azt keressétek, ami odafönt van, 

 ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 

 

 Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, 

ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen 

meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. 

 Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a 

dicsőségben. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy tetszés szerint: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 5, 6b-8 

 

 El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek! 

 

 Testvéreim! Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi 

kovásszal, hogy új tésztává legyetek, aminthogy kovásztalanok is vagytok? Hiszen húsvéti 

bárányunkat, Krisztust feláldozták! 

 Ünnepeljünk tehát, de ne a régi kovásszal, sem a romlottság és gonoszság kovászával, 

hanem a tisztaság és az igazság kovásztalan kenyerével! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

SZEKVENCIA 

 

A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják! 

Krisztus, ártatlan Bárány: 

vérének árán nyája bűneiért megengesztelte Atyját. 

Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll: 

élet Ura a sírból felkél, és győztesen él. 

Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon! 

„Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk nagy diadalmát, 

angyalok jelenését, Urunk halotti leplét. 

Feltámadt Krisztus, reményetek: Galileába megy előttetek.” 

Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk. 

Győztes Király, könyörülj meg rajtunk? 
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Vagy: 

 

Húsvét tiszta áldozatát a hívek áldva áldják. 

Bárány megváltja nyáját, 

és az ártatlan Krisztus már kiengeszteli értünk Atyját. 

Élet itt a halállal megvítt csodacsatával, a holt Életvezér ma Úr és él! 

Mária, szentasszony, mondd, mit láttál utadon? 

„Az élő Krisztusnak sírját, s a Fölkeltnek láttam glóriáját. 

Angyali tanúkat, szemfedőt és gyolcsokat. 

Feltámadt reményem, Krisztus, Galileába elétek indult.” 

Tudjuk, Krisztus feltámadott és diadalmas. 

Ó győztes Királyunk, légy irgalmas! (Éneklő Egyház, 547.) 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk már feláldozta magát. * Üljük meg tehát az Úrral a húsvéti 

lakomát. 1 Kor 5, 7b-8a – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 20, 1-9 

 

 Az apostolok hite meggyőző jeleken nyugodott A megjelenésekben meggyőződtek arról, 

hogy ugyanaz a személy áll előttük, mint akit halála előtt ismertek, ugyanazzal a szeretettel és 

a megváltás művének a befejezésével. Itt minden szent és meggyőző. Az üres sír felébresztette 

az apostolok csodálkozását, de a hitet a megjelenés adta. Ennek tartalma az, hogy Jézus a 

valóságos halálon át ment át a valóságos örök életbe, s ezzel megmutatta, hogy mi a földi élet 

egyetlen célja. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

 

 A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. 

Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik 

tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem 

tudom, hova tették!” 

 Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik 

tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az 

otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az 

otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, 

hanem külön feküdt összehajtva egy helyen. 

 Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig 

ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Vagy: Olvasható a húsvéti vigília evangéliuma. 

 

Vagy más evangélium, este mondott szentmisére: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (24, 13-35) 

 

 Amikor a kenyeret megtörte, felismerték. 

 

 Húsvétvasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmausz nevű faluba mentek, amely 

Jeruzsálemtől hatvan stádiumra (két-három óra járásnyira) fekszik. Útközben megbeszélték 

egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus 

közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban 

akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket: „Milyen dolgokról beszélgettetek egymással 

útközben?” Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta 

neki: „Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben 

a napokban?” 

 Ő megkérdezte: „Miért, mi történt?” Azok ezt felelték: „A názáreti Jézus esete, aki 

szóban és tettben nagyhatású próféta volt Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és 

elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék, és keresztre feszítsék. Pedig mi azt 

reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már három nap telt el, és 

néhány hozzánk tartozó asszony is megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem 

találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik 

azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, 

ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták.” 

 Jézus erre így szólt: „Ó, ti oktalanok, ti késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni 

abban, amit a próféták jövendöltek! Hát nem ezeket kellett elszenvednie a Messiásnak, hogy 

bemehessen dicsőségébe?” Aztán Mózesen kezdve valamennyi prófétából megmagyarázta, 

ami az Írásokban őróla szól. 

 Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De 

azok marasztalták és kérték: „Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap.” Betért 

tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, 

megtörte, és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és felismerték. De ő eltűnt előlük. 

 Akkor azt mondták egymásnak: „Ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt 

hozzánk, és kifejtette az Írásokat?” 

 Még abban az órában útrakeltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 

tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: „Valóban feltámadt az Úr, és megjelent 

Simonnak!” Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a 

kenyértörésben. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvéthétfő 

OLVASMÁNY ApCsel 2, 14. 22-33 

 

 Péter pünkösdi beszédének igazi tartalma a Jézus feltámadásáról való tanúskodás. A 

Szentlélek elküldése is annak bizonyítéka, hogy ő él és az Atyánál van. A Szentlélek 

megvilágosító hatása alatt megértik a régi jövendöléseket is. Itt Péter a 16. (15.) zsoltárt 

magyarázza. Azután azt is megértik, hogy Jézus élete olyan volt, amelyet a sír nem nyelhetett 

el. Igazában földi működése közben is lélekben az Atyánál volt 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Isten feltámasztotta Jézust, 

 és ennek mi mindannyian tanúi vagyunk. 

 

 Pünkösd napján Péter a tizenegy kíséretében előlépett, és hangos szóval így beszélt: 

„Zsidó férfiak és Jeruzsálem egész népe! Figyeljetek és hallgassátok meg szavamat! Izraelita 

férfiak, fontoljátok meg e dolgokat! 

 A názáreti Jézust Isten igazolta előttetek, amikor, mint tudjátok, általa hatalmas csodákat 

és jeleket vitt végbe köztetek. Ezt az embert ti, az Isten előre elhatározott terve szerint 

kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítettétek, majd megöltétek. Isten 

azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt. Lehetetlen is volt, hogy a halál 

fogva tartsa, hiszen Dávid így jövendölt róla: 

  Szemem előtt az Úr mindenkoron, 

  ő áll jobbomon, meg nem inoghatok. 

  Örvend a szívem, az ajkam énekel, 

  és testem is békében nyugszik el. 

  Lelkemet a holtak honában nem hagyod, 

  hogy Szented romlást lásson, nem akarod. 

  Az élet útját mutatod meg nekem, 

  színed előtt örülni gyönyörűségem. 

 Férfiak, testvéreim! Hadd mondjam el nektek őszintén ősatyánkról, Dávidról, hogy 

miután meghalt és eltemették, sírja mind a mai napig itt van köztünk. De próféta volt, és 

tudta, hogy az Isten esküvel megerősített ígéretet tett: utódai közül ültet majd valakit trónjára. 

Ezért a jövőbe látva, Krisztus feltámadására utalva mondta, hogy nem marad az alvilágban, 

és testét nem éri romlás. Jézus feltámadt a halálból, és ennek mi mindannyian tanúi 

vagyunk.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 1-2a és 5. 7-8. 9-10. 11 1 D2 tónus. 

 

Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. Vö. 1. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 1. szám. 
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Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! * Azt mondom Uramnak: 

„Istenem te vagy nékem.” 

Istenem az én osztályrészem és sorsom kelyhe: * örökségemet tőle várom. 

Hívek: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. 

Mindenkor Istent tartom szemem előtt; * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.  

H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva. 

Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat. 

H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom. 

Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül. 

H: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Mondható a Szekvencia is, lásd 139. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Ezt a napot az Úristen adta. * Örvendjünk és vigadjunk rajta! Zsolt 117, 24 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 28, 8-15 

 

 Az evangélista két képet tár elénk. Az asszonyokat, akik azzal jönnek a sírhoz, hogy a 

szeretet művét elvégezzék. Ők tudnak hinni a megjelenés hatása alatt, sőt leborulva hódolnak. 

A másik kép az őrök bemutatása. Ők is látnak jeleket, de életük beszorulta földi dolgok közé. 

Nekik a hazugság is megoldás, ha hasznuk van belőle. Ugyanez áll az elvakult főtanácsra is. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába. 

 Ott viszontláthatnak engem. 

 

 Abban az időben: 

 Az asszonyok gyorsan elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy 

megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme, egyszerre Jézus jött velük szemben, és 

megszólította őket: „Üdv nektek!” Ők pedig odasiettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták 

a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, 

hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem.” 

 Még úton voltak, amikor néhány őr bement a városba, és jelentette a főpapoknak a 

történteket. Ezek a vénekkel együtt tanácsot tartottak. Úgy határoztak, hogy sok pénzt adnak 

a katonáknak, és meghagyják nekik: „Mondjátok azt, hogy éjnek idején, amíg mi aludtunk, 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 109 

  

odajöttek a tanítványai, és ellopták a holttestet. Ha tudomást szerez róla a helytartó, mi majd 

megnyugtatjuk, és kimentünk benneteket.” Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogy 

meghagyták nekik. Ez a szóbeszéd mind a mai napig el van terjedve a zsidók között. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvét 2. vasárnapja 

OLVASMÁNY ApCsel 5, 12-16 

 

 Az apostolok Jeruzsálemben szervezték meg az első egyházi közösséget. Krisztus 

karizmatikus erővel ruházta fel őket, főleg Pétert, ezért tevékenységük nyomán a hívők 

csoportja egyre növekedett. Péter tekintélye akkora, hogy a betegek attól is gyógyulást 

várnak, ha az utcán árnyéka rájuk vetődik. De az apostolok csak közvetítőknek, az ige 

szolgáinak tartják magukat. A hitnek Krisztusra kell irányulni, nem az egyházi intézményre. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 A hívők száma napról napra növekedett. 

 

 Az apostolok keze által sok jel és csoda történt a nép körében. Mindnyájan egy emberként 

voltak a Salamon-csarnokban. Mások közül senki sem mert közéjük elegyedni, de a nép 

sokra tartotta őket. 

A hívők – férfiak és nők – egyre nagyobb számban csatlakoztak az Úrhoz. Még a betegeket is 

kivitték az utcára, hordágyra fektették őket, hogy ha Péter arra megy, legalább az árnyéka érje 

egyiket-másikat. Sőt, még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odatódult, vitték a 

betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, és ezek mind meggyógyultak. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 117, 2-4. 22-24. 25-27a 6. tónus. 

 

Válasz: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. Vö. 1. vers. 

6. szám. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám. 

 

Előénekes: Mondja Izrael háza, hogy jó az Isten, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Mondja Áron papi háza is, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Hívek: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: A kő, amelyet az építők félredobtak * íme, az vált szegletkővé. 

Mindezt az Úr vitte végbe, * csodálatra méltó a mi szemünkben. 

Ezt a napot az Úristen adta, * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Uram, szabadíts meg engem, * ó, Uram, adj nekünk bőséget. 

Áldott, aki jön az Úr nevében, + az Úr házából megáldunk titeket, * 

Isten az Úr, ő ragyog felettünk. 

H: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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SZENTLECKE Jel 1, 9-11 a. 12-13. 17-19 

 

 A bevezető látomás emlékeztet az ószövetségi próféták meghívására. A látnok az Úr 

napján, vagyis vasárnap kapja a kinyilatkoztatást. A Krisztusról megrajzolt kép tükrözi az 

Isten Fiának dicsőségét és hatalmát. Jobb kezét apostolának vállára teszi, s ezzel jelzi, hogy 

támasza, erőssége, védelmezője lesz. Ő meghalt, de él. Ő az élet és a halál ura, ezért adhat 

kinyilatkoztatást az Egyház életéről és feladatáról. 

 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 Meghaltam, s lám, mégis élek, örökké. 

 

 Én, János, testvéretek Krisztus Jézusunk és az ő országának türelmes várásában, és 

társatok az üldöztetésben, a Patmosz nevű szigeten voltam, az Isten szava miatt, meg azért, 

hogy Jézus mellett tanúságot tegyek. 

 Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy 

hang: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak. Erre megfordultam, hogy 

megnézzem, ki szól hozzám. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a 

gyertyatartók közt pedig valakit, aki az Emberfiához hasonlított. Bokáig érő ruhát viselt, 

aranyöv övezte mellét. 

 Amikor megpillantottam, mint egy halott, a lába elé rogytam, de megérintett jobbjával, és 

megszólított: „Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Meghaltam, s lám, mégis 

élek, örökké. Nálam van a halálnak és az alvilágnak a kulcsa. 

 Írd le hát, amit láttál, a jelent és ami ezután történik. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Jézus mondja, + „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem, boldogok, akik nem láttak, és 

mégis hittek.” Jn 20, 29 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-31 

 

 Jézus feltámadásában már kilépett a földi időből, és átment az örökkévalóságba. Onnan 

jelenik meg, azért amit mond és tesz, az minden időre vonatkozik. Ha békességgel köszönti az 

apostolokat, az annak a jele, hogy mindig ezt a természetfeletti békét sugározza egyházára. A 

békébe beletartozik az Istennel való kiengesztelődés, ezért ad hatalmat a bűnök 

megbocsátására. A másik jel a hit megerősítése. Amilyen türelemmel győzi meg Tamást, 

ugyanolyan türelemmel adja megvilágosító kegyelmét mindenkinek. Ezért lesznek boldogok 

azok is, akik nem szemtanúi megjelenéseinek. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Nyolc nap múlva eljött Jézus. 

 

 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a 

tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az 



112 PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 

  

ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta 

nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 

 Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is 

titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek 

megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer 

bocsánatot.” 

 A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy melléknevén Iker, nem volt velük, amikor Jézus 

megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki: „Láttuk az Urat.” De ő így szólt: 

„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és 

nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem!” 

 Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra 

megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket: „Békesség nektek!” 

Tamásnak pedig ezt mondta: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet! Nyújtsd ki a kezedet 

és érintsd meg oldalamat! Ne légy hitetlen, hanem hívő!” Tamás így válaszolt: „Én Uram, én 

Istenem!” Jézus ezt mondta neki: „Most már hiszel, Tamás, mert láttál engem. Boldogok, 

akik nem láttak, és mégis hisznek!” 

 Jézus még sok más csodajelet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek 

megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, az 

Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvét 3. vasárnapja 

OLVASMÁNY ApCsel 5, 27b-32. 40b-41 

 

 Az Egyház elindulásában mint magban ott van a későbbi egész kibontakozás. Az 

apostoloknak Krisztus feltámadásáról kell tanúskodniok, de nem elméletileg és nem úgy, mint 

valamilyen érdekes eseményről, hanem olyan titokról, amelyben Isten felajánlja az embernek 

a bűnbocsánatot és az üdvösséget. Jézus így válaszolt a világ bűnére, amely az ő 

felfeszítésében érte el csúcspontját. Az Egyháznak mindig ez a tanúskodás lesz a küldetése. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Az apostolok a Szentlélek által tanúságot tesznek Krisztus mellett. 

 

 Azokban a napokban az apostolokat a jeruzsálemi főtanács elé állították: 

 A főpap kérdőre vonta őket: „Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok az ő 

nevében, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az 

embernek a vérét.” 

 Péter és az apostolok így válaszoltak: „Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az 

embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti keresztfára feszítve megöltetek. 

Isten jobbja fejedelemmé és Megváltóvá emelte, hogy megtérítse Izraelt, és megbocsássa 

bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk a Szentlélekkel egyetemben, akit az Isten 

megadott azoknak, akik engedelmeskednek neki.” 

Erre odahívatták az apostolokat, megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus 

nevében ne beszéljenek, azután szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, 

mert méltók lettek arra, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b 6. tónus. 

 

Válasz: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. Vö. 2a. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 6. szám. 

 

Előénekes: Magasztallak, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy 

ellenségeim ujjongjanak rajtam. 

Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak. 

Hívek: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét. 

Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön. 

H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér. 

Meghallgatott az Úr és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem. 

H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké. 

H: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Jel 5, 11-14 

 

 Az itt közölt kép még a könyv bevezető látomásához tartozik. Az apostol küldőjének 

kilétéről kap tanítást. Krisztus a feláldozott Bárány, aki él, megdicsőült és hatalmát a 

kozmikus erők is elismerik. Trónja előtt hódol minden teremtmény. A földi élet bajait, 

eseményeit ebből a szempontból kell mérlegelni. Krisztus győzelme már biztosítva van. Az 

ember még ellenszegülhet akaratának, de az üdvrendet nem tudja felforgatni. 

 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 Méltó a Bárány, akit megöltek, 

 hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség. 

 

 Én, János, amint látomásomban néztem a trónt, az élőlények és a vének körül angyalok 

seregének hangját hallottam. Számuk tízezerszer tízezerre és ezerszer ezerre rúgott. 

Harsányan zengték: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a 

gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás!” Majd hallottam, hogy 

minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben, az egész 

világmindenséggel egyetemben ezt harsogta: „A trónon ülőnek és a Báránynak áldás, 

tisztelet, dicsőség és hatalom örökkön-örökké!” 

 A négy élőlény így felelt: „Ámen”, a vének pedig leborultak és imádták. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Feltámadt Krisztus, ki mindeneket alkotott, * és megkönyörült az emberi nemen. – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 21, 1-19 

 

 Jézus megjelenései hozzásegítenek ahhoz, hogy az általa alapított Egyházról is valóságos 

képet kapjunk. Az Egyház az apostolokra épült, de nem az ő emberi erőfeszítésük alapján 

közvetíti az üdvösséget, hanem Krisztus szaván keresztül. Ha az ő utasítását követjük, Péter 

hálója megtelik, és nem szakad szél: Krisztus már a túlsó parton van, az örökkévalóságban, s 

onnan irányítja tanítványai munkáját. Az Egyház viszont Péteren keresztül tanúskodik a világ 

végéig Krisztus iránti szeretetéről és hódolatáról. 
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Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy halból is. 

 

 Feltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó 

partján: 

 Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából 

való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: 

„Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon 

az éjszakán nem fogtak semmit. 

 Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy 

Jézus az. 

 Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt 

mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a 

hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. 

 Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon 

Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és 

beugrott a vízbe. 

 A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak 

messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. 

 Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt 

nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, 

amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem 

szakadt el a háló. 

 Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: 

„Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, Ugyanígy 

halból is. 

 Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. 

 Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e 

engem, mint ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” 

 Erre Jézus azt mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tőle: 

„Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” 

Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 

 Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter 

elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: 

„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: 

„Legeltesd juhaimat! 

 Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda 

mentél, ahova akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni 

téged, és oda visz, ahova nem akarod.” 

 Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti majd meg az Istent. Azután 

hozzátette: „Kövess engem!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 21, 1-14 

 

 Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy a halból is. 

 

 Feltámadás után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás-tó 

partján: 

 Együtt voltak Simon Péter és Tamás, melléknevén Didimusz, továbbá a galileai Kávából 

való Natanael, Zebedeus fiai és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: 

„Megyek halászni.” „Mi is veled megyünk” – felelték. Kimentek és bárkába szálltak. De azon 

az éjszakán nem fogtak semmit. 

 Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték fel, hogy 

Jézus az. 

 Jézus megszólította őket: „Fiaim, nincs valami ennivalótok?” „Nincs” – felelték. Erre azt 

mondta nekik: „Vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok.” Kivetették a 

hálót, s alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. 

 Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: „Az Úr az!” Amint Simon 

Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét – mert neki volt vetkőzve –, és 

beugrott a vízbe. 

 A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak 

messze a parttól, csak mintegy kétszáz könyöknyire. 

 Amikor partot értek, izzó parazsat láttak, s rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt 

nekik: „Hozzatok a halból, amit most fogtatok.” Péter visszament, és partra vonta a hálót, 

amely tele volt nagy hallal, szám szerint százötvenhárommal, s bár ennyi volt benne, nem 

szakadt el a háló. 

 Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: 

„Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik. Ugyanígy 

halból is. 

 Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvét 4. vasárnapja 

OLVASMÁNY ApCsel 13, 14. 43-52 

 

 Az apostolok hűek ahhoz az üdvtörténeti tényhez, hogy a Megváltóra vonatkozó ígéreteket 

a zsidó nép hordozta, azért a teljesedésről szóló hírt először nekik kellett felajánlani. Pál is 

ezt teszi, de a nemzeti szűkkeblűség nem ejti hatalmába. Következetesen hirdeti, hogy Jézus 

nem nemzeti messiás, hanem a világ Megváltója, ezért a pogányokat nem lehet az örömhírből 

kizárni. Az Isten országa éppen akkor terjed, amikor az emberek akadályt gördítenek útjába. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Pál és Barnabás a pogányok között is 

 kezdi hirdetni az evangéliumot. 

 

 Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a pizidiai Antiochiába. Itt egy 

szombaton bementek a zsinagógába, és leültek. 

 Amikor a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál és 

Barnabás nyomába szegődtek. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. 

 A következő szombaton csaknem az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. 

Amikor a zsidók meglátták a nagy tömeget, irigység fogta el őket, s rágalmakat szórva 

próbálták Pál szavait meghazudtolni. 

 De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik: „Először nektek kellett hirdetnünk az Isten 

szavát. De mert visszautasítottátok és méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, most a 

pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: »A pogányok világosságává 

tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.«” 

 Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is 

mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken. 

 A zsidók azonban felbujtatták az előkelő vallásos asszonyokat meg a város tekintélyesebb 

férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, elűzték őket a vidékről. 

 Ők – bizonyságul ellenük – lerázták lábukról a port, és Ikóniumba mentek. A 

tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 99, 2. 3. 5 1. tónus. 

 

Válasz: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 3c. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 1. szám. 

 

Előénekes: Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, * szolgáljatok az Úrnak vigassággal! 

Járuljatok színe elé, * vidám énekszóval. 

Hívek: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, * övé vagyunk, ő alkotott minket. 

Az ő népe vagyunk, * legelőjének nyája. 

H: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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E: Valóban jó az Úr, + irgalma örökké megmarad, * és hűsége nemzedékről nemzedékre. 

H: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Jel 7, 9. 14b-17 

 

 A Jelenések könyve képekben utal az Egyház történelmi küzdelmeire. Az Isten országa a 

jó és a rossz küzdelmében bontakozik ki, s az Egyháznak sok áldozatot kell hoznia. Bizalmát 

abból merítheti, hogy Isten ereje működik az emberek üdvözítésében. Bármilyen nagy a 

földön a gyengeség, a hitetlenség, a bűn, Isten háza megtelik. Az üdvözültek serege minden 

nyelvből és népből tevődik össze. Mindenki a Bárány vérében mossa meg ruháját, vagyis tőle 

kapja a megigazulást. 

 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 A Bárány, aki a trón közepén áll, 

 legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket: 

 

 Én, János, akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és 

törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a 

kezükben pálmaággal. 

 Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és azt mondta: „Ezek a nagy 

szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében. 

 Ezért állnak Isten trónja előtt, s éjjel-nappal szolgálnak neki a templomban. A trónon ülő 

oltalmat nyújt nekik. Nem éheznek és nem szomjaznak többé, a nap nem égeti őket, sem 

másfajta hőség. 

 Mert a Bárány, aki a királyi trónon ül, legelteti és az élő vizek forrásához tereli őket. Isten 

pedig letöröl a szemükről minden könnyet.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Jézus mondja: + „Én vagyok a jó Pásztor, * ismerem juhaimat, és juhaim ismernek engem.” 

Jn 10, 14 – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 10, 27-30 

 

 A jó Pásztor képe egészen kifejezi az üdvösség útját. A hit úgy jön létre, hogy meghalljuk 

Krisztus szavát, és felismerjük. Ő szólít meg és ő adja a meghallás képességét. Ő ismer 

bennünket, megszólít, a kezdeményezés és a vezetés tőle van. Neki köszönhetjük, hogy 

követhetjük őt. Amíg benne bízunk, senki nem szakíthat el tőle, mert az Atya minden hatalmat 

neki adott. Ha egyszer életét adta övéiért, akkor segítő kegyelmét sem sajnálja tőlünk. 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Juhaimnak örök életet adok. 

 

 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 

 „Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok 

nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. 

 Atyám, aki nekem adta őket, nagyobb mindenkinél: Atyám kezéből nem ragadhat ki senki 

semmit. Én és az Atya egy vagyunk.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvét 5. vasárnapja 

OLVASMÁNY ApCsel 14, 21 b-27 

 

 Az apostolok a Szentlélek irányítása alatt állottak. Nem mechanikusan, hanem úgy, hogy 

megkapták a bölcsesség, az okosság és a lelki erő kegyelmét. Ezért tudnak ilyen intelmeket 

adni a hívőknek: Hűségesen tartsanak ki a hitben a nehézségek között is, hiszen sok 

megpróbáltatás árán kell belépnünk az Isten országába. Tanúságot kell tennünk 

kipróbáltságunkról. Az ima és a böjt szükséges az elöljáróknak és a hívőknek egyaránt, hogy 

kiesdjék Isten segítségét. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Pál és Barnabás beszámol arról, 

 hogy milyen nagy dolgokat cselekedett velük az Úr. 

 

 Abban az időben: 

 Pál és Barnabás (útra kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot, sok 

tanítványt szereztek, majd) visszafordultak Lisztrába, Ikóniumba és Antiochiába. Erőt 

öntöttek a tanítványok lelkébe, bátorították őket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok 

szorongattatás közepette kell bejutnunk az Isten országába”. Az egyházak élére kézrátétellel 

elöljárókat rendeltek, és imádkozva, böjtölve az Úr oltalmába ajánlották őket, akiben hittek. 

 Áthaladva Pizidián Pamfiliába jutottak, majd azután, hogy Pergében hirdették az Isten 

szavát, lementek Attáliába. Innét Antiochiába hajóztak, ahonnan annak idején elindultak, 

Isten kegyelmébe ajánlva, hogy teljesítsék azt a feladatot, amelyre elküldték őket. 

 Mihelyt megérkeztek, összehívták az egyházat, elbeszélték, mi mindent tett az Isten 

általuk, s hogy a pogányok előtt is kitárta a hit kapuját. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 8-9. 10-11. 12-13ab 5. tónus. 

 

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-

örökké. Vö. 1. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 5. szám. 

 

Előénekes: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 

Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 

Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Magasztaljon, téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak. 

Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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E: Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, * királyságod fölséges dicsőségét. 

A te országod örökkévaló ország, * uralmad megmarad nemzedékről nemzedékre. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Jel 21, 1-5a 

 

 Az üdvösség helye, a „mennyei Jeruzsálem” már megvan, Krisztus kiérdemelte. Tehát 

célunk biztos, a győzelem lehetséges. Itt a földön meg kell tennünk minden kötelességünket, 

két lábbal kell a földön állnunk, s ezt annál inkább megtehetjük, mert tudjuk, hogy hová 

tartunk, és megkapjuk hozzá a segítséget. 

 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 Isten letöröl szemükről minden könnyet. 

 

 Én, János, új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger 

sem volt többé. 

 Akkor láttam, hogy a szent Város, az új Jeruzsálem alászáll az égből, az Istentől. Szép 

volt, mint a vőlegénynek fölékesített menyasszony. 

 Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: „Nézd, ez az Isten 

hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz 

velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, 

sem vesződség, mert a régi világ elmúlt.” 

 Akkor a trónon ülő megszólalt: „Íme, újjáalkotok mindent!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Jézus mondja: + „Új parancsot adok nektek, * szeressétek egymást, ahogy én szeretlek 

titeket.” Jn 13, 34 – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 13, 31-33a. 34-35 

 

 Jézus Júdás távozását és vele együtt szenvedésének kezdetét azzal fogadja, hogy „most 

dicsőül meg az Emberfia”; és Isten is megdicsőül benne. Egész működése az Atya 

megdicsőítése volt. De most, a szenvedés napjaiban különös alkalma van arra, hogy kifejezze 

engedelmességét és szeretetét az Atya iránt, s hogy az emberekkel kapcsolatban is jóval 

viszonozza a rosszat. Apostolainak és Egyházának is azt ajánlja, hogy tartsanak ki a 

szeretetben, akkor minden nehézségen diadalmaskodnak. 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! 

 

 Abban az időben: 

 Amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni kezdett: „Most dicsőül meg az 

Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt 

saját magában, sőt hamarosan megdicsőíti. 

 Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új parancsot adok nektek: Szeressétek 

egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, 

hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 123 

  

Húsvét 6. vasárnapja 

OLVASMÁNY ApCsel 15, 1-2. 22-29 

 

 Amikor a pogányok beléptek az Egyházba, szükségszerűen felmerült a kérdés, hogy nekik 

is meg kell-e tartamok az ószövetségi törvényt, vagy elég-e az üdvösségre a Krisztusba vetett 

hit. Pál apostol következetesen hirdeti az Isten gyermekeinek szabadságát, s azért ő nem 

kötelezi a megtért pogányokat a régi teher hordozására. Így döntött az apostoli zsinat is, 

legföljebb azt kérte a megtért pogányoktól, hogy a békés egybeolvadás céljából legyenek 

tekintettel egyes zsidó hagyományokra. Az Egyház így tárta ki kapuját minden nép előtt. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Isten nem akarja, hogy a szükségesnél több teher nehezedjék a hívek vállára. 

 

 Abban az időben a pizidiai Antiochiában vita támadt a hívek között: 

 Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül 

Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek.” Mivel emiatt zűrzavar és nagy vita támadt Pál 

és Barnabás, valamint közöttük, azt határozták, hogy Pál és Barnabás néhányukkal menjen fel 

Jeruzsálembe, s ebben a vitás ügyben forduljon az apostolokhoz és a presbiterekhez. 

 Jeruzsálemben az apostolok, a presbiterek és az egész egyház jónak látta, hogy 

kiválasszanak maguk közül néhány férfit, és Pállal meg Barnabással Antiochiába küldjék 

őket: mégpedig Júdást, másik nevén Barszabbászt, meg Szilást, akik a testvérek között vezető 

szerepet vittek. Ezt az írást küldték velük: 

 „Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antiochiában, Szíriában és 

Kilikiában élő, pogányságból megtért testvéreiknek! 

 Hallottuk, hogy közülünk néhányan – megbízásunk nélkül tanítva megzavartak titeket, 

feldúlták lelketeket. Ezért közmegegyezéssel elhatároztuk, hogy kiválasztunk néhány férfit, 

és elküldjük őket hozzátok a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, ezekkel az 

emberekkel, akik egész életüket Urunk Jézus Krisztus nevének szolgálatára szentelték. 

Elküldtük hát Júdást és Szilást, ők majd élőszóval is elmondják nektek ezeket. 

 A Szentlélek és mi magunk is úgy láttuk jónak, hogy ne rakjunk rátok több terhet a 

szükségesnél, annál, hogy tartózkodnotok kell a bálványoknak áldozott eledeltől, a vértől, a 

fojtott állattól és az erkölcstelenkedéstől. Ha ezektől tartózkodtok, helyesen jártok el. Jó 

egészséget!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 66, 2-3. 5. 6 és8. 5. tónus. 

 

Válasz: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 4. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 5. szám. 

 

Előénekes: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, * ragyogtassa fel arcát 

fölöttünk, 

hogy megismerjék a földön utadat, * és üdvösségedet az összes nemzetek. 

Hívek: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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E: Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, + mert igazságosan ítéled a népeket, * és te 

vezérled őket a földön. 

H: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * dicsőítsenek az összes nemzetek. 

Áldjon meg minket az Isten, * félve tisztelje őt a föld minden határa. 

H: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Jel 21, 10-14. 22-23 

 

 Az Egyház földi élete tele van megpróbáltatásokkal, de az üdvösség minden fáradozásért 

kárpótol. Az nemcsak az érdemek jutalma, hanem Isten ajándéka is lesz. Természetfelettiségét 

az jelzi, hogy „az égből száll alá”, és díszes mint a felöltöztetett menyasszony. Lényege az 

Isten életében való részesedés, s ez magával hozza a békét, a boldogságot és a biztonságot. 

 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 Egy angyal megmutatta nekem a mennyből, 

 az Istentől alászállt szent várost. 

 

 János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egyházról: 

 A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott megmutatta nekem a 

mennyből, az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. 

Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. 

 A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A kapuk fölött tizenkét angyal. A 

kapukra nevek voltak vésve, mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három 

kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és nyugaton három kapu. A város falának 

tizenkét alapköve volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 

 De templomot nem láttam benne, mert a Mindenható, az Úr, az Isten és a Bárány a 

temploma. A városnak nincs szüksége sem napra, sem holdra, hogy világítsanak, mert az 

Isten dicsősége ragyogja be, világossága pedig a Bárány. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Jézus mondja: + „Aki szeret engem, megfogadja szavamat, * Atyám is szeretni fogja és hozzá 

költözünk.” Jn 14, 23 – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 14, 23-29 

 

 Jézus előre felvázolja, hogy mit ad a megváltás az embernek, és hogy Egyházát milyen 

belső kegyelmek fogják éltetni. Az összetartó erő az ő tanítása marad, azt kell megvalósítani. 

Aki ezt megteszi, azt szeretni fogja az Atya. A Szentlélek fog gondoskodni arról, hogy a hit ne 

homályosodjék el, hanem tiszta maradjon. Isten jelenlétének megélése megadja azt a békét, 
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amely Jézus lelkét mindig eltöltötte. Ezt erősíti meg az ígéret, hogy az Atyánál helyet készít 

számunkra. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 A Szentlélek megtanít titeket mindenre, 

 amit mondtam nektek. 

 

 Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: 

 „Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és 

lakóhelyet veszünk nála. 

 Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az 

enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. 

 Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit 

majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek. 

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja 

nektek. 

 Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: 

Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az Atyához 

megyek, mert az Atya nagyobb nálam. 

 Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, 

higgyetek.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Urunk mennybemenetele 

OLVASMÁNY ApCsel 1, 1-11 

 

 Lukács Jézus mennybemenetelét úgy írja le, mint a hit tárgyát. Az apostolok csak azt 

tapasztalják meg, hogy Jézus megjelenik és felemelkedik, a többi már az angyali közlésbe 

tartozik. Az ószövetségi teofániáknál a felhő egyszerre jelzi Isten közelségét és rejtettségét. A 

leírás állítja, hogy teljesedett a jövendölés, amely szerint a Messiás helyet foglal Isten 

jobbján. Külön hangsúly van azon is, hogy megígéri a Szentlelket, mint felülről jövő erőt, aki 

majd vezeti az Egyház tanúskodását. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett az égbe. 

 

 Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen 

addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és 

fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven 

napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. 

 Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el 

Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: 

„János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok 

megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani 

Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az 

alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a 

Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és 

Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket elmondta, a szemük láttára 

fölemelkedett, és egy felhő elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. 

 Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg 

mellettük fehér ruhába öltözve, és megszólította őket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre 

emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan 

most szemetek láttára a mennybe ment.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 46, 2-3. 6-7. 8-9 5. tónus. 

 

Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 6. vers. 

Vagy: Alleluja. 5. szám. 

 

Előénekes: Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, * ujjongjatok Istennek dicsérő szóval. 

Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, * nagy király az egész földön. 

Hívek: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, * zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek! 

H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Vagy: Alleluja. 
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E: Mivel Isten az egész föld királya, * bölcsességgel neki éneket zengjetek. 

Isten országol a nemzetek fölött, * szent trónusán ül az Isten. 

H: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Vagy: Alleluja. 

 

SZENTLECKE Ef 1, 17-23 

 

 Az apostol azért imádkozik, hogy a keresztények megkapják a világosságot hitük 

értékeléséhez. Meg kell érteni, hogy milyen reményre hívott meg Isten, milyen örökséget szánt 

nekünk az örök életben, és milyen nagyszerű az ő ereje, amellyel ígéretét megvalósítja. Ezt az 

erőt bemutatta Jézus feltámasztásában és megdicsőítésében. De amit a fővel megtett, azt 

megteszi a titokzatos test tagjaival is. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

 

 Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette. 

 

 Testvéreim! Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség 

és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy 

megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a fenséges örökség, 

amelyet ő a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma mirajtunk, hívőkön. 

Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta őt, és a 

mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és 

uralomnak, s minden néven nevezendő méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az 

eljövendőben is. 

 Mindent lába alá vetett, őt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste, és 

teljessége annak, aki mindent mindenben betölt. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy: 

 

SZENTLECKE Zsid 9, 24-28; 10, 19-23 

 

 Krisztus megváltó áldozata azért tökéletes, mert ő mint főpap a mennyei szentélybe lépett 

be, és ott jár közben érettünk. Megdicsőülése annak bizonyítéka volt, hogy elvette a világ 

bűneit. Az apostol még hozzáfűzi, hogy Jézust az Atya „saját háza fölé rendelte”; ezért joga 

van megdicsőíteni mindazokat, akik reménnyel és bizalommal tekintenek fel rá. 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Krisztus magába a mennybe lépett be. 

 

 Krisztus nem kézzel épített szentélybe lépett, amely a valódinak csak előképe, hanem 

magába a mennybe, hogy most az Isten színe előtt közbenjárjon értünk. Nem azért lépett be, 

hogy többször áldozza fel magát, mint ahogy a főpap minden évben idegen vérrel belép a 

szentek szentjébe, hiszen akkor a világ kezdete óta már többször kellett volna szenvednie. Így 

azonban az idők végén egyszer s mindenkorra megjelent, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. 
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 Amint az ember számára el van rendelve, hogy egyszer meghaljon és utána következzék 

az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokaknak a bűnét elvegye. 

Másodszor nem a bűn miatt jelenik meg, hanem azok üdvözítéséért, akik rá várnak. 

 Testvérek, Krisztus véréért megvan tehát a reményünk, hogy beléphetünk a szentélybe. 

Ezt az élethez vezető új utat a függönyön, vagyis saját testén keresztül nyitotta meg nekünk. 

 Főpapunk is van, akit Isten az ő népe fölé rendelt. Járuljunk hát hozzá őszinte szívvel, 

hitből fakadó bizalommal, hiszen szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is 

tiszta víz mosta le. Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert hűséges 

az, aki az ígéretet tette. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Jézus mondja: + Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet! * Én veletek vagyok a 

világ végéig. Mt 28, 19a. 20b – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 24, 46-53 

 

 Lukács a mennybemenetelről bővebben beszél az Apostolok Cselekedeteiben. Itt csak a hit 

döntő mozzanatait emeli ki. Az első az, hogy Jézus valóságos jelet adott mennybemeneteléről, 

vagyis arról, hogy az Atyánál van, tehát istenfiúságát biztosan állíthatjuk. A másik mozzanat 

az, hogy megáldja apostolait. Ezzel jelezte, hogy a magáénak vallja Egyházát, és ezért kísérni 

fogja kegyelmével. A harmadik üzenet az, hogy Jézus uralkodik, és ő jön el ítéletet tartani. Az 

utolsó szót ő fogja kimondani az emberi történelem értékéről. 

 

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus elbúcsúzik tanítványaitól, megáldja őket, és visszatér a mennybe. 

 

 Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így búcsúzott el tőlük: 

 „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnapon fel kell támadnia a 

halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell 

hirdetni. Ti vagytok ezeknek tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. 

Maradjatok a városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.” 

 Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás 

közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. 

 Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a templomban, 

dicsérték és magasztalták Istent. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Húsvét 7. vasárnapja 

OLVASMÁNY ApCsel 7, 55-60 

 

 Az első vértanú történetében Jézus jelet akart adni Egyházának. Ő az Atya jobbján van, és 

mindig kész arra, hogy övéinek segítségére siessen. Ő ad erőt a tanúságtételre, az evangélium 

hirdetésére és a hűség kifejezésére. Legnagyobb kegyelme az, hogy lehetővé teszi számunkra 

erényeinek követését, a megbocsátást és az ellenségért való imát. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 István vértanú haldokolva így imádkozott 

 „Nyitva látom az eget, és az Emberfiát az Isten jobbján állni.” 

 

 Abban az időben: 

 István a Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten 

jobbján. Felkiáltott: „Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll!” Erre 

ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és 

megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat. 

 Miközben megkövezték, István így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” 

Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Amint ezt 

kimondta, halálba szenderült. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1 és 2b. 6 és 7c. 9. 4g. tónus. 

 

Válasz: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 1 a. és 9a. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám. 

 

Előénekes: Király az Úr, a föld ujjong, * és örvendjen minden sziget. 

Trónjának támasza, * jog és igazság. 

Hívek: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek. 

Imádjátok őt, * mind, ti angyalai. 

H: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Mert te magasságos Úr vagy a világ fölött, * minden más istennél fölségesebb. 

H: Az Úr uralkodik, * magasságos Úr a világ felett. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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SZENTLECKE Jel 22, 12-14. 16-17. 20 

 

 A Jelenések könyvének befejezése nemcsak az üdvösség boldogságát vázolja fel, hanem 

azzal bátorít, hogy Jézus ezt az üdvösséget nekünk szánta. Ő a kezdet és a vég, minden jó tőle 

indul ki, és mindent ő fejez be. Eljövetele egyúttal az érdemek jutalmazása is lesz, azért 

jogunk van őt bizalommal várni. 

 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből 

 

 Jöjj el, Uram Jézus! 

 

 Én, János, egy hangot hallottam, amely ezt mondta: „Íme, hamarosan eljövök, s velem 

lesz a jutalom, hogy kinek-kinek megfizessek tettei szerint. Én vagyok az alfa és az ómega, 

az első és az utolsó, a kezdet és a vég. 

 Boldog, aki megmossa ruháját (a Bárány vérében), hogy joga legyen az élet fájához, és a 

kapukon át bejusson a városba. „Én, Jézus, elküldtem angyalomat, hogy az egyházakban 

tanúsítsák ezeket. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag.” 

 A Lélek és az Egyház, mint jegyes hív: „jöjj el!” Aki hallja, az is hívjon: „Jöjj el!” Aki 

szomjazik, jöjjön. Aki kívánja az élet vizét, igyék ingyen. Aki mindezt tanúsítja, kijelenti: 

„Igen, hamarosan eljövök.” Úgy legyen! Jöjj el, Uram Jézus! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 4. szám. 

Jézus mondja: + „Nem hagylak árván titeket, * visszajövök hozzátok, és örülni fog majd a 

szívetek.” Jn 14, 18 – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 17, 20-26 

 

 Az Egyház egységének a hitben és a szeretetben kell megmutatkoznia. Sok ember számára 

ezek a legfőbb problémák, ezért övéinek egysége Jézus kegyelmi erejét fogja bizonyítani. Az 

Egyház nem fog széthullani, mert Jézus a benne hívőkkel közli a maga istenfiúi dicsőségét, s 

azok arra fognak törekedni, hogy megőrizzék az egységet, mint ahogy ő egy az Atyával. Így az 

Egyház jel lesz a történelemben, s bizonyítani fogja, hogy Isten az emberiséget meghívta az 

üdvösségre, a végső szeretetegységre. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Legyenek egyek, amint mi egyek vagyunk. 

 

 Abban az időben Jézus az égre emelte szemét és így imádkozott: „Szent Atyám, nemcsak 

tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. 

 Egyek legyenek mindnyájan. Amint te, Atyám bennem vagy és én tebenned, úgy 

legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam 

velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én 

őbennük, te énbennem, hogy így ők is teljesen egyek legyenek, s megtudja a világ, hogy te 

küldtél engem, és szereted őket, amint engem szerettél. 
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 Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s 

lássák dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése előtt szerettél.  

 Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg, de én ismerlek, s ők is megismerték, hogy te 

küldtél engem. 

 Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel 

engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Pünkösd 

Vigília mise 

OLVASMÁNY Ter 11, 1-9 

 

 Az ember magában hordozza az indíttatást, hogy a hatalmat és a hírnevet minden 

eszközzel keresse. A Biblia ezt szemlélteti a bábeli torony építésével. Bábelben látható volt 

Marduk isten temploma hétemeletes tornyával, s a bálványimádás az igaz Isten megtagadása 

volt. Az ember azonban végül is tehetetlen Istennel szemben, hiszen a gonoszságban sem tud 

összefogni. A bábeli nyelvzavar ellentéte a Szentlélek adományának, amely arra képesít, hogy 

minden nyelven hirdessük Isten dicsőségét. 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 

 

 A helyet, ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét, Bábelnek nevezik. 

 

 A föld egynyelvű és egyazon beszédű volt. Amikor (Noé leszármazottai) keletről 

elindultak, Sineár földjén találtak egy síkságot, és ott letelepedtek. 

 Így szóltak egymáshoz: „Gyertek, csináljunk téglát, és égessük ki.” A tégla épületkő 

gyanánt szolgált, a szurok pedig kötőanyagul. Azután így szóltak: „Rajta, építsünk várost és 

tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a 

földön!” 

 Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek. 

Így szólt: „Íme, egy népet alkotnak, és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete 

tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz lehetetlen, aminek megvalósítását elgondolják. 

Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” 

 Az Úr tehát szétszórta őket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város 

építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta össze az egész föld nyelvét, és 

onnét szórta szét őket az Úr az egész földön. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy: 

 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből Kiv 19, 3-8a. 16-20b 

 

 Az Úr leszállt a Sínai-hegyre, az egész nép előtt. 

 

 Amikor a választott nép a Sínai-hegy lábához ért, és ott tábort ütött, Mózes elindult Isten 

elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá: „Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael 

fiainak: »Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hoztalak titeket sasszárnyakon 

ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes 

népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. 

Papi királyságom és szent népem lesztek.« Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak.” 

 Mózes elment, összehívta a nép véneit, és közölte velük mindazokat a szavakat, 

amelyeket az Úr reá bízott. Az egész nép egy szívvel válaszolt: „Mindent megteszünk, amit 

az Úr parancsolt.” 
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 Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás tört ki, sötét felhő telepedett a hegyre, 

és hatalmas harsonazúgás hangzott fel. A táborban az egész nép megremegett. Mózes 

kivezette a népet a táborból Isten elé, s ők a hegy lábánál helyezkedtek el. 

 Az egész Sinai-hegyet füst borította be, mivel az Úr tűzben szállt is rá. A füst úgy szállt 

fel, mint az olvasztókemence füstje, s az egész hegy hevesen megrendült. A trombitaharsogás 

egyre erősödött. Mózes beszélt, és az Úr felelt a mennydörgésben. Az Úrleszállt a Sinai-

hegyre, a hegy csúcsára, és felhívta oda Mózest. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy: 

 

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből 37, 1-14 

 

 Ti, kiszáradt csontvázak, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. 

 

 Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt és a völgybe vitt, amely 

tele volt csontokkal. Körbe vezetett a csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belőlük a 

völgyben, és teljesen ki voltak száradva. 

 Az Úr így szólt hozzám: „Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?” Így feleltem: 

„Uram, Istenem, te tudod.” 

 Ekkor így folytatta: „Jövendölj ezekről a csontokról! Így beszélj: Ti, kiszáradt 

csontvázak, halljátok az Úr szavát! Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak: Íme, 

éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal és húst növesztek rajtatok, 

bőrrel borítalak titeket, és éltető leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok, 

hogy én vagyok az Úr.” 

 És én jövendöltem, miként a parancs szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, 

majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és hús került rájuk, 

és bőr vonta be őket, de éltető lehelet még nem volt bennük. 

 Ekkor így szólt hozzám: „Jövendölj az éltető leheletről, jövendölj, emberfia, mondd az 

éltető leheletnek: Ezt mondja az Úr, az Isten: Gyere elő a négy szél hazájából, és fúlj ezekre a 

megöltekre, hogy megelevenedjenek.” 

 Ekkor jövendöltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehelet szállt beléjük, életre 

keltek, talpra álltak: egy igen nagy sereg. 

 Akkor így szólt hozzám: „Emberfia, ezek a csontok: Izrael egész háza. 

 Lám azt mondják: »Elszáradt a csontunk, oda a reményünk, végünk van.« Jövendölj ezért 

és így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: 

 Íme, kinyitom sírjaitokat, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd 

megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak benneteket 

sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek benneteket 

földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondom ezt, és végbe is viszem” – mondja az Úr. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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Vagy: 

 

OLVASMÁNY Joel próféta könyvéből 3, 1-5 

 

 Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban. 

 

Így szól az Úr: 

 Kiárasztom lelkemet minden testre. 

Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, 

véneitek álmokat álmodnak, 

ifjaitok meg látomást látnak. 

Sőt még a szolgákra és szolgálókra is 

kiárasztom lelkemet azokban a napokban. 

 Égen és földön jeleket mutatok, 

vért és tüzet, füstoszlopokat. 

A nap elsötétedik, a hold vérré változik, 

mielőtt eljön az Úr nagy 

és rettenetes napja. 

Aki segítségül hívja az Úr nevét, 

az megmenekül, 

mert – amint megmondta az Úr – 

Sion hegyén és Jeruzsálemben 

lesz a menedék 

a menekültek számára, akiket meghív az Úr. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1-2a. 24 és 35c. 27-28. 29bc-30 8 G. tónus. 

 

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers. 

Vagy: Alleluja. 8. szám. 

 

Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem. 

Fenségbe és ékességbe öltözöl, * sugárzó fény a te köntösöd. 

Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Mily sokrétű a te műved, Uram! * bölcsességgel alkottál mindent. 

Teremtményeid betöltik a földet, * mondj áldást, lelkem, az Úrnak. 

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj kellő időben. 

Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval. 

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 
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E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak, és a porba térnek 

Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. 

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 

 

SZENTLECKE Róm 8, 22-27 

 

 A keresztségben és a bérmálásban már megkaptuk a Szentlelket, de jelenléte még rejtve 

van. Ő a biztosítéka annak, hogy egyszer e jutunk Isten gyermekeinek dicsőségére, s akkor a 

természet is felszabadul a bűn nyomasztó terhétől, mert az ember nem fogja többé bűnös 

célra felhasználni. A Lélek amellett ébren tartja bennünk az istengyermeki tudatot és 

bizalomra hangol az Atya iránt. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 A Szentlélek könyörög bennünk, 

 emberi sóval ki nem fejezhető fohászkodással. 

 

 Testvéreim! Az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik, hogy a 

mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. De nemcsak a természet, hanem mi magunk 

is, akik a Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság 

megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli. De a remény, 

amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, 

várjunk állhatatosan! 

 Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy 

hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki 

nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván 

bennünk a Lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Jöjj el, szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk. – 

8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 7, 37-39 

 

 Ahogy Jézus megígérte az élet kenyerét, úgy beszélt az élő vízről is, amellyel a lélek 

szomjúságát csillapítja. Őt magát a hiten keresztül érjük el, s ő árasztja ki ránk a Szentlelket, 

aki a remény és a szeretet ajándékával megadja a lélek békéjét 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Az élő víz folyama a Szentlélek! 

 

 A sátoros ünnep utolsó, nagy napján megállt Jézus, és felkiáltott: „Ha valaki szomjazik, 

jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz bennem, annak, amint az Írás mondja, az élő víz folyamai 

törnek elő szívéből.” 

 Ezt Jézus a Lélekről mondta, akit később elnyertek a benne hívők. Ekkor ugyanis még 

nem jött el a Lélek, mert Jézus még nem dicsőült meg. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Pünkösdvasárnap 

OLVASMÁNY ApCsel 2, 1-11 

 

 A Szentlélek eljövetelével teljesedett a prófétai jövendölés és Jézus ígérete. Külső jelként 

a nyelvek adományát hozta, aminek az a jelentése, hogy az Egyház küldetést kap minden 

néphez és nyelvhez az evangélium hirdetésére. Ez végső fokon Isten megdicsőítése lesz. A 

lángnyelvek jelképezik a Lélek tisztító és lelkesítő erejét, a viharos szélzúgás pedig emlékeztet 

a Sinai teofániára. Itt most életbe lép az új szövetség, amely már belülről hatja át az embert, 

ezért nem kőtáblára kell írni. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, 

 és beszélni kezdtek. 

 

 Amikor elérkezett Pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan 

együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett 

volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és 

szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és 

nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket. 

 Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. 

Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert 

mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva 

kérdezgették: 

 „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket 

mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és 

Mezopotámiának, Judeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frigiának és 

Pamfiliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok; 

zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön 

hirdetik Isten csodás tetteit!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34 8 G. tónus. 

 

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. vers. 

Vagy: Alleluja. 8. szám. 

 

Előénekes: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! * Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem. 

Mily sokrétű a te műved, Uram! * teremtményeid betöltik a földet. 

Hívek: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Ha megvonod éltető erődet, * elpusztulnak és a porba térnek. 

Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. 

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 
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E: Dicsőség legyen az Úrnak örökkön-örökké, * örül az Úr minden művének. 

Legyen előtte kedves az énekem, * gyönyörűségemet őbenne találom. 

H: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. 

Vagy: Alleluja. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 12, 3b-7. 12-13 

 

 A kijelentés: Jézus az Úr – a legrégibb hitvallás volt Kifejezte a feltámadt Krisztusba 

vetett hitet, de a hit a Szentlélek megvilágosító hatására jön létre. Ő osztogatja a kegyelmi 

ajándékokat az Egyházban. Ő a titokzatos test lelke, s minden tagot arra képesít, hogy a 

főnek, Krisztusnak nyomába szegődjék. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által. 

 

 Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak a Szentlélek által.  

 A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is 

különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent 

véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. 

 A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez 

Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: 

akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket 

ugyanaz a Lélek töltött el. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy: 

 

SZENTLECKE Róm 8, 8-17 

 

 Az apostol a szolgaság lelkével, a testi vágyak uralmával szembeállítja a fogadott fiúság 

Lelkét. A keresztény élet kiváltsága az, hogy hitbeli meggyőződésünket a Szentlélek irányítja. 

Istenre úgy tekintünk, mint atyára, s megvan bennünk az ösztönzés, hogy a fogadott gyermek 

bizalmával, hálájával és tiszteletével teljesítsük akaratát De ahhoz, hogy a Szentlélek 

vezessen bennünket, el kell fogadnunk jelenlétét, és az ösztönösség megtagadásával 

alkalmassá kell tenni magunkat irányításának befogadására. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt Leveléből 

 

 Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten, fiai. 

 

 Testvéreim! Aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek 

szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik bennetek. Akikben nem lakik Krisztus Lelke, az 

nem az övé. 

Ha Krisztus bennetek van, jóllehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás 

következtében él. 

Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus 

(Jézust) feltámasztotta a halottak közül, bennetek lakó Lelke által halandó testeteket is életre 

kelti. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 139 

  

 Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert 

ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni 

fogtok. 

Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy 

ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa szólítjuk őt így: 

Abba, Atya! 

A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig 

gyermekei, akkor örökösei is: örökösei Istennek, Krisztusnak pedig társörökösei. Előbb 

azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

SZEKVENCIA 

 

Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből értenünk fényességed sugarát! 

Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! 

Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás. 

Fóradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. 

Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy! 

Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden érő, minden ép. 

Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold a sebhelyet! 

Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg! 

Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet! 

Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást: mindörökké mennyeket! 

(SzVU! 97) 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Jöjj el, Szentlélek Isten, + töltsd el híveid szívét, * és szereteted tüzét gyullaszd föl bennünk! 

–  8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 20, 19-23 

 

 A feltámadt Krisztus már beöltözött istenfiúi hatalmába, azért részesítheti övéit a 

Szentlélek erejében. Jelzi, hogy küldetésük az övének a folytatása lesz, amit ő az Atyától 

kapott. Az Egyház nagy feladata az Istennel való kiengesztelődés szolgálata marad. A 

Szentlélek, az Atya és a Fiú szeretetkapcsolata, azért ő adja meg nekünk is a kegyelmet a 

bűnbánatra, a szeretetre és a hűségre. Az Egyház az ő erejével fogja állandósítani a 

kegyelmet ebben a világban, az emberi gyarlóság ellenére. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. 

 Vegyétek a Szentlelket 

 

 Amikor a hét első napján (Húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a 

tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az 
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ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta 

nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. 

 Jézus megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is 

titeket.” E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek 

megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer 

bocsánatot.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy: 

 

EVANGÉLIUM Jn 14, 15-16. 23b-26 

 

 Csodálatos kölcsönhatás van a szeretet és a Szentlélek kiáradása között Krisztus azoknak 

ígéri az Igazság Lelkét, akik szeretik őt, viszont a szeretet maga a Szentlélek adománya (Róm 

5, 5). A Lélek tehát először arra képesít, hogy szeretettől indíttatva megtartsuk Krisztus 

parancsait, s ha ezt megtesszük, valamiképpen megízlelteti velünk azt, hogy ő állandóan 

bennünk lakik, sőt vele együtt az Atya és a Fiú is lakást vesz bennünk. Krisztus azért ment a 

mennybe, hogy Istennek ezt a szellemi jelenlétét biztosítsa számunkra. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 A Szentlélek megtanít titeket mindenre, 

 amit mondtam nektek. 

 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő 

más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. 

 Aki szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és 

lakóhelyet veszünk nála. 

 Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az 

enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. 

 Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit 

majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit 

mondtam nektek. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi idő 

Évközi 2. vasárnap 

OLVASMÁNY Iz 62, 1-5 

 

 A próféta a fogságból hazatért népet vigasztata azzal, hogy Isten újra sajátjának tekinti 

őket és ígéretéről nem feledkezik el. De jellemző módon már nem földi javakról beszél, hanem 

arról, hogy Isten a szeretetét bensőleg, szellemi kapcsolatban fejezi ki: öröme telik bennük, 

magához emeli őket reményt ad nekik. A vigasztalásnak ez a módja jelzi, hogy az ígéretek 

kegyelmi síkon valósulnak meg a Messiás országában. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Az Úr úgy szereti választott népét, mint menyasszonyát a vőlegény. 

 Sion és Jeruzsálem a választott nép jelképe. 

 

 Így szól az Úr: 

 Sion miatt nem hallgathatok, és Jeruzsálem miatt nem nyugszom, amíg föl nem ragyog 

igazsága, mint a hajnal, és szabadulása, mint a fáklya, nem tündököl. 

 Meglátják majd a népek igazságodat és a királyok dicsőségedet. Új néven hívnak majd, 

amellyel az Úr ajka nevez el. A dicsőség koronája leszel az Úr kezében, királyi fejdísz 

Istened kezében. 

 Nem hívnak többé „Elhagyottnak”, sem országodat „Pusztaságnak” hanem így neveznek: 

„Gyönyörűségem”, és országodat: „Menyasszony”, mert az Úr örömét találja benned, s 

országod újra férjhez megy. 

 Mert amint a vőlegény feleségül veszi a leányt, úgy fog frigyre lépni veled, aki téged 

felépít; és amint a vőlegény örül a menyasszonynak, úgy leli örömét benned Istened. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a és c  11. tónus. 

 

Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vö. 3. vers. 

 

Előénekes: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * minden föld az Úrnak énekeljen. 

Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, * napról napra hirdessétek üdvösségét. 

Hívek: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

 

E: Hirdessétek dicsőségét a nemzetek között, * és csodatetteit minden népnek. 

H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

 

E: Népek családjai, adjatok az Úrnak, + adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat, * ismerjétek 

el az Úr nevének dicsőségét. 

H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 
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E: Boruljatok le az Úr előtt, + színe előtt rendüljön meg az egész föld, mondjátok a 

nemzeteknek: „Az Úr uralkodik!” 

H: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 12, 4-11 

 

 Az Egyház kegyelmi gazdagsága nem más, mint részesedés a Szentháromság életében. Az 

apostol az egyes kegyelmi adományokat eszerint sorolja fel. Egyes ajándékokat úgy 

tekinthetünk, mint a Szentlélek erejének megnyilatkozását, másokat, főleg a szolgálatokat úgy, 

mint Krisztus adományát, aki maga is szolgálni jött; ismét másokat, főleg a kegyelmi 

erőnyilvánulásokat, mint az Atya szeretetének megnyilatkozását De ahogy a három személy 

egy Isten, úgy a különféle adományok is az egy Egyházat építik. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Egy és ugyanazon Lélek osztogatja a különböző adományokat  tetszése szerint. 

 

 Testvéreim! A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A 

szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki 

mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. 

 A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a 

bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A 

harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén 

ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége 

vagy a szellemek elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy pedig 

a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. 

 Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Az evangéliumban Isten meghívott minket, * hogy Urunk Jézus Krisztus dicsőségéből részt 

adjon nékünk. 2 Tessz 2, 14 – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 2, 1-11 

 

 Az evangélista különös ünnepélyességgel számol be Jézus első galileai csodájáról. Az 

alkalom egy menyegző, egy örömteli esemény, s ez maga is jelzi, hogy ő az örömhírt hozza 

nekünk. A másik vonás az, hogy Mária közbenjárása is bele van szőve Isten jótéteményébe, 

tehát rá is számíthatunk. Az edények nagy űrtartalma pedig annak a jele, hogy Jézus a maga 

kegyelmi adományait bőven akarja osztogatni. Végül meg keli látnunk, hogy Jézus istenfiúi 

dicsőségét tárta fel csodáiban, s ezzel bizalmunkat ébreszti fel. 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Jézus első csodája a galileai Kánéban. 

 

 Abban az időben: 

 Menyegzőt tartottak a galileai Kánéban, amelyen Jézus anyja is ott volt. Jézust is 

meghívták a menyegzőre, tanítványaival együtt. 

 Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja megjegyezte: „Nincs több boruk.” Jézus azt 

felelte: „Mit akarsz tőlem, asszony! Még nem jött el az én órám.” Erre anyja szólt a 

szolgáknak: „Tegyetek meg mindent, amit csak mond!” 

 Volt ott hat kőkorsó, a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára, mindegyik két-három 

mérős. Jézus szólt a szolgáknak: „Töltsétek meg a korsókat vízzel!” Meg is töltötték azokat 

színültig. Ekkor azt mondta nekik: „Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak.” 

Odavitték. 

 Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, nem tudta honnan való. A szolgák 

azonban, akik a vizet merítették, tudták. A násznagy hívatta a vőlegényt, s szemére vetette: 

„Először mindenki a jó bort adja, s csak amikor már megittasodtak, akkor az alábbvalót. Te 

meg mostanáig tartogattad a jó bort.” 

 Ezzel kezdte meg Jézus csodajeleit a galileai Kánéban. Kinyilatkoztatta dicsőségét, s 

tanítványai hittek benne. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 3. vasárnap 

OLVASMÁNY Neh 8, 2-4a. 5b. 8-10 

 

 A sinai szövetségkötésnél Isten kinyilatkoztató szava fogta össze a népet és tette igazi 

vallási közösséggé. A fogságból való hazatérés után Ezdrás ismét Isten szavával emlékezteti 

népét a szövetségre és Isten ígéreteire. A hit Isten szavának engedelmes elfogadása. Ez így 

van az Egyházban is: Isten szavához igazodunk, mert ez a tökéletesség útja. 

 

OLVASMÁNY Nehemiás könyvéből 

 

 Ezdrás pap felolvasott az Úr törvényének könyvéből, 

 hogy a nép jobban megértse Isten parancsait. 

 

 Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy 

emberként összegyűlt a Víz-kapu előtti téren. Akkor Ezdrás pap a gyülekezet elé tárta a 

Törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első 

napja volt. A Víz-kapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és 

mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a Törvény könyvére. 

 Ezdrás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az 

egész nép szeme láttára – magasabban állt ugyanis, mint a nép –, s amikor kinyitotta, az 

egész nép felállt. Akkor Ezdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel 

ráfelelte: Ámen, ámen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat. 

 Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből tagoltan, megmagyarázva az értelmét, 

úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezdrás, a pap és 

írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az egész néphez: „Ez a 

nap az Úrnak, a ti Isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát és ne sírjatok!” Amikor 

ugyanis a Törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így szóltak hozzájuk: 

„Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát! Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek! Ez a 

nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti 

erősségetek.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 15  2. tónus. 

 

Válasz: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Vö. Jn 6, 69 

 

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket. 

Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek. 

Hívek: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

Az Úr parancsa világos, * fényt gyújt a szemnek. 

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad. 

Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. 

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 
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E: Legyen kedves előtted szívem gondolata és ajkam beszéde, * Uram, te vagy menedékem 

és megváltóm. 

H: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 12, 12-30 

 

 Az emberi hivatások és a kegyelmi adományok különbözősége az Egyházban is megvan, 

annak ellenére, hogy Isten gyermekei és Krisztus tagjai vagyunk. A testnek különböző szervei 

vannak, s ott egyik sem fölösleges, mindegyik az egész szervezet javát szolgálja. A különböző 

hivatások és képességek is a közösség életének a te fességét biztosítják, s a szeretet 

gyakorlására kell azokat kibontakoztatni. 

 

Hosszabb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Az Egyház Krisztus titokzatos teste, 

 amelynek tagjai a keresztények! 

 

 Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis 

egy test. Így van ez Krisztussal is. 

 Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, 

mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek 

itatott át. 

 Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. 

 Még ha azt mondaná is a láb: „Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez”, azért a 

testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: „Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a 

testhez”, azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg 

csupa hallás, hol volna a szaglás? Isten határozta meg minden egyes tag feladatát a testben, 

tetszése szerint. Ha valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így azonban sok a tag, de a 

test csak egy. 

 A szem nem mondhatja a kéznek: „Nincs rád szükségem”, vagy a fej a lábnak: „Nincs rád 

szükségem”. Ellenkezőleg, a gyöngébbnek látszó tagok sokkal szükségesebbek. Sőt a test 

alacsonyabb rendű tagjait nagyobb gonddal vesszük körül, és a tisztességtelen tagok nagyobb 

tisztességben részesülnek, a tisztességes tagoknak ugyanis nincs erre szükségük. De Isten 

alkotta így a testet, és azért részesítette az alacsonyabb rendű tagot nagyobb tisztességben, 

hogy a testben ne támadjon meghasonlás, hanem a tagok törődjenek egymással. Ha szenved 

az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben van része az egyik tagnak, 

mindegyik örül vele. 

 Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ám az Egyházban Isten némelyeket 

apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyító 

erőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt. Vajon mind 

apostolok? Mind próféták? Mind tanítók? Valamennyien rendelkeznek csodatevő hatalommal 

és gyógyító erővel? Mindnyájan beszélnek nyelveken? Mindnyájan értelmezik a beszédeket? 

 Ti törekedjetek értékesebb adományokra! 

 

 Ez az Isten igéje. 
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Vagy rövidebb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 12, 12-14. 27 

 

 Az Egyház Krisztus titokzatos teste, amelynek tagjai a keresztények! 

 

 Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis 

egy test. Így van ez Krisztussal is. 

 Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, 

mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek 

itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. 

 Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad 

életet hirdessek. Lk 4, 18 – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 1-4; 4, 14-21 

 

 Jézus názáreti fellépésében képet kapunk arról, hogy ő hogyan mutatkozott be a világnak. 

Tudatában volt annak, hogy benne beteljesedtek az ószövetségi messiási jövendölések. De a 

teljesedés módját az ő viselkedéséből kellett kiolvasni. Ő Isten Lelkének erejével jön, tehát 

igazi küldetése van. Nem földi javakat és dicsőséget hoz népének, hanem az üdvösség 

örömhírét. Őbenne elérkezett Isten országa, és megnyilvánul a bűnök bocsánatában, a hit 

világosságában és Isten irgalmának a kiáradásában. A jubileumi esztendő öröme ennek 

előképe volt: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézusban beteljesedtek a próféták jövendölései. 

 

 Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, 

ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. 

Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban 

leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire 

megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. 

 Abban az időben: 

 Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a 

zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. 

 Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, 

és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és 

éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és 

elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a 

vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr 

esztendeje.” 
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 Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem 

rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént 

hallottatok.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 4. vasárnap 

OLVASMÁNY Jer 1, 4-5. 17-19 

 

 Jeremiás viharos időkben működött. A babiloni hadsereg ostromolta Jeruzsálemet, s neki 

az Istenbe vetett bizalomra kellett hangolnia a népet. Azért kapja küldetését ilyen meggyőző 

szavakkal: kiválasztottalak, megszenteltelek, olyanná teszlek, mint a megerősített város, mint 

a vasoszlop, mint a szilárd fal. Akárhányan vannak ellened, én veled vagyok. Isten tehát 

keresztül tudja vinni akaratát, és bárkit felhasználhat eszközként. 

 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 

 

 Isten Jeremiást meghívja prófétának. 

 

 Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: 

„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; 

mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, 

és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. 

 Azért hát övezd fel derekad; 

kelj föl, és mondd el nekik mindazt, 

amit parancsolok neked. 

Ne ijedj meg tőlük, 

különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. 

 Íme, én a mai napon 

erős várossá teszlek; 

vasoszloppá és ércfallá 

az egész országgal szemben: 

Juda királyai és főemberei ellen, 

papjai és egész népe ellen. 

 Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, 

mert veled vagyok és megszabadítalak” 

– mondja az Úr. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab és 17. 2. tónus. 

 

Válasz: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. Vö. 15ab. vers. 

 

Előénekes: Te vagy, Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem. 

Igazságodban ments meg, + szabadíts meg engem, * fordítsd felém füled és siess 

segítségemre. 

Hívek: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 

 

E: Légy megmentő sziklám és erős váram, * ahol oltalmat nyerjek. 

Mert te vagy, Istenem, erősségem és menedékem, * ragadj ki a bűnösök kezéből.  

H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 
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E: Te vagy reménységem, Istenem, * ifjúkorom óta, Uram, benned bízom. 

Anyám méhétől te vagy támaszom, * anyám ölétől fogva védelmezőm. 

H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 

 

E: Igazságodat hirdeti ajkam, * és szabadító tetteidet egész nap. 

Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, * csodáidat mindmáig hirdetem. 

H: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 12, 31 – 13, 13 

 

 Jézus megfelelő kegyelmi erőkkel igazolta Egyházát. A különféle kegyelmi adományok 

részben az Egyház belső életét tették mozgalmassá, részben kifelé bizonyítékul szolgáltak. A 

hívők közül egyesek ezeket az adományokat saját kiváltságuknak tekintették, mások pedig 

fájlalták hiányukat. Az apostol ezért mutat rá a legnagyobb kegyelmi adományra, a 

szeretetre, amelyet mindenki megkap és mindenki gyakorolhat. 

 

Hosszabb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Szükséges a hit, a remény és a szeretet, 

 de legnagyobb köztük a szeretet. 

 

 Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat 

mutatok nektek. 

 Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő 

érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat 

és mind a tudományokat; hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit 

sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is 

égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. 

 A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is 

kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. 

Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent 

elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 

 A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a 

tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 

Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy 

beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. 

De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, 

homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor 

majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. 

 Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a 

szeretet. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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Vagy rövidebb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 13, 4-13 

 

 Szükséges a hit, a remény és a szeretet, 

 de legnagyobb köztük a szeretet. 

 

 Testvéreim! A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem 

kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a 

rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent 

eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. 

 A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a 

tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. 

Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy 

beszéltem, mint a gyermek, úgy gondolkoztam, mint a gyermek, úgy ítéltem, mint a gyermek. 

De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, 

homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor 

majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismernek. 

 Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a 

szeretet. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Az Úr elküldött engem, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek, * és a bűn rabjainak szabad 

életet hirdessek. Lk 4, 18 – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 4, 21-30 

 

 A názáretiek azért nem akarják Jézust elismerni, mert nem tudják, honnan szerezte 

tudását és csodatevő erejét Nem járt az írástudók iskolájába. Válaszul Jézus arra hivatkozik, 

hogy adományainak osztogatásában Isten teljesen szabad, hiszen nincs lekötelezve senkinek. 

Kiemel két esetet az Ószövetségből, ahol Isten a pogányokkal éreztette jóságát, nem a 

zsidókkal. Ez az utalás felbőszítette a názáretieket. Aki a pogányokat eléjük helyezi, az 

gyalázkodik. Az igazi messiási eszme elismertetése tehát nem volt könnyű. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Mint Illés és Elizeus, 

 Jézus sem csak a zsidókhoz küldetett. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént 

hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról 

fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették. 
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 Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, 

gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban 

végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta: 

 „Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán 

mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat 

hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem 

kapott Illés küldetést, csak a szidom Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus 

próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.”  

 Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, űzték őt a városon 

kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy 

letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 5. vasárnap 

OLVASMÁNY Iz 6, 1-2a. 3-8 

 

 Isten a kinyilatkoztatást emberek közvetítésével adta, de alkalmassá tette őket erre a 

feladatra. Dicsőségének és hatalmának a látása megerősíti a próféta hitét Attól kapja 

küldetését, aki előtt az égi hatalmak is hódolnak. A tüzes parázzsal való megérintés annak a 

jele, hogy Isten hatékonnyá tudja tenni beszédét. A kegyelmi adományok azonban nem kötik 

meg szabadságát, hanem tökéletesítik, hogy önkéntes odaadással válla ja a küldetést. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Izajás válla ja a prófétai küldetést. 

 

 Abban az esztendőben, amikor meghalt Uzija király, láttam az Urat. 

 Magas és fönséges királyi széken ült, és uszálya betöltötte a templomot. Szeráfok 

lebegtek fölötte: mindegyiknek hat-hat szárnya volt. 

 Így kiáltott egyik a másiknak: „Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az 

egész földet.” Hangjuktól még a küszöbök alapjai is megrendültek, és a templom megtelt 

füsttel. 

 Erre így szóltam: „Jaj nekem, végem van, mert tisztátalan ajkú ember vagyok, és 

tisztátalan nép között élek, mégis szememmel láttam a Királyt, a Seregek Urát.” 

 Akkor az egyik szeráf odaröpült hozzám, a kezében izzó parazsat tartott, amelyet 

csípővassal az oltárról vett. Megérintette vele ajkamat, és így szólt: „Íme, mivel ez 

megérintette ajkadat, eltűnt gonoszságod és bocsánatot nyert bűnöd.” 

 Azután hallottam az Úr szavát, amint így szólt: „Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így 

válaszoltam: „Íme, itt vagyok, engem küldj el!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5. 7c-8 12. tónus. 

 

Válasz: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. (1c.) 

 

Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit. 

Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok. 

Hívek: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. 

 

E: Szent neved mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért. 

Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben. 

H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. 

 

E: Dicsőítsen téged a föld minden királya, * amikor meghallja ajkad szózatát. 

Az Úr útjairól énekeljenek, * mert nagy az Úr dicsősége. 

H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. 

 

E: Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem. 

Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait. 

H: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem. 
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SZENTLECKE 1 Kor 15, 1-11 

 

 Pál a saját apostoli küldetését a feltámadt Krisztussal való találkozásra vezeti vissza. 

Csak az lehetett apostol, aki így meggyőződött arról, hogy a megfeszített Krisztus él és 

hatalommal rendelkezik. Az Egyházban ez a hit alapja: olyan tanúk hirdetik az evangéliumot, 

akikért maga Krisztus vállalt felelősséget. Számunkra az a kinyilatkoztatás, amit az apostolok 

átvettek Krisztustól és továbbadtak az Egyháznak. 

 

Hosszabb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Az apostolok mindnyájan ugyanazt az evangéliumot hirdetik, 

 hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk. 

 

 Testvéreim! Figyelmetekbe ajánlom az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek. 

Elfogadtátok, és szilárdan kitartotok benne. Általa elnyeritek az üdvösséget, ha megtartjátok 

úgy, ahogy hirdettem nektek. Különben hiába lettetek volna hívőkké. 

 Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt bűneinkért, az 

Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. Megjelent Péternek, 

majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is megjelent. Ezek közül 

a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután megjelent Jakabnak, majd 

az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, megjelent nekem is. 

 Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak 

hívjanak, hiszen üldöztem az Isten egyházát. De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s 

rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan. Többet dolgoztam mindegyiküknél, 

igaz ugyan, hogy nem én, hanem az Isten kegyelme, amely velem van. 

 Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 15, 3-8. 11 

 

 Az apostolok ugyanazt az evangéliumot hirdetik, 

 hogy ugyanabban a Krisztusban higgyünk. 

 

 Testvéreim! Elsősorban azt hagytam rátok, amit magam is kaptam: Krisztus meghalt 

bűneinkért, az Írás szerint; eltemették és harmadnap feltámadt, ismét az Írás szerint. 

Megjelent Péternek, majd a tizenkettőnek. Később egyszerre több mint ötszáz testvérnek is 

megjelent. Ezek közül a legtöbben még élnek, néhányan azonban már meghaltak. Azután 

megjelent Jakabnak, majd az összes apostolnak. Utánuk pedig, mint egy elvetéltnek, 

megjelent nekem is. 

 Mindegy tehát, hogy én vagy ők: ugyanazt hirdetjük, s így lettetek hívőkké. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Kövessetek engem, mondja az Úr, * és én emberek halászává teszlek titeket. Mt 4, 19 – 6. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 5, 1-11 

 

 Jézus a tanítást összekapcsolta küldetésének bizonyítékaival. Az evangélista már úgy adja 

elő ezt a történetet, hogy az esemény jelképpé is válik. Jézus Péter hajójából tanít, s ez a hajó 

az Egyház előképe. Mivel Jézus a maga küldetését átadta apostolainak, meggyőzte őket arról 

is, hogy biztosítja munkájuk eredményességét. A halfogás beszédes jelkép. Jézus elég 

hatalmas volt ahhoz, hogy a gyarló embert is eszközzé tegye Isten tervének megvalósításában. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A csodálatos halfogás láttán az apostolok mindenüket elhagyták, 

 és követték Jézust. 

 

 Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömeg sereglett köréje, hogy 

hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tó partján két bárka vesztegel. A halászok 

kiszálltak, és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, s 

megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült, és a bárkából tanította a népet. 

 Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: „Evezz a mélyre, és vessétek ki a 

hálótokat halfogásra.” „Mester – válaszolta Simon – „egész éjszaka fáradoztunk, s nem 

fogtunk semmit, de a te szavadra, kivetem a hálót.” Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy 

szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában levő társaiknak, hogy jöjjenek és 

segítsenek. Azok odamentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem 

elsüllyedt. 

 Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: „Uram, menj el 

tőlem, mert bűnös ember vagyok.” A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt 

félelem töltötte el. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társait. De 

Jézus bátorságot öntött Simonba: „Ne félj! Ezentúl emberhalász leszel.” 

 Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 6. vasárnap 

OLVASMÁNY Jer 17, 5-8 

 

 A próféta szava eredetileg saját királya ellen irányult, aki a babiloni támadás alkalmával 

emberi segítséget keresett, és nem Istenben bízott, nem hallgatott a prófétára. A sivatag és a 

termékeny föld összehasonlítása elég gyakori a Bibliában. Magán viseli az átok és az áldás 

ellentétét. A földi áldás előképe az örök jutalomnak, amelyről majd Jézus beszél a nyolc 

boldogságban. 

 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 

 

 A próféta figyelmezteti Jojákim királyt, hogy ne az emberekbe, hanem az Istenbe vesse 

bizalmát. 

 

 Ezt mondja az Úr: 

Átkozott az az ember, aki emberben bízik, 

aki halandóra támaszkodik, 

és akinek szíve elfordul az Úrtól. 

Olyan lesz, mint a cserje a pusztában: 

semmi jót nem várhat, 

a kiaszott sivatagban tanyázik, 

sós és lakhatatlan földön. 

 Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, 

akinek az Úrban van a reménye. 

Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, 

amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. 

Ha jön a hőség, nem kell félnie, 

lombja mindig zöldellni fog. 

Szárazság idején sem kell aggódnia, 

akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 1, 1-2. 3. 4 és 6 5. tónus. 

 

Válasz: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. (Zsolt 39, 5a) 

 

Előénekes: Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, + nem lép a bűnösök útjára, * 

a gúnyolódók körében nem foglal helyet. 

Hanem az Úr törvényében leli örömét, * az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal.  

Hívek: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 

 

E: Olyan, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, * mely idejében gyümölcsöt érlel.  

Nem fonnyad el a lombja, * siker koronázza minden tettét. 

H: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 
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E: Nem így járnak a gonoszok, nem így, * hanem mint a polyva, melyet szétszór a szél. 

Mert az Úr őrzi az igazak útját, * a gonoszok útja pusztulás. 

H: Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 15, 12. 16-20 

 

 A keresztény remény nem földi javakra irányul, hanem az örök élet boldogságára, 

amelynek bevezetője a feltámadás. Feltámadásunk oka és biztosítéka pedig Jézus 

feltámadása. Ami őbenne végbement, az bennünk is megvalósul, hiszen ő a második Ádám, 

azért természetfeletti életünk hozzá van kötve. A feltámadás az egész emberi személy 

megdicsőülése: hazatalálás és az érdemek jutalma. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Ha Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitünk. 

 

 Testvéreim! Ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják 

némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? 

 Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig 

Krisztus nem támadt fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt 

azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk 

Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. 

 De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, * mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Lk 6, 

23ab. – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 6, 17. 20-26 

 

 Lukács rövidebben és az eredeti arám stílusnak megfelelően mondja el az örök 

jutalmazásról szóló tanítást, amit Máté a nyolc boldogságban foglal össze. Lukácsnál nem az 

erények felsorolása a fontos, hanem a földi és a mennyei élet szembeállítása. Itt még a 

gazdagságot, az élvezetet tartjuk boldogságnak, pedig ezek megkeményíthetik a szívet. 

Ellenben, aki a nehéz földi körülmények között hűségesen megteszi Isten akaratát, annak 

nagy lesz a jutalma. Különösen vonatkozik ez azokra, akik Krisztusén üldöztetést szenvednek. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus boldognak hirdeti a lélekben szegényeket, 

 de jajt kiált a szívtelen gazdagokra. 

 

 Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen megállt. 

Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, 

Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidom tengermellékről. 
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 Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: 

 „Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. 

 Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. 

 Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. 

 Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és 

megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az Emberfia miatt. 

Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a 

mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. 

 De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most 

jóllaktatok, mert éhezni fogtok. 

 Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! 

 Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a hamis 

prófétákkal.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 7. vasárnap 

OLVASMÁNY 1 Sám 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 

 

 A történetet ószövetségi szemmel kell nézni, nem Krisztus evangéliumának szellemében. 

Dávid nem az ellenségszeretetet és a megbocsátást gyakorolja, amit majd Krisztus hirdet, 

hanem az Istenhez való hűséget A fölkent király valamiképpen Isten helyettese, tehát nem 

szabad rá kezet emelni. Dávid különben is tudja, hogy Isten teljessé teszi benne tervét, amire 

kiválasztotta. 

 

OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből 

 

 Dávid megkíméli ellenfelének, Saul királynak életét. 

 

 Saul féltette hatalmát Dávidtól. Ezért Saul háromezer férfival, Izrael legjavával elindult, 

hogy felkutassa Dávidot Szif pusztájában. 

 Dávid tudomást szerzett Saul érkezéséről. Egy éjszaka Dávid és Abisáj megközelítették 

Saul táborát. Sault alva találták a táborban. Lándzsája a fejénél a földbe volt szúrva. Abner és 

a csapat körülötte aludt. Ekkor Abisáj azt mondta Dávidnak: „Isten ma kezedbe adta 

ellenségedet. Lándzsával odaszögezem a földhöz, egyetlen döféssel. Másodikra már nem lesz 

szükség!” Dávid azonban így felelt Abisájnak: „Ne öld meg, mert senki sem büntetlen, aki az 

Úr fölkentjére emeli kezét!” 

 Ezzel Dávid Saul feje mellől elvette a lándzsát meg a vizeskorsót, és eltávoztak anélkül, 

hogy valaki látta vagy észrevette volna őket, vagy pedig fölébredt volna. Mindnyájan aludtak, 

mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. 

 Amikor Dávid a szemközti oldalra ért, jó messze megállt egy hegy tetején, úgy, hogy 

nagy távolság volt köztük. 

 Dávid átkiáltott innen Saul táborába: „Nézzétek, itt a király lándzsája. Jöjjön át 

valamelyik szolga és vigye el. Az Úr mindenkinek megfizet igazságosságában és hűségében. 

Az Úr ma kezembe adott, de nem akartam kezet emelni az Úr fölkentjére.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-13 11. tónus. 

 

Válasz: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. Vö. 8a. vers. 

 

Előénekes: Áldjad, lelkem, az Urat, * egész bensőm az ő szent nevét áldja. 

Áldjad, lelkem, az Urat, * és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt. 

Hívek: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

E: Megbocsátja minden vétked, * meggyógyítja minden gyengeséged. 

A pusztulástól megmenti életed, * kegyelmében és irgalmában meg is koronázza. 

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

E: Irgalmas és kegyes a mi Istenünk: * nagy irgalmú és hosszan tűrő. Nem bűneink szerint 

bánik velünk, * és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. 

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 
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E: Amilyen messze van napkelettől a napnyugat, * bűneinket olyan messze dobja tőlünk. 

Ahogyan az atya megkönyörül fiain, * úgy könyörül meg az Úr az istenfélőn. 

H: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 15, 45-49 

 

 Az apostol a feltámadás valóságát az üdvösség történetéből igazolja. Isten az emberi 

nemet egyetlen nagy családnak alkotta, mind a természetben, mind a természetfeletti rendben. 

Az első Ádámtól örököljük a földi életet, a másodiktól, Krisztustól az örök életet. A feltámadt 

Krisztus életét már itt magunkban hordozzuk a kegyelemmel, hiszen a keresztségben őt öltjük 

magunkra. A megdicsőülés záloga tehát bennünk van. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Ahogy hasonlítunk földi képmásunkhoz Ádámhoz, 

 ugyanúgy hasonlítani fogunk égi képmásunkban Krisztushoz is. 

 

 Testvéreim! Az Írás mondja: „Ádám, az első ember élő lénnyé lett”, az utolsó Ádám 

pedig éltető lélekké. 

 De nem a szellemi az első, hanem az érzéki, azután következik a szellemi. Az első ember 

a földből való, földi, a második ember a mennyből való, (mennyei). Amilyen a földből való, 

olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. 

 Ezért, ahogy a földi ember alakját magunkon hordozzuk, úgy a mennyeinek az alakját is 

magunkon fogjuk hordozni. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Jézus mondja: + „Új parancsot adok néktek, * szeressétek egymást, amint én szerettelek 

titeket!” Jn 13, 34 – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 6, 27-38 

 

 Jézus a vallásosság alapjává a szeretet törvényét tette. Az evangélista itt összegyűjti 

azokat a mondásokat és képeket, amelyekkel Jézus a szeretet gyakorlását ajánlotta. A 

legnagyobb újdonság az ellenségszeretet: igyekezni kell a rosszat jóval viszonozni, a 

megtorlást Istenre bízni és ellenségeinkért imádkozni. A szeretetnek el kell menni a végső 

határig. Azzal is jót kell tenni, aki nyilvánvalóan igazságtalan hozzánk. Ezzel azonban ő nem 

helyezi hatályon kívül az igazságos emberi törvényhozást, amelynek célja a bűn megelőzése. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Legyetek irgalmasok, amint atyátok is irgalmas. 

 

 Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: 

 „Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót 

azokkal, akik gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és 
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imádkozzatok rágalmazóatokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is. Annak, aki 

elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és aki elviszi, ami a 

tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel, ahogy szeretnétek, hogy veletek is 

bánjanak. 

 Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat várhattok érte 

Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, 

akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek? Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha 

csak a visszafizetés reményében adtok kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is 

kölcsönöznek a bűnösöknek, hogy ugyanannyit kapjanak vissza. 

 Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi viszonzást ne 

várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a Magasságbelinek, hisz ő is 

jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát irgalmasok, amint Atyátok is 

irgalmas. 

Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s 

akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor 

ti is kaptok. Jó, tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen 

mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 8. vasárnap 

OLVASMÁNY Sir 27, 5-8 

 

 A bölcsesség ebben is megnyilvánul, hogy az emberekkel való kapcsolatban a valóság 

talaján állunk. A bizalomhoz, a barátsághoz meg kell ismerni őket. Az ember jellemét 

elárulják a szavak és tettek, sőt egész viselkedése is. Azokban kell megbízni, akikről látszik, 

hogy az élet küzdelmeiben megacélosodtak, mint ahogy a tűz keménnyé teszi az agyagedényt. 

Aki érzelmei alapján ítél, az könnyen téved. 

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

 

 Az ember beszéde sokat elárul belső világáról. 

 

 Amikor szitálnak, fennakad a szemét, 

ha valaki beszél, kiderül a gyengéje. 

 A cserép akkor lesz kemény, ha meleg a kemence, 

az ember értékét pedig a beszéde szabja meg. 

A fák gyümölcse szerint becsülik meg a kertet, 

az embert szavai alapján ítélik meg. 

Ne magasztalj senkit, amíg nem beszélt, 

mert ez az ember legjobb próbája. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 91, 2-3. 13-14. 15-16 5. tónus. 

 

Válasz: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. Vö. 2a. vers. 

 

Előénekes: Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni. 

Irgalmadat hajnalban hirdetni, * és egész éjszaka hűségedet. 

Hívek: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 

 

E: Virul az igaz, akár a pálma, * úgy növekszik mint a Libanon cédrusa. 

Az Úr házában ültették el őket, * Istenünk csarnokában virágzanak. 

H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 

 

E: Még öregkorukban is gyümölcsöt hoznak, * telve vannak bőséges élettel. 

Hogy hirdessék: „Igaz az Isten, * nincs benne hamisság, ő a menedékem.” 

H: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 15, 54-58 

 

 A kinyilatkoztatás nagy üzenete az, hogy földi fáradozásunk nem hiábavaló. Az az 

igyekezet, amellyel megtesszük Isten akaratát, és amellyel magunkat is neveljük, megkapja 

jutalmát. Ami itt mulandó, az átmegy a halhatatlanságba, és a halált egyszer elnyeli az élet 

Krisztusnak mint megváltónak teljes győzelmet kell aratnia, s ebbe beletartozik a halál feletti 

győzelem is. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Isten Jézus Krisztus által győzelmet adott nekünk a halál felett. 

 

 Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, a halandó a 

halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava: 

  A győzelem elnyelte a halált. 

  Halál, hol a te győzelmed? 

  Halál, hol a te fullánkod? 

 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő 

győzelemre segít minket, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

 Legyetek tehát állhatatosak és kitartóak, szeretett testvéreim? Tegyetek minél többet az 

Úr ügyéért szüntelen, hiszen tudjátok, hogy fáradozástok az Úrban nem hiábavaló. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Úgy ragyogjatok, mint csillagok a mindenségben, * és tartsátok meg az örök élet igéit. Fil 2, 

15d. 16a. – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 6, 39-45 

 

 Akikhez eljutott Krisztus tanítása, azok arra vannak hivatva, hogy másoknak is mutassák 

az igazság útját, hiszen osztoznak a világ világosságának, Krisztusnak a küldetésében. A 

keresztény embernek először látó szemre van szüksége. Ismernie kell az evangéliumot, hogy 

tanúskodhasson mellette. Ugyanakkor jóakaratot kell tanúsítania az emberek iránt, és nem 

szabad többet követelni tőlük, mint amit maga is megtesz. Ne lássuk meg mások szemében a 

szálkát, amíg a mienkben ott van a gerenda. Csak az a keresztény élet hiteles, ahol a szó és a 

tett összhangban van. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A szív bőségéből beszél a száj. 

 

 Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon vezethet-e 

vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? 

 Nem nagyobb a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint 

a mestere. 

Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem 

veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd vegyem ki szemedből a 

szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a 

magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad 

szeméből. 

 Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó 

gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról 

fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz 

elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív bőségéből beszél a száj.” 
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 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 9. vasárnap 

OLVASMÁNY 1 Kir 8, 41-43 

 

 Az ószövetségi nép úgy tisztelte Jahvét, mint nemzetük Istenét és királyát. De a 

kinyilatkoztatott tanítás az volt, hogy Isten a világ teremtője és minden nép ura. Salamon 

imája itt ebből indul ki. Tudja, hogy a templom az igaz Isten szentélye, és az emberiségnek el 

kell jutni az egy Isten megismerésére. Izrael küldetése az volt, hogy beszéljen Isten nevének 

fönségéről, karjának erejéről és nagy tetteiről, amelyekkel kinyilatkoztatta magát. 

 

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből 

 

 Salamon király a templomszenteléskor imádkozik azokért is, 

 akik majd más nemzetekből jönnek a jeruzsálemi templomba. 

 

 A templomszentelés napján Salamon így imádkozott a templomban: 

 „Uram! Az égben, ahol trónodon ülsz, hallgasd meg az idegent is, aki nem tartozik 

népedhez, de nevedért messze földről jön ide. Ők is hallanak dicső nevedről, erős kezedről és 

kinyújtott karodról. Ha eljön és imádkozik ezen a helyen, teljesítsd az idegen minden kérését, 

hogy a földnek minden népe fölismerje nevedet, és úgy féljen téged, mint Izrael. Tudja meg, 

hogy ez a templom, amelyet építettem, a te nevednek van szentelve.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 116, 1. 2 4g. tónus. 

 

Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot. Mk 16, 15 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám. 

 

Előénekes: Dicsérjétek az Urat minden népek, * magasztaljátok őt minden nemzetek. 

Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az Úr hűsége örökké megmarad. 

H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Gal 1, 1-2. 6-10 

 

 Galácia tartomány Kisázsia északi részén volt. Pál apostol második térítő útján alapított 

ott egyházakat. Távozása után hamis tanítók megzavarták a pogányokból lett keresztények 

hitét, azt tanítva, hogy az üdvösséghez a mózesi törvényt is meg kell tartaniuk. Pál ezekkel 

szemben védi meg apostoli tekintélyét és tanításának igaz voltát. Ő Krisztustól kapta, amit 

hirdetett, s azon kívül nincs más evangélium. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Ha az apostol emberek tetszését keresné, 

 nem Krisztus, hanem az emberek szolgája volna. 
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 Testvéreim! Pál, aki nem embertől, nem is ember által kapta apostoli küldetését, hanem 

Jézus Krisztustól és az Atyaistentől, aki Krisztust a halálból feltámasztotta, és Pállal együtt 

minden itteni testvér üdvözletét küldi Galácia egyházainak. 

 Csodálkozom, hogy attól, aki meghívott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar 

átpártoltatok egy más evangéliumhoz, jóllehet más evangélium nincs. Legföljebb néhány 

ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. 

 De még ha mi, vagy egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi 

hirdettünk: átkozott legyen! Amint már kijelentettük, most újra megismételjük: Ha valaki más 

evangéliumot hirdetne nektek, mint amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen! Az emberek 

kedvét keresem ezzel vagy az Istenét? 

Talán embereknek akarok tetszeni? Ha az emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus 

szolgája. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden 

őbenne hívő. Jn 3, 16 – 1 D2 tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 7, 1-10 

 

 Isten kegyelme a pogányok között is működött. A kafarnaumi százados ennek a példája. 

Hitt az egy Istenben és abban, hogy segítségére siet az embernek. Jézus előtt még 

szerénységéről és alázatáról is tanúságot tesz. Ellentéte azoknak a zsidóknak, akik a 

szövetségre támaszkodva úgy gondolták, hogy Isten le van nekik kötelezve. Az Egyház a 

szentmisében elismétli a százados szavait, amellyel kifejezte szerénységét és bizalmát. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus példaképül állítja elénk a kafarnaumi százados hitét. 

 

 Amikor Jézus a néphez intézett beszédét befejezte, Kafarnaumba ment. Ott betegen 

feküdt egy századosnak a szolgája, akit ura nagyon kedvelt. A szolga már a halálán volt. A 

százados, aki hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit azzal a kéréssel, hogy jöjjön el, 

és gyógyítsa meg a szolgáját. 

Amikor ezek odaértek Jézushoz, kérlelték őt: „Megérdemli, hogy megtedd ezt neki, mert 

szereti népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.” 

 Jézus tehát velük ment. Amikor már nem messze voltak a háztól, a százados eléje küldte 

barátait ezzel az üzenettel: „Uram, ne fáradj! Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jö jj. 

Éppen ezért nem tartottam magamat érdemesnek arra sem, hogy hozzád menjek. Csak egy 

szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Bár magam is alárendelt ember vagyok, alattam is 

szolgálnak katonák. S ha azt mondom az egyiknek: »Indulj!« – akkor elindul, ha a másiknak 

meg azt mondom: »Gyere ide!« -akkor odajön, vagy ha a szolgámnak szólok: »Tedd meg 

ezt!« – akkor megteszi.” 
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 Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott. Megfordult, s így szólt az őt követő tömegnek: 

„Mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben.” Amikor a küldöttek hazaértek, a 

beteg szolgát egészségesnek találták. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 10. vasárnap 

OLVASMÁNY 1 Kir 17, 17-24 

 

 Illés próféta Mózes mellett az ószövetségi kor legkiemelkedőbb alakja, aki elszánt 

bátorsággal száll szembe a király és a nép bálványimádásával. Élete egészen Isten ügyének 

szolgálata volt, s ezért állandó üldöztetésnek volt kitéve. Lelki erejét és bizalmát Isten 

jelenlétének tudatából merítette. Imája azért nyert meghallgatást. 

 

OLVASMÁNY a Királyok könyvéből 

 

 Illés próféta életre kelti a cáreftai özvegyasszony fiát. 

 

 Illés próféta idejében Careftában megbetegedett a fia annak az özvegyasszonynak, aki 

Illésnek szállást adott. Betegsége annyira elhatalmasodott rajta, hogy nem maradt benne élet. 

Akkor az asszony így szólt Illéshez: „Mi dolgom veled, Isten embere? Csak azért jöttél, hogy 

emlékeztess vétkeimre, és megöld a fiamat?” 

 Ő azt felelte neki: „Add ide a fiadat!” Elvette öléből, és felvitte a fenti szobába, ahol 

lakott, és lefektette az ágyára. Aztán az Úrhoz fordult: „Uram, én Istenem, hát csakugyan 

szerencsétlenséggel sújtod ezt az özvegyet, akinél lakom, s megölöd a fiát?” Majd háromszor 

a fiúra borult, és segítségül hívta az Urat: „Uram és Istenem, engedd, hogy visszatérjen a 

lélek ebbe a fiúba!” 

 Az Úr meghallgatta Illés könyörgését. A lélek visszatért a fiúba, aki erre életre kelt. 

Akkor Illés fogta a fiút, levitte a felső szobából a házba, átadta anyjának, és ezt mondta: 

„Nézd, a fiad él!” 

 Az asszony erre így szólt Illéshez: „Most már tudom, hogy csakugyan Isten embere vagy, 

és hogy az Úr szava igazság az ajkadon.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 29, 2 és 4. 5-6. 11 és 12a és 13b 6. tónus. 

 

Válasz: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 2a. vers. 

 

Előénekes: Dicsőítelek, Uram, mivel megmentettél engem, * nem engedted, hogy 

ellenségeim ujjongjanak rajtam. 

Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, * életben tartottál, nehogy sírba szálljak. 

Hívek: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

E: Zsoltárt zengjetek az Úrnak, ti, az ő szentjei, * és dicsérjétek az ő szent nevét. 

Mert haragja csak egy pillanat, * de jósága végigkísér egész életünkön. 

H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

E: Ha este meg is látogat a sírás, * reggelre az öröm visszatér. 

Meghallgatott az Úr, és megkönyörült rajtam, * az Úr lett az én segítségem. 

H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

E: Sírásomat örömre fordítottad, * Uram, Istenem, magasztallak mindörökké. 

H: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 
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SZENTLECKE Gal 1, 11-19 

 

 Pál saját megtérésében igazolva látta a tételt, hogy a megigazulás nem a mózesi törvény 

követéséből fakad, hanem a Krisztusba vetett hitből. Ő maga túltett másokon a törvény 

betűjéért való buzgóságban, de ezt most téves útnak minősíti. A feltámadt Krisztus 

megjelenése új irányt szabott életének, s tőle kapta azt a világosságot is, amellyel az 

újszövetségi kinyilatkoztatást megértette. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Isten arra választotta ki Pál apostolt, 

 hogy hirdesse Jézust a pogányoknak. 

 

 Testvéreim! Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől 

való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. 

Hallottátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: 

könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és romlására törtem. A zsidó vallásosságban 

számos fajtámbeli kortársamat felülmúltam, mert vakbuzgó követője voltam atyáim 

hagyományának. 

 De amikor úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével 

meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, és hirdessem őt a pogányoknak: nem 

hallgattam a testre és a vérre, és Jeruzsálembe sem mentem föl apostolelődeimhez, hanem 

elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 

 Három év múltán azután fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála 

maradtam tizenöt napig. Más apostolt nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Nagy próféta támadt köztünk, * Isten meglátogatta az ő népét. Lk 7, 16 – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 7, 11-17 

 

 Az evangélista a legegyszerűbb szavakkal mondja el a halott ifjú életre keltését. Az 

apostoli igehirdetés is így beszélt róla. A csodákkal Jézus igazolta isten, fiúságát, és 

tanúságot tett irgalmas lelkületéről is: Tudott vigasztalni, bátorítani, segíteni. Igazolta, hogy 

őbenne az Atya irgalma az ember felé fordult, és az élet ígéretét tárta fel előtte. A nép is azt 

érezte meg, hogy „Isten meglátogatta őket”. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus megsajnálja a síró édesanyát, és feltámasztja a naimi ifjút. 

 

 Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai és nyomukban 

nagy népsokaság. 
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 Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. 

Az édesanyát sokan kísérték a városból. Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így 

szólt hozzá: 

„Ne sírj!” Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halottvivők megálltak. 

Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor 

Jézus átadta őt anyjának. 

 Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: „Nagy próféta támadt 

közöttünk.” „Isten meglátogatta népét.” Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a 

környéken. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 11. vasárnap 

OLVASMÁNY 2 Sám 12, 7-10. 13 

 

 Mózes óta a zsidó nép meggyőződéséhez tartozott az a tudat, hogy igazi uralkodója Isten. 

A szövetségben neki ígértek engedelmességet, ő pedig védelmet nyújtott nekik. A királynak is 

tartania kellett magát a törvényhez. A próféták mint Isten küldöttei őt is felelősségre 

vonhatták, ha megszegte a törvényt. Nátán próféta Dávidot inti bűnbánatra. Isten uralma 

elsősorban az erkölcsi rend fenntartását célozza. 

 

OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből 

 

 Isten Nátán próféta által biztosítja Dávidot, 

 hogy őszinte bűnbánatáért bocsánatot nyer. 

 

 Miután Dávid súlyosan vétkezett, Nátán próféta így szólt hozzá: „Ezt mondja az Úr, 

Izrael Istene: »Fölkentelek Izrael királyává, és kiszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam 

urad házát, és öledbe urad asszonyait, és rád bíztam Izrael házát és Juda házát. S ha ez még 

kevés lett volna, sokkal többet is adtam volna neked. 

 Miért vetetted hát meg az Urat, miért tettél olyat, ami gonosznak számít az Úr szemében? 

Kard által elveszítetted a hetita Uriját, hogy elvehesd a feleségét. Igen, elveszítetted őt az 

ammoniták kardja által! Nos, a kard sose fordul el házadtól, amiért megvetettél, és elvetted a 

hetita Úrijától a feleségét, hogy a te asszonyod legyen.«” 

 Erre Dávid így szólt Nátánhoz: „Vétkeztem az Úr ellen!” Nátán ezt válaszolta Dávidnak: 

„Íme, az Úr is megbocsátja bűnödet, s nem halsz meg.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 31, 1-2. 5. 7. 11 4g. tónus. 

 

Válasz: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 

 

Előénekes: Boldog, akinek az Úr megbocsátotta bűneit, * akinek betakarta gonoszságát. 

Boldog az, akinek vétkét az Úr fel nem rója, * kinek lelkében nincsen álnokság. 

Hívek: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 

 

E: Bűnömet eléd tártam, *  nem rejtettem el vétkemet előled. 

Így szóltam: + „Gonoszságomat megvallom, Uram, * és te megbocsátottad vétkeimet.” 

H: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 

 

E: Te vagy menedékem, + a gyötrelemtől megóvsz engem, * és a szabadulás ujjongásával 

veszel körül engem. 

H: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 

 

E: Vigadjatok és ujjongjatok, igazak az Úrban, * és örvendezzen minden tiszta szívű. 

H: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 
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SZENTLECKE Gal 2, 16. 19-21 

 

 Az apostol megmagyarázza, hogy a keresztény hívőt miért nem kötelezi a mózesi törvény. 

A megváltást Krisztus szerezte meg azzal, hogy engedelmes volt az Atyának egészen a 

kereszthalálig. Ezért az Atya feltámasztotta és megtette a kegyelem forrásának. Mi a hitben és 

a keresztségben azonosulunk vele: magunkra öltjük halálát és feltámadását, meghalunk a 

bennünk levő embernek, hogy Krisztussal együtt Istennek éljünk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 A megváltott emberekben Krisztus él a kegyelem által. 

 

 Testvéreim! Tudjuk, hogy az ember nem a törvény tettei alapján igazul meg, hanem a 

Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért mi is elfogadtuk Jézus Krisztus hitét, hogy a Krisztusba 

vetett hit által igazuljunk meg és ne a törvény cselekedetei által, amelyek senkit sem tehetnek 

igazzá. 

 Hiszen a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal 

engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. 

 Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, 

és feláldozta magát értem. Nem vetem el az Isten kegyelmét. Mert ha a törvény útján igazzá 

válhat az ember, Krisztus hiába halt meg. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Isten szeretett minket, * és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. 1 Jn 4, 10b – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 7, 36 – 8, 3 

 

 Az evangélista nem árulja el sem a bűnbánó asszony nevét, sem a helyet, ahol a jelenet 

lejátszódott. A tapintat magától érthető. Az utókor Lk 8, 2 alapján kellő ok nélkül azonosította 

a magdalai Máriával. Lukács annál jobban kiemeli, hogy Jézus milyen jelentőséget tulajdonít 

az őszinte bűnbánatnak és a szeretetnek. Aki ráeszmél Isten irgalmára, abban nagyobb lehet 

a buzgóság, mint olyanokban, akik elbizakodottan a törvény betűjéhez mérik magukat és 

tetteiket. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért. 

 

 Abban az időben: 

 Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott 

asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában 

van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. 
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Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig 

megkente illatos olajjal. 

 Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy 

ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, 

mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!” 

 „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik 

ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most 

jobban?” 

 „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – 

válaszolta. 

 Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem 

házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával 

törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak 

bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. 

 Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset 

bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek 

bűneid. Menj békével!” 

 Erre a vendégek kezdték mondogatni magukban: „Ki ez, hogy még a bűnöket is 

megbocsátja?” Ő pedig ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megszabadított téged. Menj 

békével!” 

 Ezután bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a 

tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől 

megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes 

intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból 

gondoskodtak róla. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 7, 36–50 

 

 Jézus a legnagyobb bűnösnek is megbocsát őszinte bűnbánatáért. 

 

 Abban az időben: 

 Egy farizeus meghívta Jézust, hogy étkezzék nála. Betért hát a farizeus házába, és ott 

asztalhoz ült. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában 

van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul Jézus lábánál. 

Sírt, könnyeivel öntözte Jézus lábát, majd hajával megtörölte, és csókolgatta. Végül pedig 

megkente illatos olajjal. 

 Ennek láttára a vendéglátó farizeus így szólt magában: „Ha ez próféta volna, tudná, hogy 

ki és miféle, aki érinti őt: hogy ez egy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, 

mondanék neked valamit.” Az így válaszolt: „Mester, beszélj!” 

 „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik 

ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mindkettőnek. Melyikük szereti most 

jobban?” 

 „Úgy gondolom az, akinek többet engedett el” – felelte Simon. „Helyesen ítéltél” – 

válaszolta. 

 Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem 

házadba, s te nem adtál vizet a lábamra. Ez viszont könnyeivel öntözte a lábamat, és hajával 
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törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg szüntelenül csókolgatja lábamat, amióta csak 

bejött. Aztán te nem kented meg fejemet olajjal. Ez meg kenetet öntött a lábamra. 

 Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek keveset 

bocsátanak meg, az kevésbé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bocsánatot nyertek 

bűneid. Menj békével!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 12. vasárnap 

OLVASMÁNY Zak 12, 10-11; 13, 1 

 

 Zakariás képekben egy prófétai-királyi alakról beszél, akinek vértanúhalála gyászba 

borítja a várost és a népet, de ez egyúttal új élet kezdete is. A jövendölés minden bizonnyal 

utal az Izajásnál található „Jahve szolgájára”, a Messiás előképére. János evangéliuma (18, 

37) is ebben az értelemben idézi a szöveget Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban. 

 

OLVASMÁNY Zakariás próféta könyvéből 

 

 Zakariás próféta megjövendöli Krisztus szenvedését. 

 

 Ezt mondja az Úr: 

 „Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra 

emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak; gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, 

megsiratják, mint az elsőszülöttet. 

Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddo 

mezején, (amikor megsiratták Josiás királyt).” 

 Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak 

a bűntől és a tisztátalanságtól. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9 7b. tónus. 

 

Válasz: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. Vö. 2b. vers. 

 

Előénekes: Uram, Istenem, virrasztva kereslek, * és az én Istenem te vagy 

nékem. 

Téged szomjaz lelkem, testem utánad eped, * mint a puszta tikkadt, kiaszott földje. 

Hívek: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 

 

E: Szentélyedben neked szolgáltam, * hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. 

Mert irgalmad többet ér, mint az élet, * ezért ajkam dicsőít téged. 

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 

 

E: Neked mondok áldást, amíg csak élek, * a te nevedben tárom imára kezemet. 

Mint dús lakomával, teljék be lelkem, * ajkam ujjong, szám dicsőít téged. 

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 

 

E: Valóban te lettél védelmezőm, * szárnyaid oltalmában örvendezem. 

Lelkem tehozzád ragaszkodik, *jobbod szilárdan tart fenn engem. 

H: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 
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SZENTLECKE Gal 3, 26-29 

 

 Az apostol tanításában a megigazulás nem egyszerűen a bűn eltörlése, hanem beoltás 

Krisztusba. A keresztségben őt öltjük magunkra, amennyiben részesedünk halálában és 

feltámadásában. Ez a természetfeletti állapot olyan méltóság, amely mellett a (régi) 

természetes különbségek eltörpülnek. Mivel Krisztushoz tartozunk, azért örökösei vagyunk 

annak az ígéretnek, amelyet Isten Ábrahámnak adott: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Akik megkeresztelkedtek, azokban Krisztus él. 

 

 Testvéreim! A Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen 

mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs 

többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyek 

vagytok Krisztus Jézusban. 

 Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai is, s az ígéret szerint örökösök. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 7. szám. 

Jézus mondja: + „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és követnek engem.” Jn 10, 

27 – 7b. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 9, 18-24 

 

 Az evangélista itt három kinyilatkoztatott igazságot foglal össze. Az első Jézus kilétének 

tisztázása, amelyet Péter vallomása tartalmaz. A második az, hogy szenvedésével és halálával 

a Messiás elégtételt nyújt a bűnért, mert abban fejezi ki engedelmességét az Atya iránt. A 

harmadik tétel pedig az, hogy aki követni akarja őt, annak nem földi dicsőségről kell 

ábrándoznia, hanem követnie kell az ő áldozatos életét. Az életet oda kell adni, hogy 

megdicsőülve visszakapjuk. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Az Emberfiának sokat kell szenvednie. 

 Jézus követőinek is vállalniuk kell a keresztet. 

 

 Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte 

tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő 

Jánosnak, van aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” 

 Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten 

Fölkentjének.” 

 Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az 

Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de 

harmadnapra feltámad.” 
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 Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta: „Aki utánam akar jönni, tagadja meg 

magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja 

menteni életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 13. vasárnap 

OLVASMÁNY 1 Kir 19, 16b. 19-21 

 

 Illés teveszőr köntöse a prófétai küldetés jelképe lett. Ő maga a küldetést hűségesen 

teljesítette, de sok küzdelem közepette. Elizeus megértette: ha neki kell mestere küldetését 

folytatnia, arra neki is rá kell tennie az életét. Ezért búcsúzik el és mutat be áldozatot, hogy 

Isten segítségét kérje. A próféták ebből a szempontból előképei voltak Krisztusnak. 

 

OLVASMÁNY a Királyok első könyvéből 

 

 Illés próféta tanítványául választja Elizeust. 

 

 Illés próféta élete vége felé parancsot kapott az Úrtól: „Kend fel magad helyett prófétává 

Elizeust, Safát fiát (Ábel-Melochából). 

 Akkor elment Illés, találkozott Safát fiával, Elizeussal. Éppen szántott, tizenkét pár ökör 

haladt előtte, maga pedig a tizenkettedik pár mögött haladt. Illés odament hozzá és rávetette 

köntösét. Elizeus otthagyta az ökröket, Illés után szaladt, és így szólt: „Engedd, hadd adjak 

előbb búcsúcsókot apámnak meg anyámnak, aztán követlek.” Ő azt mondta neki: „Menj csak, 

de térj vissza! És ne feledd, hogy milyen feladattal bíztalak meg téged!” 

 Azzal Elizeus elment, fogta a pár ökröt, feláldozta, majd az ökrök ekéjének fáján 

megfőzte a húst, és odaadta az embereknek, hogy megegyék. Azután elindult, Illés nyomába 

szegődött, és szolgája lett. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 15, 1-2a és 5. 7-8. 9-10. 11 1 D2 tónus. 

 

Válasz: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. Vö. 5a. vers. 

 

Előénekes: Istenem, oltalmazz engem, mert én benned bízom, * azt mondom Uramnak: 

„Istenem te vagy nékem.” 

Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe, * örökségemet tőle várom. 

Hívek: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. 

 

E: Áldom az Urat, mert tanácsot adott nékem, * éjjel-nappal erre tanít szívem mélye. 

Mindenkor Istent tartom szemem előtt, * jobbomon ő áll, semmitől sem félek.  

H: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. 

 

E: Örvend a szívem és dalt zeng a lelkem, * sőt testem is megnyugszik bízva. 

Mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, * és testemnek romlás nem árthat. 

H: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. 

 

E: Megmutatod nekem az élet útját, * és a végtelen boldogságot, midőn szent orcád látom. 

Gyönyörűségre hívtál engem, * jobbod mellett szünet nélkül. 

H: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. 
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SZENTLECKE Gal 5, 1. 13-18 

 

 Krisztus követése a szellem szabadságát jelezte, de csak azok számára, akik 

megszabadultak a testi vágyak szolgaságától. Ezt a szabadságot csak a szeretet 

gyakorlásában lehet megtapasztalni. Ezt tárja elénk a kijelentés: Ha a Lélek vezet benneteket, 

akkor nem vagytok a törvény alatt. A Szentlélek éppen arra képesít, hogy kifejezzük 

szeretetünket Isten és az emberek iránt, és akkor nem érezzük, hogy a törvény kényszerének 

engedelmeskedünk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Isten gyermekeinek szabadságát Krisztus szerezte meg nekünk. 

 

 Testvéreim! A szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Álljatok tehát szilárdan, és ne 

hagyjátok, hogy újra a szolgaság igájába hajtsanak titeket. 

 Testvéreim, a meghívástok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test 

javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. Mert az egész törvény ebben a mondatban 

teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat.” De ha egymást marjátok és 

rágjátok, vigyázzatok, nehogy felfaljátok egymást. 

 Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor nem teljesítitek a test 

kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak 

egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek. Vezessen benneteket a (Szent)lélek, 

akkor nem vagytok alávetve a törvénynek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, * örök életet adó igéid vannak. 1 Sám 3, 9. Jn 6, 68c – 

5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 9, 51-62 

 

 Jézus az Atya irgalmát nyilatkoztatta ki, azért elutasított minden büntető és megtorló 

csodát. Az ószövetségi időkben még voltak ilyenek, s a két apostol ezeket tartotta szem előtt. 

Jézus az Isten országának hirdetését igazi szegénységben vállalja, mert tudja, hogy a földi 

javak magukhoz láncolják az embert, s akkor elveszti függetlenségét. Ő maga ad példát, hogy 

majd tanítványai is a kényelem keresése nélkül vállalják feladatukat. Ha egyszer Krisztus 

mellett döntöttek, ne inogjanak meg, és ne tekintsenek hátra. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Ember, fiának nincs hová fejét lehajtania: 

 Jézus követése áldozatot kíván. 

 

 Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, 

hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a 
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szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be 

Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. 

Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az 

égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: „Nem 

tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket 

elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután másik faluba mentek. 

 Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová mégy.” Jézus 

így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová 

fejét lehajtania.” 

 Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, 

hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat 

– mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.” 

 Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb 

elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis 

hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 14. vasárnap 

OLVASMÁNY Iz 66, 10-14c 

 

 A babiloni fogságból hazatért nép élete szegényes volt és tele félelemmel. Az újjáépítés 

lassan haladt, és a belső vallási megújulás is nehezen ment. A próféta azzal vigasztal, hogy az 

öröm és a béke visszatér a városba, mert Isten nem feledkezett meg róluk, hiszen az apa és az 

anya szeretetével tekint rájuk. A béke ígérete előképe a messiási országnak. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 A próféta jövendölésében Jeruzsálem a Messiás országát jelképezi. Magát Jeruzsálemet 

megszemélyesíti, és édasanyaként ábrázolja. A megjövendölt messiási országban béke 

uralkodik. 

 

 Örülj, Jeruzsálem, 

s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! 

Örüljetek és vigadjatok, 

akik gyászoltatok miatta! 

 Táplálkozzatok tejével, 

lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, 

és teljetek el gyönyörűséggel 

csodálatos gazdagságából. 

Mert ezt mondja az Úr: 

Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot, 

és mint kiáradt patakot, a nemzetek dicsőségét. 

Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak 

és térdükön becéznek titeket. 

 Amint az anya vigasztalja gyermekét, 

úgy vigasztallak én is titeket; 

Jeruzsálemben leltek vigasztalást. 

Ennek láttán örülni fog szívetek; 

Csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak: 

Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 és 20 10. tónus. 

 

Válasz: Minden föld Istent dicsérje. Vö. 1. vers. (13. dallam.) 

 

Előénekes: Minden föld dicsérje az Istent, * dicső nevének zsoltárt zengjetek! 

Hívek: Minden föld Istent dicsérje. 

 

E: Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: * „Mily csodásak a te műveid!” 

H: Minden föld Istent dicsérje. 

 

E: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, * nevedet zsoltárral dicsérje! 

H: Minden föld Istent dicsérje. 
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E: Jöjjetek, és lássátok Isten műveit, * csodálatos, amit az emberekért végbe vitt. 

H: Minden föld Istent dicsérje. 

 

E: Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen. 

H: Minden föld Istent dicsérje. 

 

E: Örvendezzünk tehát őbenne, * mert hatalmával uralkodik mindörökké. 

H: Minden föld Istent dicsérje. 

 

E: Jertek ide mind, és halljátok, + kik félitek az Istent, * elmondom, mily nagy dolgot tett 

vélem. 

H: Minden föld Istent dicsérje. 

 

E: Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, * és nem vonta meg tőlem irgalmát. 

H: Minden föld Istent dicsérje. 

 

SZENTLECKE Gal 6, 14-18 

 

 A levél azt a kérdést tárgya ja, hogy a megigazulás a Jézus Krisztusba vetett hitből jön, 

nem a mózesi törvényből. Itt az apostol személyes vallomásával erősíti meg a tanítást. 

Elmúlta megkülönböztetés a zsidók és pogányok között. Az üdvösséget Krisztus keresztje 

szerezte meg, tehát csak azzal érdemes dicsekedni. Isten új népét azok alkotják, akik 

Krisztusban hisznek és az ő jegyét viselik, amit a keresztségben magukra öltöttek. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Szenvedéseit Pál apostol Krisztusért viseli. 

 

 Testvéreim! Nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus 

keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak. 

 Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új 

teremtmény. Béke és irgalom mindazoknak, akik ezt a szabályt követik, Isten (igaz) 

Izraelének! 

 Ezután senki ne okozzon kellemetlenséget nekem, mert Jézus jegyeit viselem testemen. A 

mi Urunk, jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Ámen. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 

15a és 16a – 5. tónus. 

Alleluja. 
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EVANGÉLIUM Lk 10, 1-12. 17-20 

 

 A 72 tanítvány szétküldésével Jézus saját tanításának nagyobb nyilvánosságot akart adni. 

De tette jelképes is. A 72-es szám utal a Ter 10. fejezetére, ahol ennyi a különböző népek 

száma. Az evangélium tehát minden népnek van címezve. Az apostolokon kívül a többi hívő is 

küldetést kap, mert az aratnivaló sok, de a munkás kevés. A követendő magatartás olyan, mint 

az apostolok küldetésénél. A lényeg azon van, hogy Krisztus adja a karizmatikus erőt. 

Fáradozásuk jutalma: nevük fel van írva az égben. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus munkásokat hív aratásába, 

 és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére. 

 Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul. 

 

 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte 

őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. 

 Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, 

küldjön munkásokat aratásába. 

 Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek 

magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. 

 Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia 

lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a 

házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne 

járjatok házról házra. 

 Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. 

Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! 

 De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, 

és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: 

Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa 

lesz azon a napon, mint ennek a városnak.” 

 A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te nevedre még a 

gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, 

úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy 

minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. 

 Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. 

Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 10, 1-9 

 

 Jézus munkásokat hív aratásba, 

 és hatalmat ad nekik az evangélium hirdetésére. 

 Aki befogadja őket, Isten békéjét kapja jutalmul. 

 

 Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte 

őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. 

 Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, 

küldjön munkásokat aratásába. 

 Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek 

magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. 

 Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia 

lakik ott, rászáll a ti békességtele, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a 

házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne 

járjatok házról házra. 

 Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. 

Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 15. vasárnap 

OLVASMÁNY MTörv 30, 10-14 

 

 Isten mint Teremtő is megkövetelhette az engedelmességet, de méginkább megtette a 

szövetség alapján. Ő maga hűséges a szövetségben adott ígéretekhez, s ugyanazt kívánja 

népétől is. A teljes lélekből fakadó engedelmesség azt jelenti, hogy az Istennel fennálló 

kapcsolatnak semmit ne helyezzenek elébe. Ezt a követelményt mindig szem előtt kell tartani. 

 

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből 

 

 Mózes Isten parancsainak megtartására buzdítja a népet. 

 

 Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez: 

 „Engedelmeskedj az Úr, a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és 

rendelkezéseket, amelyek e törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyéből 

az Úrhoz, a te Istenedhez. 

 Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen 

számodra. Nem az égben van, hogy azt mondhatnád: »Ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le és 

hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« De a tengeren túl sincs, hogy azt mondhatnád: 

»Ki kel át érte a tengeren, ki hozza el és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« Egészen 

közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 68, 14 és 17. 30-31. 33-34. 36ab és 37 2. tónus. 

 

Válasz: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. Vö. 33. vers. 

 

Előénekes: Hozzád imádkozom, Uram, * hallgass meg kegyelmed idején, Istenem. 

Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, * hűséged szerint segíts rajtam. 

Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, * irgalmad bőségében tekints reám. 

Hívek: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 

 

E: Én azonban szegény vagyok és szenvedek, * de szabadításod, Istenem, fölemel engem. 

Énekszóval áldom Isten nevét, * dicsérettel magasztalom őt. 

H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 

 

E: Az alázatosak látják ezt és örülnek, * keressétek Istent, és szívetek újra éled. 

Mert az Úr meghallgat minden szegényt, * és foglyait nem hagyja magukra. 

H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 

 

E: Mert Isten megszabadítja Siont, * Juda városait újra felépíti. 

Szolgáinak fiai örökségül kapják, * és ott laknak majd, kik nevét szeretik. 

H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. 
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Vagy: 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 8. 9. 10. 11 2. tónus. 

 

Válasz: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. Vö. 9a. vers. 

 

Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket. 

Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek. 

Hívek: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

 

E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

Az Úr parancsa világos, * fényt nyújt a szemnek. 

H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

 

E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad. 

Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. 

H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

 

E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél. Édesebb a méznél, * a csorduló 

lépesméznél. 

H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. 

 

SZENTLECKE Kol 1, 15-20 

 

 Kolosszében egyesek olyan tanokat terjesztettek, hogy az ember üdvössége valamilyen 

kozmikus hatalmaktól és szellemi teremtményektől is, függ, s azokat is tisztelni kell. Ezért 

hangoztatja az apostol, hogy Krisztus az egyetlen közvetítő. Az Atya általa és érte teremtette a 

világot, s minden kegyelemnek ő a forrása. Ő szerezte meg a bűnök bocsánatát és az örök 

életet. Egyedül ő hozta létre a kiengesztelődést az ég és a föld között. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 Isten mindent Fia által és Fiában teremtett. 

 

 Testvéreim! Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. 

Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és láthatatlanokat, a 

trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett 

teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. 

 Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé 

legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész 

teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a 

kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6, 63c. 68c – 5. tónus. 

Alleluja. 
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EVANGÉLIUM Lk 10, 25-37 

 

 Az Isten és az emberek iránt való szeretet parancsa megtalálható az Ószövetségben is, de 

nem egymás mellé állítva és kiemelve, mint főparancsolat. Jézus újdonsága az, hogy a kettőt 

összekapcsolja, és nem engedi szétválasztani. A másik újdonság a felebarát fogalmának 

tisztázása. A régiek a szeretetet a rokonokra és a honfitársakra korlátozták; Jézus 

példabeszéde rávilágít arra, hogy az idegennel szemben is ugyanaz a kötelességünk. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A főparancs: a szeretet parancsa. 

 Minden ember felebarátom! 

 

 Abban az időben: 

 Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, 

mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit 

olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, 

teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” 

Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” 

 A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én 

felebarátom?” 

Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe 

került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 

 Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. 

 Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. 

 Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a 

szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette 

teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két 

dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, 

visszatérve megadom neked. 

 Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe 

került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” 

 Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 16. vasárnap 

OLVASMÁNY Ter 18, 1-10a 

 

 Az ószövetségi szövegek legtöbbször csak azt említik, hogy Isten vagy Isten angyala 

megjelent, de a részleteket nem tisztázzák. Itt bő leírást kapunk, ami kétségtelenül azt jelzi, 

hogy Ábrahám Isten választottja és barátja, s hogy az ő ivadékainak elszaporodása benne 

van Isten üdvrendi tervében. A leírásból az tűnik ki, hogy Ábrahám a keleti szokásnak 

megfelelően megvendégeli az áthaladó idegent, s csak utána jön rá, hogy természetfeletti 

jelenséggel találkozott. 

 

OLVASMÁNY a Teremtés könyvéből 

 

 Az Úr két angyal kíséretében megjelenik Ábrahámnak. 

 

 Egy alkalommal az Úr megjelent Ábrahámnak Mamre terebintjénél, amikor az a déli 

forróság idején sátra bejáratánál ült. Ábrahám fölemelte szemét, és íme, három férfi állt 

előtte. Mihelyt meglátta őket, a sátor bejáratától eléjük sietett, földig meghajolt, és így szólt: 

„Uram, ha kegyelmet találtam színed előtt, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hoznak egy kis 

vizet. Mossátok meg lábatokat, és telepedjetek le a fa alatt. Én pedig hozok egy falat 

kenyeret, hogy felüdítsétek magatokat, aztán tovább mehettek. Hiszen ezért ejtettétek útba 

szolgátokat.” Azok így válaszoltak: „Tedd, amit mondtál.” 

 Ábrahám besietett a sátrába Sárához, és így szólt: „Végy gyorsan három adag lisztet, 

keleszd meg, és süss lepényt!” Azután kiment Ábrahám az állatokhoz, kiválasztott egy fiatal 

és erős borjút, és odaadta a szolgának, hogy sietve készítse el. Majd tejet és vajat hozott, 

meghozta az elkészített borjút is, és eléjük tette. Míg ettek, ő ott állt mellettük a fa alatt. 

 Azok megkérdezték: „Hol van a feleséged, Sára?” Ezt válaszolta: „Itt a sátorban.” Akkor 

az Úr így szólt: „A jövő évben ez idő tájt visszajövök, feleségednek, Sárának addigra már fia 

lesz.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 14, 2-3a. 3cd-4ab. 5 5. tónus. 

 

Válasz: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

 

Előénekes: Aki bűn nélkül éli életét, * és helyesen cselekszik. 

Aki igazat gondol szívében, * kinek rágalmat nem beszél szája. 

Hívek: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

 

E: Aki felebarátjának nem tesz rosszat, * aki nem gyalázza embertársát. 

Aki a gonoszt semmibe veszi, * de tiszteli az istenfélőt. 

H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

 

E: Aki pénzét uzsorára nem adja, * és vesztegetést nem fogad el az ártatlan ellen. 

Aki így éli életét, * soha meg nem rendül. 

H: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 
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SZENTLECKE Kol 1, 24-28 

 

 Az apostol itt fontos kijelentéseket tesz Krisztusra és az Egyházra vonatkozólag. Saját 

szenvedését egyesíteni tudja Krisztuséval, mintegy kiegészíti azt, hogy a mindenkori Egyház 

bővebben részesüljön a megváltás kegyelmében. Apostoli működését és igehirdetését is úgy 

fogja fel, mint az isteni titok szolgálatát. A titok az, hogy a közöttünk és bennünk élő Krisztus 

a megdicsőülés reménye. Ha hozzá tartozunk, az ő sorsában részesedünk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 Isten kinyilatkoztatta üdvözítő akaratának szent titkát. 

 

 Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben kiegészítem azt, ami még hiányzik 

Krisztus szenvedéséből az ő testének, az Egyháznak javára. 

 Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott hivatásnál fogva, hogy az Isten 

szavát érvényre juttassam: Azt a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s 

amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta megismertetni az Isten, milyen 

fönséges gazdagságot rejt a pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye 

bennetek. 

 Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában tanítunk mindenkit, hogy 

minden embert tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Boldogok, akik jó szívvel fogadják Isten igéjét, * és állhatatosságukkal gyümölcsöt teremnek. 

Vö. Lk 8, 15 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 10, 38-42 

 

 A negyedik evangélium szerint Mária és Márta Lázár nővérei voltak Betániában, ahol 

Jézus gyakran megfordult. A két nő különböző viselkedése folyhatott természetük 

különbözőségéből, de az apostoli igehirdetésben már jelképpé váltak. Márta jelképezi a régi 

szövetséget, amely a törvény teljesítésében látta a megigazulást. Mária az új szövetség 

jelképe, ahol a megigazulás a Krisztusba vetett hitből fakad, azért kell az ő szavát hallgatni. 

A tevékeny és az elmélkedő életre való alkalmazás csak későbbi magyarázat. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Mária a jobbik részt választja. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt 

házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait. 

 Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak megállt: „Uram – 

méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy 

segítsen nekem.” 
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 Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok 

minden nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is 

veszíti el soha.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 17. vasárnap 

OLVASMÁNY Ter 18, 20-32 

 

 Isten az Ószövetségben elsősorban magáról adott kinyilatkoztatást. Azt is megmutatta, 

hogy kicsoda ő az ember számára. Ábrahám tudja, hogy Isten úr és bíró az egész föld felett, 

aki nemcsak hatalmas, hanem igazságos is, és aki az igazat nem úgy kezeli, mint a bűnöst. 

Továbbá azt is tudja, hogy a hívő ember bizalommal fordulhat Istenhez nemcsak a maga 

ügyében, hanem a másokéban is. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse. Isten az igazak 

kedvéért megkegyelmez a bűnösöknek is. 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 

 

 Ábrahám könyörög az Úrhoz, 

 hogy ne pusztítsa el Szodoma és Gomorra városát. 

 

 Ábrahámnak megjelent az Úr, és így szólt hozzá: „Szodoma és Gomorra bűne már égbe 

kiált, és igen súlyossá lett. Lemegyek hát, és megnézem, hogy valóban úgy viselkedtek-e, 

ahogyan hozzám szállt az ellenük szóló panasz szava, vagy sem; tudni akarom.” 

 Ekkor az Úr kíséretében levő két férfi Szodoma felé indult, de Ábrahám megállt az Úr 

előtt. Azután Ábrahám közelebb lépett, és megszólalt: „Valóban el akarod pusztítani az 

igazakat a gonoszokkal? Talán ötven igaz is akad a városban. Igazán a vesztüket akarod? 

Nem kegyelmezel meg inkább a helységnek az ötven igazért, aki ott lakik? Távol legyen 

tőled, hogy az igazakat megöld a gonoszokkal együtt, és az igazaknak meg a gonoszoknak 

így egyenlő legyen a sorsuk. Ez nem méltó hozzád! Te az egész föld bírája, ne tennél 

igazságot?!” 

 Az Úr így válaszolt: „Ha ötven igazat találok Szodoma városában, értük megkegyelmezek 

az egész helységnek.” 

 Ábrahám folytatta és így szólt: „Ha már egyszer elkezdtem, hadd szóljak Uramhoz, 

ámbár csak por és hamu vagyok. Lehet, hogy öt még hiányzik az ötven igazhoz. Az öt miatt 

elpusztítod az egész várost?” Az Úr így válaszolt: „Nem pusztítom el, ha legalább negyvenöt 

igazat találok benne.” 

 Erre Ábrahám folytatta beszédét: „De lehet, hogy csak negyven van.” Az Úr ezt felelte: 

„Negyven miatt sem fogom megtenni.” 

 Ő újra így szólt: „Ne haragudj, Uram, ha beszélek, de lehet, hogy csak harmincan 

lesznek.” 

 Ezt válaszolta: „Ha harmincat találok, akkor sem teszem meg.” Ábrahám aztán újra szólt: 

„Nos, ha már egyszer bátorkodtam Urammal beszélni: Mi lesz, ha csak húszat találsz?” 

 Az Úr így felelt: „Húszért is megkímélem.” 

 Ő folytatta: „Ne haragudj rám, Uram, ha még egyszer szólok: Lehet, hogy csak tízen 

vannak.” Ezt válaszolta: „Tíz kedvéért is megkímélem a várost.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8 12. tónus. 

 

Válasz: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. Vö. 3a. vers. 
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Előénekes: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, * mert meghallgattad ajkam igéit. 

Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * szent templomodban arcra borulok. 

Hívek: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

 

E: Szent nevedet mindig megvallom, * irgalmadért és igaz voltodért. 

Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, * gyarapítsd az erőt lelkemben.  

H: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

 

E: Valóban fölséges az Úr: + az alázatosnak gondját viseli, * messziről felismeri, kik a 

gőgösök. 

Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait. 

H: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

 

E: Megszabadít engem a te jobb kezed, * az Úr javamra dönti el ügyem. 

Örökké tart, Uram, a te irgalmad, * ne vesd meg kezed alkotásait. 

H: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

 

SZENTLECKE Kol 2, 12-14 

 

 Itt szemléltetést kapunk a megigazulás folyamatáról. Amikor a hívő ember 

megkeresztelkedik, az alámerítés jelképezi Krisztus sírba szállását, a vízből való felemelkedés 

pedig a feltámadását. A keresztségben meghalunk a bűnnek, hogy Istennek éljünk. Krisztus 

engedelmessége és kereszthalála olyan érték, hogy mellette az ellenünk szóló vádlevél 

elvesztette erejét. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 A mennyei Atya – Krisztussal együtt – 

 minket is életre támaszt 

 

 Testvéreim! A keresztségben Jézus Krisztusba temetkeztetek el, és benne fel is 

támadtatok annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta. 

 Titeket tehát, akik bűneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak 

voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bűnünket. A következményeivel 

ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

A fogadott fiúság Lelkét kaptátok, * általa szólítjuk Istent Atyának. Vö. Róm 8, 15bc – 12. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 11, 1-13 

 

 A tanítványok észrevették, hogy Jézus imája más, mint amit ők addig ismertek, s ami 

többnyire a zsoltárok ismétlődő imádkozása és éneklése volt. Jézus az Atyával beszél, kitárja 

előtte emberi lelkét. Kérésükre Jézus azzal válaszol, hogy a „hogyant” magyarázza. Istent 
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szólítsák atyának, érezzék magukat az ő gyermekeinek, igyekezzenek kifejezni előtte 

hódolatukat, és tárják elé igazi emberi kéréseiket. A kitartó kérő imában a hitről és a 

reményről tesznek tanúságot. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Jézus imádkozni tanítja apostolait. 

 Az állhatatos imádság meghallgatást nyer. 

 

 Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik tanítványa arra 

kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni 

tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk: 

 „Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: 

  Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. 

  Jöjjön el a te országod. 

  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 

  Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 

  minden ellenünk vétőnek. 

  És ne vígy minket kísértésbe.” 

 Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki éjfélkor 

bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret! Útról érkezett 

egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: »Ne zavarj engem! Az ajtó már be 

van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« 

 Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, erőszakossága miatt 

mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van. 

 Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és 

ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót 

nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor az kenyeret kér tőle? Vagy ha 

halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt 

neki? 

 Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább 

adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 18. vasárnap 

OLVASMÁNY Préd 1, 2; 2, 21-23 

 

 Az ószövetségi tanítás csak a kinyilatkoztatás kezdete volt, ezért az élet sok kínzó 

kérdésére nem adott választ. Érthető, hogy a töprengő ember akkor is megkérdezte: mi az 

ember, mi az élet célja, mit ér a gazdagság, a hatalom, ha a halál mindent elnyel? A régi 

kinyilatkoztatás csak általános reményt adott: az élő Istennél van a megoldás, benne kell 

bízni. Teljes eligazítást csak Krisztus tanítása és feltámadása hozott. 

 

OLVASMÁNY a Prédikátor könyvéből 

 

 A Prédikátor a mulandó dolgok hiábavalóságát állítja elénk. 

 

 Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság. Minden csak 

hiábavalóság. Hisz jó néhány ember munkálkodott bölcsen, okosan és sikerrel, azután át 

kellett engednie szerzeményét olyannak, aki mit sem fáradt érte. Ez is hiábavalóság és nagy 

baj! 

 Igen, mi haszna van az embernek sok-sok fáradozásából és törekvéséből, amellyel 

emésztette magát életében? Valóban: minden napja csupa szenvedés, és minden tevékenysége 

csak bosszúság. Szíve még éjjel sem tud megnyugodni. Ez is hiábavalóság! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 és 17 4g. tónus. 

 

Válasz: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

 

Előénekes: Te a halandót ismét porrá teszed, * így szólsz: „Térjetek vissza, emberek fiai.” 

A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrtállás éjszaka. 

Hívek: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

 

E: Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom. 

Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * de estére lefonnyad és elszárad. 

H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

 

E: Taníts meg számotvetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket. 

Térj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? * Légy könyörületes szolgáidhoz! 

H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

 

E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk. 

Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk minden műve, * 

kísérje áldásod kezünk minden munkáját. 

H: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

 

SZENTLECKE Kol 3, 1-5. 9-11 

 

 A megváltás az életet kibővítette a természetfeletti renddel. Mi már osztozunk Krisztus 

feltámadásában, hiszen a megigazulás kegyelme nem más, mint beöltözés az ő halálába és 
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feltámadásába. Ebből tudjuk azt is, hogy végleges hazánk őnála van. Magasabb 

hivatásunkkal együtt jár az, hogy tudatosan kell törekednünk az örök javak megszerzésére, 

amelyeket Krisztus követésével érhetünk el. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 Keressétek az odaföntvalókat! 

 

 Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, 

ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. 

 Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve. Amikor azonban 

Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti is megjelentek a dicsőségben.  

 Fojtsátok el tehát tagjaitokban, ami földies: a paráznaságot, a tisztátalanságot, az érzéki 

vágyakat, a bűnös kívánságokat és a kapzsiságot, ami nem más, mint bálványimádás. 

 Ne hazudjatok egymásnak. Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az 

újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására a teljes megismerésig. Itt már nincs 

görög vagy zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, barbár vagy szittya, szolga vagy szabad, 

hanem Krisztus a minden, és ő van mindenben. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Boldogok a lélekben szegények, * mert övék a mennyek országa. Mt 5, 3 Alleluja. – 1 D. 

tónus. 

 

EVANGÉLIUM Lk 12, 13-21 

 

 A jelenet rávilágít Jézus eljövetelének céljára és személyes magatartására. Nem azért jött, 

hogy az emberi jogrendet vagy gazdasági életet felforgassa és új társadalmi rendet alakítson 

ki. Azt világította meg, hogy a földi élet út az örök haza felé, s meg is adta az eszközöket 

annak eléréséhez. A kapzsiság, az ellenségeskedés, az anyagiasság akadályoz az 

előhaladásban. A szeretet kedvéért tudni kell lemondani vágyainkról és érdekeinkről. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Kerüld a kapzsiságot! 

 Nem tudod, kire marad, amit szereztél. 

 

 Abban az időben: 

 Amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: „Mester, szólj testvéremnek, hogy 

ossza meg velem az örökséget.” Ő így válaszolt neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, 

hogy bírátok legyek, és elosszam örökségteket?” 

 Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a 

vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.” 

 Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges termést hozott. 

Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a termésemet. Tudom már, mit 

teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, oda gyűjtöm majd a termést és minden 
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vagyonomat. Aztán majd elégedetten mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart 

sok évig. Pihenj, egyél, igyál, és élvezd az életet! 

 Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz 

mindaz, amit szereztél? 

 Így jár az, aki kincset gyűjt magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 19. vasárnap 

OLVASMÁNY Bölcs 18, 6-9 

 

 A kinyilatkoztatással Isten bölcsessége is kiáradt a hívő emberekre. Ennek példája az 

Egyiptomból való kivonulás. Amíg ellenségüket csapás sújtotta, a hívő nép virrasztott, és 

várta a kivonulás jelét. A virrasztás és Isten útjának keresése azóta is az igazi bölcsesség jele. 

A hívő embert nem találja készületlenül a számadás napja. 

 

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből 

 

 Isten előre jelezte választott népének 

 az egyiptomi rabságból való szabadulás éjszakáját. 

 Izrael népe így felkészülten várta a kivonulás óráját 

 

 Az Egyiptomból való kivonulás éjszakája nem érte váratlanul atyáinkat, mert hittek, 

Uram, a te esküvel megerősített ígéreteidnek. Így bátran néztek az események elébe. 

Bizalommal várta néped az igazak szabadulását és a gonosz ellenség vesztét. 

 Amivel ugyanis az ellenséget sújtottad, azzal minket felmagasztaltál, amikor hívtál 

bennünket. Mert titokban áldozták fel a bárányt a dicső atyák buzgó fiai, és egy szívvel-

lélekkel kötelezték el magukat az isteni törvénynek, hogy szent őseink egyformán osztoznak 

a közös javakban és a közös veszélyekben, s már előre rázendítettek az atyák hálaénekeire. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 32, 1 és 12. 18-19. 20 és 22 5. tónus. 

 

Válasz: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. Vö. 12b vers. 

 

Előénekes: Örvendezzetek, igazak, az Úrban, * a szentekhez dicséret illik. 

Boldog a nemzet, amelynek az Úr az Istene, * a nép, amelyet örökségül választott magának. 

Hívek: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. 

 

E: Az istenfélőkre ügyel az Úr szeme, * akik bíznak az ő irgalmában. 

Megmenti lelküket a haláltól, * és táplálja őket éhínség idején. 

H: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott magának. 

 

E: Az Úrra hagyatkozik a lelkünk, * ő a segítőnk és ő a mi oltalmunk. 

Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 

H: Boldog az a nemzet; * melyet az Úr örökségül választott magának. 

 

SZENTLECKE Zsid 11, 1-2. 8-19 

 

 A Zsidó levél olyanoknak szól, akik elfáradtak az üldöztetésben és szenvedésben. A szent 

szerző rámutat arra, hogy a hit Isten igazmondásán nyugszik, a remény pedig az ő erejére és 

hűségére támaszkodik. Amit hiszünk és remélünk, azt még nem birtokoljuk, az még a jövő 

ajándéka. A régi szövetség nagyjai is a hitben és a távoli remény várásában éltek, s 

kitartottak hűségesen Isten szolgálatában. Példájuk mindenkit buzdíthat. 
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Hosszabb forma: 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 A hit hősei abba az országba vágyódtak 

 amelyet nem emberkéz épített. 

 

 Testvéreim! 

 A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk. Őseink 

ebből merítettek bizonyosságot. 

 Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet 

örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. 

 Hittel telepedett le az ígéret földjén, idegen országban. Sátorban lakott Izsákkal és 

Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó 

várost, amelyet majd az Isten tervez és épít. 

 Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert 

hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, 

annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan 

fövenye. 

 Hitben hunytak el ők mind, de anélkül, hogy az ígéret teljesedését megérték volna; csak 

messziről látták és üdvözölték, elismerve, hogy vándorok és jövevények a földön. Akik így 

beszélnek, megvallják, hogy hazát keresnek. 

 Ha arra a földre gondoltak volna, ahonnan kijöttek, lett volna alkalmuk a visszatérésre. 

De egy jobb haza után vágyódtak, a mennyei után. Ezért az Isten sem szégyelli, hogy 

Istenüknek hívják, hiszen hazát készített nekik. 

 Ábrahám hittel áldozta fel Izsákot, amikor az Isten próbára tette. Kész volt feláldozni 

egyszülöttjét, ő, aki ígéretképpen kapta, és hallotta: „Izsák által lesznek utódaid.” Biztosra 

vette, hogy az Isten képes a halottakat is feltámasztani. Ezért vissza is kapta, mintegy 

előképül. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 11, 1-2. 8-12 

 

 A hit hősei abba az országba vágyódtak, 

 amelyet nem emberkéz épített. 

 

 Testvéreim! 

 A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit  

nem látunk. Őseink ebből merítettek bizonyosságot. 

 Ábrahám hitből engedelmeskedett a hívásnak, hogy költözzék arra a vidékre, amelyet 

örökségül kellett kapnia. Elindult anélkül, hogy tudta volna, hová megy. 

 Hittel telepedett le az ígéret földjén, idegen országban. Sátorban lakott Izsákkal és 

Jákobbal, akik ugyanazt az ígéretet örökölték. Várta ugyanis azt a szilárd alapokon nyugvó 

várost, amelyet majd az Isten tervez és épít. 

 Sára is a hitében kapta az erőt, hogy előrehaladott kora ellenére anya lehessen, mert 

hűségesnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért ettől az egytől, noha már nem volt fiatal, 
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annyian származnak, mint az égen a csillag vagy mint a tengerpart megszámlálhatatlan 

fövenye. 

Ezek az Isten igéi. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Virrasszatok és álljatok készen, * mert nem tudjátok, hogy az Emberfia mikor érkezik. Mt 24, 

42a és 44 – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 12, 32-48 

 

 Csak Lukácsnál találjuk a „maroknyi nyáj” megjelölést. Először csak az apostolok 

csoportját jelentette. Ők kapták a küldetést, hogy szét vigyék az örömhírt az egész világra. Itt 

Jézus megmagyarázza, hogy mi lesz sikerük titka. Először adjanak példát arról, hogy az Isten 

országát, az örök életet tartják legnagyobb értéknek. Másodszor legyenek éberek, mint a 

hűséges szolgák, akik tudják, hogy számot kell adni viselkedésükről. Az éjjeli virrasztás 

erőfeszítést követel, így a keresztény élet is tele van áldozattal. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Mindig álljunk készen a végső számadásra, 

 bármikor szólít is az Úr! 

 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 „Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az országot. 

 Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak 

kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a 

moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is. 

 Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan 

emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön 

ajtót nyissanak neki. 

 Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom 

nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második 

vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. 

 Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné 

betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem 

is gondoljátok.” 

Péter megkérdezte: „Uram, csak nekünk mondod ezt a példabeszédet, vagy mindenkinek?” 

 Az Úr így válaszolt: „Ki a hű és okos sáfár, akit ura szolgái fölé rendel, hogy ha eljön az 

ideje, kiadja részüket az élelemből? 

 Boldog az a szolga, akit hazatérő ura ebben a tevékenységben talál. Bizony mondom 

nektek, hogy minden vagyonát rábízza. 

 De ha a szolga azt mondja magában: Uram bizonyára késni fog, és elkezdi verni a többi 

szolgát és szolgálót, eszik-iszik meg részegeskedik, akkor ennek a szolgának az ura 

megérkezik olyan napon, amikor nem is. várja, és olyan órában, amikor nem gondolja. 

Kegyetlenül megbünteti, és a hűtlenek sorsára juttatja. 
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 Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok 

verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés 

verést kap. 

 Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek 

számon.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 12, 35-40 

 

 Mindig álljunk készen a végső számadásra, 

 bármikor szólít is az Úr! 

 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsátok az olyan 

emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön 

ajtót nyissanak neki. 

 Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony mondom 

nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és felszolgál nekik. És ha a második 

vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így találja őket, boldogok azok a szolgák. 

 Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, nem engedné 

betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem 

is gondoljátok.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 20. vasárnap 

OLVASMÁNY Jer 38, 4-6. 8-10 

 

 Jeremiás kemény feladatot kap, amikor a város pusztulását és az ellenség győzelmét kell 

bejelentenie. Mindez azért történik, mert nem hallgattak Isten szavára. Ellenfelei úgy akarják 

az isteni üzenetet elhallgattatni, hogy a prófétát egy üres kútba vetik. A király mégis 

meggondolja magát, és három nap múlva kiszabadítja. Jézus ellenségei is így akarták Isten 

országát megakadályozni, de az isteni szó ott is valóra vált. 

 

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 

 

 Jeremiást meg akarják ölni, 

 mert megjövendölte Jeruzsálem pusztulását. 

 

 Amikor Jeremiás próféta megjövendölte Jeruzsálem pusztulását, a vezető emberek így 

szóltak a királyhoz: „Ölesd meg, kérünk, ezt az embert, mert szántszándékkal megbénítja a 

városban maradt harcosok kezét, sőt az egész nép kezét is, ha ilyesmit beszél nekik. Ez az 

ember ugyanis a népnek nem a javát keresi, hanem inkább a romlását.” 

 Cidkija király így válaszolt: „Hiszen a kezetekben van: a király semmit sem tehet 

ellenetek.” Erre megfogták Jeremiást, és Malkija királyfi ciszternájába vetették, amely az 

őrség udvarán van. Kötélen engedték le a verembe, amelyben nem volt víz, csak sár, és így 

Jeremiás belesüppedt a sárba. 

 Akkor Ebed-Melech, a királyi palota egyik udvari tisztje, kijött a palotából, és így szólt a 

királyhoz: „Uram, királyom! Ezek az emberek igen gonosz dolgot vittek végbe Jeremiás 

próféta ellen, amikor a ciszternába dobták, hogy ott éhen haljon, hiszen úgysincs kenyér a 

városban.” 

 Erre a király ezt a parancsot adta szerecsen rabszolgájának (a kusita Ebed-Melechnek): 

„Végy magad mellé harminc embert, és húzd ki Jeremiás prófétát a ciszternából, mielőtt 

meghalna.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 2. 3. 4. 18. 7b. tónus. 

 

Válasz: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 14. vers. 

 

Előénekes: Várva vártam az Urat, * és ő lehajolt hozzám. 

Hívek: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 

 

E: Meghallgatta kiáltásom, * a nyomorúság verméből és mocsarából kivont engem.  

Lábamat sziklára állította, * és megszilárdította lépteimet. 

H: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 

 

E: Új éneket adott ajkamra, * Istenünknek zengő énekét. 

Megrettenve látják azt sokan, * és eltelnek az Úr iránt bizalommal. 

H: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 

 

E: Én nyomorult és szegény vagyok, * de az Úr gondomat viseli. 
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Te vagy segítőm és szabadítóm, * én Istenem, ne késlekedjél. 

H: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 

 

SZENTLECKE Zsid 12, 1-4 

 

 Az Ószövetség nagyjai a keresztény ember számára is lehetnek a hit példái. Az igazi 

mintakép azonban Jézus Krisztus, aki nem ragaszkodott istenfiúi dicsőségéhez, hanem 

vállalta a vezeklő földi életet a világ bűneiért. Számunkra ő a „hit kezdeményezője és 

bevégzője”. Ő nemcsak példát mutatott, hanem benne meg is valósult az üdvösség, amit 

hiszünk és remélünk. Ezért a hitért érdemes áldozatot hozni. 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Türelemmel és állhatatosan vívjuk meg 

 az életben ránk váró küzdelmeket. 

 

 Testvéreim! 

 Mi, akiket a tanúknak koszorúja övez, váljunk szabaddá minden tehertől, különösen a 

bűntől, amely behálóz minket, és fussuk meg kitartással az előttünk lévő pályát. Emeljük 

tekintetünket a hit szerzőjére és bevégzőjére, Jézusra, aki a rá váró öröm helyett elszenvedte a 

kereszthalált, nem törődött a gyalázattal, és most az Isten trónjának jobbján ül. 

 Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne 

lankadjatok, és bensőleg ne csüggedjetek. A bűn elleni küzdelemben még nem álltatok ellen a 

véretek ontásáig. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Jézus mondja: + „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem őket és nyomomban járnak.” Jn 10, 

27 – 1 D2 tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 12, 49-53 

 

 Jézus azzal jellemzi működését, hogy „tüzet hozott a földre”, tehát olyan valamit, amiben 

belső erő van, és amit tudni kell kezelni, különben az ember megégeti magát. A tűz melegít és 

világít, de lehet ijesztő is. Aki Jézust követi, annak számolni kell azzal, hogy esetleg ellentétbe 

kerül rokonaival vagy népével. Valóban, később a zsidók és a pogányok is üldözték azokat, 

akik Krisztushoz szegődtek. Az embernek el kell döntenie, hogy mit várhat Krisztustól, és mit 

az emberektől. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Krisztus evangéliumának sokan ellene mondanak. 

 Innen támad a sok szakadás és békétlenség a világon. 

 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra 

lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, hogy ez beteljesedjék! 

 Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek nem azt, 

hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak egymás között: három 

kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a fiával és fiú az apjával, anya a lányával 

és lány az anyjával, anyós a menyével és meny az anyósával.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 203 

  

Évközi 21. vasárnap 

OLVASMÁNY Iz 66, 18-21 

 

 Már az ószövetségi kinyilatkoztatásban megtalálható az üzenet, hogy Isten az üdvösség 

örömhírét minden embernek szánta. A próféta ezt akkor hirdeti, amikor a nép a fogságból 

hazatér, és szegényes körülmények között építi fel újra hazáját, s nem álmodhatott dicsőséges 

földi jövendőről. Isten megmutatja, hogy a pogány népeket is be tudja vonni tervének 

megvalósításába. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 A próféta arról jövendöl, 

 hogy a Messiás idejében a pogány népek megtérnek Isten országába. 

 

 Ezt mondja az Úr: 

 „Ismerem cselekedeteiket és gondolataikat: eljövök, hogy összegyűjtsek minden népet és 

nyelvet. Eljönnek majd, és meglátják dicsőségemet. Jelet adok nekik; és azok közül, akik 

megszabadultak, elküldök néhányat a nemzetekhez: Tarzisz, Put, Lud, Mosek, Ros, Tubál és 

Jáván népéhez, a távoli szigetekre: azokhoz, akik soha nem hallottak rólam, és nem látták 

dicsőségemet. 

 Visszahozzák majd minden testvéreteket ajándékul az Úrnak a nemzetek közül; lovakon, 

kocsikon, hordágyakon, öszvéreken és tevéken hozzák majd őket szent hegyemre, 

Jeruzsálembe – mondja az Úr. Úgy, ahogy Izrael fiai hozzák az áldozati ajándékot az Úr 

házába, tiszta edényekben. És közülük is választok majd magamnak papokat és levitákat” – 

mondja az Úr. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 116, 1. 2. 4g. tónus. 

 

Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! Mk 16, 15 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám. 

 

Előénekes: Dicsérjétek az Urat, minden népek, * magasztaljátok őt minden nemzetek. 

Hívek: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Mert erős rajtunk az ő irgalma, * és az ő hűsége örökké megmarad. 

H: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Zsid 12, 5-7. 11-13 

 

 A földi élet bajait és szenvedéseit nem szabad általánosan úgy felfogni, mint Isten 

büntetését. Inkább úgy kell venni őket, mint a küzdelem lehetőségeit. A megpróbáltatás arra 

késztet, hogy erősítsük hitbeli meggyőződésünket. Ha Istent atyának nevezzük, akkor meg kell 

érteni, hogy ő nevelni akar. Csak a türelemben tanuljuk meg a kitartást és a megbocsátást. 
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SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 „Akit az Úr szeret, megpróbálja azt.” 

 

 Testvéreim! 

 Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól: 

 „Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az 

Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Maradjatok állhatatosak a 

fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem 

fenyít? 

 Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet, később azonban 

az igaz élet és békesség gyümölcsét termi annak, aki elviseli. 

 Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket. 

 Járjatok egyenesen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább 

meggyógyuljon. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 4. szám. 

Jézus mondja: + „Én vagyok az út, az igazság és az élet, * senki sem jut Atyámhoz, csak 

általam.” Jn 14, 6 – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 13, 22-30 

 

 Az evangélista itt három kijelentést gyűjt össze. Az első az, hogy ne az üdvözültek és a 

kárhozottak számáról töprengjünk, hanem igyekezzünk a szűk ajtón bejutni. Gondoljunk arra, 

hogy az üdvösség megszerzése összeszedettséget, önmegtagadást követel. A második 

figyelmeztetés az, hogy egyszer mindenki számára bezárják az ajtót, tehát addig törekedjünk 

előkészülni, amíg időnk van. Nem a származás és a fogadkozás számít, hanem a kötelesség 

teljesítése. A harmadik kijelentés az, hogy Isten nincs lekötelezve senkinek, tehát nem 

bízhatjuk el magunkat Irgalmában kell bízni, de ez a bizalom sarkaljon tettekre. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Isten országában napkelettől napnyugatig mindenkinek helye van. 

 

 Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és 

falvakban, melyeken áthaladt. 

 Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?” 

 Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan 

próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. 

 A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, 

nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem tudom, honnan vagytok.« 

 Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De ő 

megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!« 

 Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és 

mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. 
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 Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten 

országában. 

Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 22. vasárnap 

OLVASMÁNY Sir 3, 19-21. 30-31 

 

 A tudatos szerénység a kevélység ellenszere. Nemcsak azért hasznos, mert barátokat 

szerezhetünk általa, hanem azért is, mert kifejeződik benne igazi emberségünk. Állandóan 

függünk Istentől és az emberektől, rászorulunk másokra, de a bizalmat ki kell érdemelni. 

Teremtményi mivoltunk is a szerénységet ajánlja, hiszen csak Isten erejével válhatunk 

naggyá. 

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

 

 Aki megalázza magát, kegyelmet talál Istennél. 

 

Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, 

és jobban szeretnek majd, mintha adakoznál. 

Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat, 

akkor majd kegyelmet találsz Istennél. 

Mivelhogy igen nagy az Isten hatalma, 

tiszteletben tartják az alázatosak. 

Nincs gyógyír a gőgös embernek sebére, 

a gonoszság vert benne gyökeret, és nem is veszi észre. 

A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, 

s a figyelmes fül bölcsességre vágyik. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 67, 4-5ac. 6-zab. 10-11. 2. tónus. 

 

Válasz: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. Vö. 11 b. vers. 

 

Előénekes: Örvendjenek az igazak és ujjongjanak Isten színe előtt, * és örömükben 

ujjongjanak. 

Énekeljetek az Istennek, + nevének zsoltárt zengjetek, * valóban Úr az ő neve. 

Hívek: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

 

E: Árváknak atyja és özvegyek gyámola, * Isten az ő szentséges templomában. 

Isten a hontalannak otthont készít, * a rabnak visszaadja szabadságát. 

H: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

 

E: Bőséges esőt adtál, Istenünk, * örökségedbe, ellankadt népedbe új erőt öntöttél. 

Lakást adtál nyájadnak azon a földön, * amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, 

Istenünk. 

H: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

 

SZENTLECKE Zsid 12, 18-19. 22-24a 

 

 A Zsidókhoz írt levél szembeállítja az ó- és újszövetségi kinyilatkoztatást A Sinai hegynél 

Isten viharos felhővel vette körül magát, mert jelet akart adni hatalmáról és 
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világfelettiségéről. Ő több, mint a bálványok. Az új szövetség felsőbbrendűsége abban van, 

hogy Jézus beavatott minket az Atya titkaiba, mint barátait, s ezzel a szentek és az angyalok 

társai lettünk. Mivel a megdicsőült Krisztus népe vagyunk, azt is reméljük, hogy a nevünk fel 

van írva az égben. 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Az ószövetségi áldozatok megszűntek: járuljunk Jézus örök áldozatához! 

 

 Testvéreim! 

 Ti nem kézzel tapintható hegyhez, és lobogó tűzhöz járultatok, sem sűrű homályhoz, 

sötétséghez, sem forgószélhez, harsonazengéshez vagy mennydörgő szózathoz, amelynek 

hallatára (a zsidók) könyörögni kezdtek, hogy ez a hang ne szóljon tovább hozzájuk. 

 Nem, ti Sion hegyéhez járultatok, az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az 

angyalok ezreihez, az égben számon tartott elsőszülöttek ünnepi sokadalmához és 

gyülekezetéhez, mindnyájunk bírájához, az Istenhez, a tökéletes igazak lelkeihez, az új 

szövetség közvetítőjéhez, Jézushoz. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Jézus mondja: + „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és 

alázatos szívű.” Mt 11, 29ab – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 14, 1. 7-14 

 

 Jézus a baráti összejövetelt is felhasználta arra, hogy tanítást adjon az Isten országáról. 

A farizeusok és az írástudók büszkék voltak tudományukra, és azt kiválasztottságuk jelének 

tekintették. Magukat Isten képviselőinek tartották, azért megkövetelték a tiszteletet. Az 

üdvösséget is saját erejükből akarták elérni. Jézus arra mutat rá, hogy Isten és az emberek 

megbecsülését csak szerénységgel és alázattal érdemelhetjük ki. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A kevélyt megalázzák, az alázatost dicsőségre emelik. 

 Szeretetből tegyük a jót, ne pedig a viszonzás reményében! 

 

 Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába, hogy nála étkezzék. Amikor 

észrevette, hogy a meghívottak válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.  

 „Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert akadhat a hivatalosak 

közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik, odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át 

a helyedet neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod. 

 Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó helyet, hogy amikor a 

házigazda odajön, így szóljon hozzád: »Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez 

számodra a többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki 

pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.” 
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 Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát adsz, ne hívd meg 

barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak 

és viszonozzák neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat, sántákat, vakokat. 

Boldog leszel, mert ők nem tudják neked viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor 

megkapod jutalmadat.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 23. vasárnap 

OLVASMÁNY Bölcs 9, 13-19 

 

 A gondolkodó emberek mindig különbséget tettek a tudás és a bölcsesség között. Tudást 

szerezhetünk tapasztalásból, de érezzük, hogy ott is mindig több a titok, mint a világos látás. 

Az élet nagy összefüggéseit, Isten terveit magunktól egyáltalán nem tudjuk kifürkészni. Itt 

csak Isten gyújthat világosságot számunkra. Ezt a bölcsességet kérni kell, és nem szabad 

engedni, hogy a test elhomályosítsa a lélek szemét. 

 

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből 

 

 Imádság bölcsességért, 

 hogy mindenben igénytelenek és egyszerűek tudjunk lenni. 

 

 Melyik ember képes fölismerni Isten akaratát, 

és ki tudja elgondolni, mit kíván az Úr? 

Hisz a halandók gondolatai bizonytalanok, 

és terveink ingatagok. 

Mert a romlandó test gátolja a lelket, 

és a földi sátor ránehezedik a sokat tűnődő elmére. 

 Csak nagy nehezen derítjük ki, ami a földön van, 

és üggyel-bajjal értjük meg, ami kézenfekvő. 

Hát akkor az égi dolgokat ki tudná kifürkészni? 

Ki ismerte föl valaha is akaratodat, 

ha te nem adtál neki bölcsességet, 

és nem küldted el neki a magasból szent lelkedet? 

Csak így lettek simává a földön lakók útjai, 

s így tanulták meg az emberek, ami kedves a szemedben. 

Csak a bölcsesség által menekültek meg. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 és 17 4g. tónus. 

 

Válasz: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 1. vers. 

 

Előénekes: Te a halandót ismét porrá teszed, * így szólsz: Emberek fiai térjetek vissza. 

A te szemedben ezer év akár a tegnap, * úgy tűnik tova, mint egy őrállás éjszaka. 

Hívek: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

 

E: Te elragadod őket, * olyanok lesznek, mint a hajnali álom. 

Mint a fű, mely reggel kisarjad és fölvirul, * estére azonban elfonnyad és elszárad. 

H: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

 

E: Taníts meg számotvetni napjaink sorával, * hogy bölcsességre neveljük szívünket. 

Térj hozzánk, Urunk, meddig késlekedsz? * Légy könyörületes szolgáidhoz. 

H: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 
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E: Áraszd ránk irgalmadat, * hogy mindenkor örvendjünk és ujjongjunk. 

Ragyogjon fölöttünk Urunknak, Istenünknek jósága, + áldott legyen kezünk minden műve, * 

kísérje áldásod kezünk munkáját! 

H: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

 

SZENTLECKE Filem 9b-10. 12-17 

 

 Filemon jómódú kolosszei lakos volt, akit Pál apostol térített meg. Onezimus nevű 

szolgája, aki szintén találkozott az apostollal és keresztény lett, megszökött. Pál, most már 

mint keresztény testvért, visszaküldi gazdájához ennek a levélnek a kíséretében, s kéri, hogy 

fogadja őt úgy, mintha saját maga menne hozzá látogatóba. Nem áll elő szociális kérdéssel, 

hogy a rabszolgát fel kell szabadítani. Ez akkor bonyolulttársadalmi kérdésvolt, amit csak 

fejlődéssel lehetett megoldani. De a kereszténység belevitte a társadalomba a szeretet 

szellemét és azt a tudatot, hogy mint teremtmények egyenlők vagyunk és egymásért felelősek. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Filemonhoz írt leveléből 

 

 Szent Pál tanítja, hogy a rabszolga is testvérünk Krisztusban. 

 

 Szeretett Testvéreim! Én, az öreg Pál most Krisztus Jézusért fogságot szenvedek. Fiamért, 

Onezimuszért könyörgök, akinek bilincseimben én adtam életet. 

 Úgy küldöm vissza hozzád, mint saját szívemet. Szerettem volna magam mellett tartani, 

hogy helyetted szolgáljon nekem fogságomban, amelyet az evangéliumért viselek. 

 Beleegyezésed nélkül azonban mégsem teszem, hogy jótéteményed ne kényszerből 

fakadjon, hanem önként vállald. Talán éppen azért hagyott ott egy időre, hogy egyszer s 

mindenkorra visszakapjad, de már nem mint szolgát, hanem többet: mint szeretett testvért. 

Mert nekem teljesen az, de neked még inkább: test szerint is, az Úrban is. 

 Ha tehát együtt érzel velem, fogadd őt úgy, mint engem. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Ragyogtasd szolgád fölé arcodat, * végzéseidre taníts meg engem! Zsolt 118, 135 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 14, 25-33 

 

 A bevezető szavak utalnak a történelmi helyzetre. Mind a zsidók, mind a pogányok saját 

hagyományaik elutasítását látták Krisztus evangéliumának követésében. A megtérés szakítást 

jelentet a rokonsággal és a környezettel. Ehhez lelki erőre és megfontoltságra volt szükség. A 

két hasonlat ezt fejezi ki. Aki Jézust követni akarja, számot kell vetni tette következményeivel. 

Akiben nincs erő az áldozatra, annak a megtérés nem fog sikerülni. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Csak az lehet Jézus tanítványa, 

 aki vele együtt vállalja a keresztet is. 

 

 Abban az időben: 

 Amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, és így szólt: „Aki hozzám 

jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját 

magát is, nem lehet az én tanítványom. 

 Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én tanítványom. Ha 

valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, hogy kiszámítsa a költségeket, 

hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat lerakta, de (az építkezést) befejezni nem 

tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem 

tudta befejezni.« 

 Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot vet, vajon a 

maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel jön ellene? Mert ha nem, 

követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és békét kér tőle. 

 Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én 

tanítványom.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 24. vasárnap 

OLVASMÁNY Kiv 32, 7-11. 13-14 

 

 A szentírási részletben két kép áll előttünk. Az egyik arra mutat, hogy az ember mennyire 

állhatatlan tud lenni a hitében, és a nehézségek között mennyire nincs benne kitartás. A nép 

megtapasztalta Isten erejét, jóságát, s amikor rövid időre magára marad, a bálványok 

védelme alá helyezkedik. A másik kép azt mutatja, hogy mennyire kellenek a közbenjárók, 

akik engesztelést nyújtanak a közösség bűnéért Az egyetemes közvetítő Jézus Krisztus, és az 

Egyház is az ő művét folytatja. 

 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből 

 

 Mózes könyörgésére Isten megkönyörült népén. 

 

 A Sínai-hegyen, a pusztai vándorlás idején így szólt az Úr Mózeshez: „Siess, menj le, 

mert vétkezett a nép, amelyet kihoztál Egyiptomból. 

 Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt 

imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek: »Izrael, ez a te istened, aki kihozott 

Egyiptomból.«” 

 Az Úr még ezt is mondta Mózesnek: „Látom jól, hogy keménynyakú nép ez, engedd, 

hadd gyúljon fel ellenük haragom, hadd töröljem el őket, és téged teszlek nagy néppé.” 

 Mózes igyekezett kiengesztelni az Urat, az Istent, s így szólt: „Uram, miért lobbannál 

haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal és erős kézzel kihoztál Egyiptomból? 

 Emlékezz Ábrahámra, Izsákra és Jákobra, szolgáidra, akiknek megesküdtél magadra, és 

akiknek megígérted: utódaitokat úgy megsokasítom, mint az ég csillagait. És azt az egész 

földet, amelyről beszéltem, utódaitoknak adom, hogy övék legyen örökre.” 

 Ekkor az Úr könyörületre indult, és visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 50, 3-4. 12-13. 17 és 19 1 D2 tónus. 

 

Válasz: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. Lk 15, 18 

 

Előénekes: Könyörülj rajtam, Istenem, + mivel irgalmas és jóságos vagy, * töröld el 

gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal. 

Mosd le bűnömet teljesen, * és vétkemtől tisztíts meg engem. 

Hívek: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

 

E: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, * az erős lelket éleszd fel újra bennem. 

Ne taszíts el színed elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. 

H: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

 

E: Nyisd meg ajkamat, Uram, * és dicséretedet hirdeti szájam. 

Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, * Istenem, nem veted meg az alázatos és 

töredelmes szívet. 

H: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 
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SZENTLECKE 1 Tim 1, 12-17 

 

 A kinyilatkoztatás nagy üzenete az, hogy Krisztusban az Atya irgalma teljesen és 

végérvényesen kinyilvánult Krisztus azért jött, hogy a bűnös embert megmentse. Itt az apostol 

saját példájára hivatkozik. Nem voltak érdemei, üldözte Krisztus követőit. Mentségére 

legföljebb azt tudja felhozni, hogy elvakult volt. Ezért állandóan dicsőíti Isten irgalmát. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből 

 

 Krisztus azért jött, hogy üdvözítse a bűnösöket 

 

 Szeretett Fiam! 

 Hálát adok Urunknak, Jézus Krisztusnak, aki erőt adott nekem, megbízhatónak tartott és 

meghívott a szolgálatára – engem, aki azelőtt káromoltam s üldöztem őt, és erőszakos ember 

voltam. De megkönyörült rajtam, mivel hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. Sőt 

valósággal elárasztott az Úr kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és az iránta való 

szeretettel. 

 Igaz beszéd ez, és teljes hitelt érdemel: Krisztus Jézus azért jött a világba, hogy üdvözítse 

a bűnösöket, s közöttük az első én vagyok. De éppen azért nyertem irgalmat, hogy Jézus 

Krisztus elsőként rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaképül azoknak, akik a jövőben 

hisznek majd benne, és így eljutnak az örök életre. 

 Az örökkévalóság királyának, a halhatatlan és láthatatlan, egyedülvaló Istennek tisztelet 

és dicsőség mindörökkön-örökké! Ámen. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 4. szám. 

Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igéjét. 2 Kor 

5, 19 – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 15, 1-32 

 

 Lukács talán itt mutatja be legvilágosabban, hogy mi a különbség a törvény szerinti 

vallásosság és az evangélium között. Az írástudók szerint érdemük, ha dicsekedhetnek a 

törvény aprólékos alkalmazásával, s aki ezt nem tudja megtenni, azt lenézik. Jézus rámutat 

Isten irgalmára, amely megérti az ember gyengeségeit, és segíteni akar rajta. Az elveszett 

bárány, az elveszett pénzdarab és a tékozló fiú a megtévedt embert jelképezik. Isten nem 

feledkezik meg senkiről. A megtéréshez ő adja a kegyelmet és őszintén örül, ha 

visszafogadhatja a bűnbánót. 
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Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Az egész mennyország örül minden megtérő bűnösnek. 

 

 Abban az időben: 

 A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az 

írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik 

velük.” 

Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha van, 

és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett juh 

után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja 

barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam elveszett 

juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, 

mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. 

 Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e 

világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha 

megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek 

velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen 

így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” 

 Majd így folytatta: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: 

»Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét.« Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem 

sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha 

életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség 

támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment, és elszegődött egy ottani gazdához. Az 

kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések 

eledelével, de még abból sem adtak neki. 

 Ekkor magába szállt, és így szólt: »Atyám házában hány napszámos bővelkedik 

kenyérben, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, 

vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak 

béreseid közé fogadj be.« Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről 

meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. 

 Ekkor a fiú megszólalt: »Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem 

vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz.« 

 Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. 

Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. 

Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre 

vigadozni kezdtek. 

 Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta 

a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. »Megjött az 

öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt« – felelte a szolga. 

Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött, és kérlelni 

kezdte. De ő szemére vetette atyjának: »Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem 

szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak 

egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, 

megjött, hizlalt borjút vágtál le neki.« 

 Ő erre azt mondta: »Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Most úgy illett, 

hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett és újra 

megkerült.«” 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 215 

  

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 15, 1-10 

 

 Az egész mennyország örül minden megtérő bűnösnek. 

 

 Abban az időben: 

 A vámosok és a bűnösök Jézushoz jöttek, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az 

írástudók zúgolódtak emiatt, és azt mondták: „Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik 

velük.!” 

 Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Ha közületek valakinek száz juha 

van, és egy elvész belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet, s nem megy-e az elveszett 

juh után, amíg meg nem találja? Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, 

összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik: »Örüljetek, mert megtaláltam 

elveszett juhomat.« Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő 

bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. 

 Ha pedig egy asszonynak tíz drachmája van, és elveszít egy drachmát, nem gyújt-e 

világot, nem sepri-e ki a házát, nem keresi-e gondosan, amíg meg nem találja? És ha 

megtalálta, összehívja barátnőit meg a szomszédasszonyokat, és azt mondja: »Örüljetek 

velem, mert megtaláltam elveszett drachmámat.« Mondom nektek, az Isten angyalai is éppen 

így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 25. vasárnap 

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7 

 

 Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ő szívesen megbocsát, de rámutat a bűn 

rosszaságára is. Ámosz próféta arra is küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait 

ostorozza. Isten látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gőgjét Külön nyomatékot 

kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az igazságtalanság bűneit nem felejti el. Később 

Jézus is ezeket emelte ki az ítéletről szóló beszédében. 

 

OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből 

 

 A próféta ostorozza a szegényekkel szemben elkövetett szívtelenséget. 

 

 Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, 

és szorongatjátok az országban a szűkölködőket! 

Azt mondjátok: „Mikor múlik el az újhold, 

hogy eladhassuk a búzánkat? 

A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? 

Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, 

meghamisítjuk a mérleget, 

hogy megvehessük pénzért a szegényt, 

egy pár saruért a szűkölködőt, 

és eladhassuk a gabona ocsúját.” 

Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége: 

„Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 1 12, 1-2. 4-6. 7-8 2. tónus. 

 

Válasz: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. Vö. 1 a és 7b 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 2. szám. 

 

Előénekes: Dicsérjétek az Urat, ti, szolgái, * dicsérjétek az Úr nevét. 

Legyen áldott az Úr neve, * most és mindörökké. 

Hívek: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 

 

E: Fölséges az Úr minden nép fölött, * dicsősége magasabb az egeknél. 

Ki olyan, mint a mi Istenünk, + aki a magasságban trónol, * lehajol, hogy letekintsen az égre 

és a földre. 

H: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 

 

E: A gyengét magához vonja a porból, * a sárból a szegényt fölemeli. 

Hogy fejedelmek között adjon helyet néki, * népének nagyjai mellett. 

H: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 
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SZENTLECKE 1 Tim 2, 1-8 

 

 Egyház küldetést kapott arra, hogy hirdesse Isten egyetemes üdvözítő akaratát: mindenkit 

el akar vezetni az igazság ismeretére és az üdvösségre. Az apostol ezt két érvel támasztja alá: 

az egyik, Isten atyasága, amely gyermekeit maga köré akarja gyűjteni; a másik, Jézus 

egyetemes közvetítő szerepe. Ő azért vállalta az engesztelő áldozatot, hogy kiesdje számunkra 

a bűnök bocsánatát. Ezért az Egyház köteles mindenkiért imádkozni. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a Timóteushoz írt első leveléből 

 

 Könyörögjetek minden emberért Istenhez, 

 aki azt akarja, hogy mindenki üdvözűljön! 

 

 Szeretett Fiam! 

 Mindenekelőtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden 

emberért, a királyokért és az összes elöljárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk, 

szentségben és tisztességben. Ez jó és kedves üdvözítő Istenünk szemében, aki azt akarja, 

hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. 

 Hiszen egy az Isten, s egy a közvetítő Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki 

váltságul adta magát mindenkiért, és tanúságot tett a meghatározott időben. Ezért kaptam a 

küldetést, hogy hírnök és apostol legyek – igazat mondok, nem hazudom –, a pogányok 

tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom tehát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel 

emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * hogy szegénysége által gazdaggá 

legyetek. 2 Kor 8, 9 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 16, 1-13 

 

 A példabeszéd olyan elbeszélő műfaj, amelynek megvolt a saját törvényszerűsége, és 

aszerint kellett értelmezni. Az egész történet egy gondolatot emel ki, de azt kellő nyomatékkal. 

Itt az alapgondolat az, hogy amíg rendelkezésünkre állanak a földi javak, azok 

felhasználásával kell érdemeket szerezni az örök életre. Ez a világosság fiainak az okossága. 

Ha látjuk, hogy a világ, fiai mennyire igyekeznek földi jövőjüket biztosítani, meg nem 

engedett módon is, annál inkább kell nekünk Isten akarata szerint felhasználni az időt, és 

javainkat a szeretet gyakorlására fordítani. 
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Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat! 

 

 Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: 

 „Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő 

magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert 

nem maradhatsz tovább intézőm.« 

 Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az 

intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy 

befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként 

magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« 

Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, 

és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka 

búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.« 

 Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján 

okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a 

hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki a 

kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát 

a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a 

máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? 

 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, 

vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 

mammonnak.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 16, 10-13 

 

 Okosan használjuk fel a ránk bízott javakat. 

 

 Abban az időben Jézus ezeket mondta tanítványainak: 

 „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is 

hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi 

értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket? 

 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, 

vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a 

mammonnak.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 219 

  

Évközi 26. vasárnap 

OLVASMÁNY Ám 6, 1a. 4-7 

 

 A próféta itt is a szociális igazságosság hírnöke. Az emberek könnyen megnyugtatják 

magukat azzal, hogy a földi jólét és gondtalanság az Isten áldása, azért azt élvezni kell. Pedig 

Isten egyszer számon kéri mindenkitől, hogy javait mire használta fel. Különösen azoktól, 

akiknek mint vezetőknek kötelességük, hogy a rájuk bízottakról gondoskodjanak. 

 

OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből 

 

 A próféta azzal fenyegeti meg a dőzsölő gazdagokat, 

 hogy megszégyenülnek és számkivetésre jutnak. 

 

 Jaj a gondtalanul élőknek Sionban, 

és Szamárfa hegyén az elbizakodottaknak! 

Elefántcsont ágyban alusznak, 

fekvőhelyeiken henyélnek, 

lakmároznak a nyáj bárányaiból 

és a csorda ökreiből. 

Hárfaszó mellett nótáznak, 

mint Dávid, hangszert csinálnak maguknak; 

korsóból isszák a bort, 

finom olajjal kenik magukat: 

József végzete miatt bizony nem bánkódnak. 

Ezért, lám, most a száműzöttek élén mennek a fogságba, 

és véget ér a henyélők tobzódása. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 145, 7. 8-9a. 9bc-10 4g. tónus. 

 

Válasz: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. 1 b. vers. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 4. szám. 

 

Előénekes: Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 

Az éhezőknek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. 

Hívek: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. 

Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Az Úr megnyitja a vakok szemét, * és fölemeli azt, aki elesett. 

Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 

H: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

E: Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját. 

Az Úr uralkodik örökkön-örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. 

H: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 
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SZENTLECKE 1 Tim 6, 11-16 

 

 Az apostol „Isten emberének” szólítja tanítványát, akit nemcsak a keresztség kapcsol 

Krisztushoz, hanem a püspökké szentelés is. Ezért neki különös kötelessége, hogy a hit jó 

harcát megharcolja. A harc kettős: befelé úgy kell folytatni, hogy a bennünk levő kételyt és 

közömbösséget legyőzzük; kifelé pedig úgy, hogy példánkkal és szavunkkal tanúságot teszünk 

meggyőződésünkről. Jézus megkívánta, hogy tanúságot tegyünk róla, mert csak így fog rólunk 

tanúskodni az Atya előtt. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első leveléből 

 

 Tartsuk meg a parancsokat Urunk eljöveteléig! 

 

 Szeretett Fiam! 

 Te, Isten embere, menekülj a bajkeverőktől! Törekedjél inkább igazságos lelkületre, 

életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre. Vívd meg a hit jó harcát, szerezd 

meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erre tetted le számos tanú előtt az igaz 

hitvallást. 

 Felszólítalak az Isten nevében, aki mindeneket éltet, és Krisztus Jézus nevében, aki 

Poncius Pilátus előtt tanúságot tett az igazság mellett, hogy teljesítsd megbízatásodat 

bűntelenül és feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus eljöveteléig. Ezt a kellő időben 

megmutatja majd a boldog és egyedül Uralkodó, a Királyok Királya és Urak Ura, aki egyedül 

halhatatlan, aki megközelíthetetlen fényességben lakik, akit senki nem látott, és nem is láthat: 

övé a dicsőség és az örök hatalom! Ámen. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Jézus Krisztus – bár gazdag volt – szegénnyé lett értetek, * hogy szegénysége által gazdaggá 

legyetek. 2 Kor 8, 9 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 16, 19-31 

 

 Lukács evangéliuma pogányokból lett keresztények számára készült, ahol a társadalmi 

ellentéteket könnyű volt észrevenni a gazdagok és a szegények meg a rabszolgák között. 

Lukács itt intelmet és vigasztalást ad. Isten mindenkit földi élete szerint fog megítélni. A 

túlvilág szemléltetése sematikus, és a zsidó elgondolásnak felel meg. De benne van a tanítás, 

hogy a halál után sorsunk véglegesen eldől, és hogy a kapott kinyilatkoztatás elegendő az 

erkölcsi kötelességek tisztázásához. Nem várhatjuk, hogy Isten egyéni üzenetekkel, 

figyelmeztessen. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A szívtelen gazdag elnyeri méltó büntetését, 

 a szegény Lázár pedig üdvözül. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus a következő példabeszédet mondta: 

 „Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap dúsan 

lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele fekéllyel. 

Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról lehullott, de abból 

sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. 

 Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és 

eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről Ábrahámot 

és a keblén Lázárt. 

 Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe 

mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan gyötrődöm ezekben a lángokban.« 

 »Fiam – felelte Ábrahám –,emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt életedben, 

Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig odaát gyötrődöl. 

 Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét át akarna menni 

hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« 

 »Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt 

testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek helyére.« 

 Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak.« Ám az 

erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, 

bűnbánatot tartanának.« 

Ő azonban így felelt: »Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül 

támad is fel valaki, annak sem hisznek.«” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 27. vasárnap 

OLVASMÁNY Hab 1, 2-3; 2, 2-4 

 

 A vallásos ember visszatérő nehézsége az, hogy Isten miért nézi el a gonoszság 

hatalmaskodását. A próféta közvetítőnek tudja magát. Istenhez kiált, és sokáig nem jön 

válasz. Amikor jön, akkor is titokzatos: Isten igazságot szolgáltat, amikor az időt alkalmasnak 

látja. Az embernek meg kell őrizni hitét és bizalmát akkor is, ha Isten vár vagy késik. Ő időt 

ad a bűnösöknek a megtérésre és az igazaknak a türelem gyakorlására. 

 

OLVASMÁNY Habakuk próféta könyvéből 

 

 Az igaz ember a hitből él. 

 

 Meddig kell még, Uram, 

segítségért folyamodnom 

anélkül, hogy meghallgatnál? 

Hozzád kiáltanom: „Erőszak!” 

anélkül, hogy megszabadítanál? 

 Miért feded fel előttem a gonoszságot, 

és mutatod meg a nyomorúságot? 

Csupa fosztogatást, csupa rablást 

látok magam előtt; 

a vádaskodás és civakodás 

egyre fokozódik. 

 Az Úr is megszólalt, és ezt mondta: 

„Írd le a látomást, 

vésd fel táblára, 

hogy könnyen olvasható legyen. 

 Mert ez a látomás a maga idejében 

beteljesedik és nem hiúsul meg; 

ha késik, csak várj, 

biztosan bekövetkezik, tévedhetetlenül. 

 Akinek nem igaz a lelke, az elbukik, 

de az igaz élni fog hűségéért.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 94, 1-2. 6-7. 8-9 2. tónus. 

 

Válasz: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” Vö. 8. 

vers. 

 

Előénekes: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, * és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt. 

Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, * magasztaljuk őt zsoltárt zengve. 

Hívek: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” 
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E: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, * hulljunk térdre Urunk, Alkotónk előtt. 

Mert ő a mi Istenünk, * mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk. 

H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” 

 

E: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, + „Ne keményítsétek meg szíveteket, * mint egykor 

Meribánál, 

Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, * próbára tettek, bár látták 

számos csodámat. 

H: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” 

 

SZENTLECKE 2 Tim 1, 6-8. 13-14 

 

 Az Újszövetség is hirdeti, hogy Isten gondviselésével nem veszi le rólunk  a munka terhét. 

A kegyelmet azért adja, hogy megtegyük kötelességünket, és hogy a bizalom ne rendüljön meg 

bennünk. Az apostol arra buzdítja tanítványát és munkatársát, hogy az evangélium 

hirdetésében ne csüggedjen el. Isten az erő, a kitartás és a szeretet lelkét adta nekünk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

 

 Bátor szívvel tégy tanúságot Jézus Krisztus mellett! 

 

 Szeretett Fiam! 

 Figyelmeztetlek, éleszd fel magadban Isten kegyelmét, amely kézföltételem folytán 

benned él. Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta 

nekünk. Ne szégyellj hát tanúságot tenni Urunk mellett, sem mellettem, aki érte fogoly 

vagyok. Ehelyett vállald az evangéliumért a szenvedéseket velem együtt, bízva az Isten 

erejében. Eszményed az az egészséges tanítás legyen, amelyet Krisztus Jézus hitében és 

szeretetében tőlem hallottál. Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk 

lakik. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 7. szám. 

Az Úr igéje örökké megmarad, * ez az a tanítás, amelyet hirdetek néktek. 1 Pét 1, 25 – 7b. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 17, 5-10 

 

 A tanítványok látják, hogy Jézusnak milyen bizalma van az Atya iránt. Ezért kérik, hogy 

erősítse hitüket. Ő a keleti ember stílusában ad választ. A lehetetlenre való utalás éppen azt 

jelzi, hogy a hitből fakadó bizalom azt is elérheti, ami lehetetlennek látszik. Viszont a hitet és 

a bizalmat akkor is meg kell őrizni, ha úgy tűnik, hogy Isten keményen bánik velünk. Erre 

Jézus saját korából vette a képet. A szolgákat uruk általában nem kényeztette el, de azért azok 

kitartottak szolgálatukban. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 A jó szolga nem pusztán kötelességből, 

 hanem szeretetből végzi munkáját: 

 

 Abban az időben: 

 Az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.” 

 Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok 

ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik 

nektek. 

 Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide 

tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel 

magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán 

megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? 

 Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák 

vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 28. vasárnap 

OLVASMÁNY 2 Kir 5, 14-17 

 

 A szíriai Námán meggyógyul leprájából, és ki akarja fejezni háláját Elizeus prófétának, 

aki viszont tudja, hogy a csoda Istentől van, és nem fogadja el az ajándékot. Ezzel alkalmat 

ad a pogány embernek, hogy Isten felé forduljon hálájával. Ő úgy gondolta, hogy Isten 

valamiképpen helyhez van kötve, azért visz földet Izraelből, hogy azon mutasson be áldozatot 

A tanítás az, hogy Isten szabadon osztogatja kegyelmét. 

 

OLVASMÁNY a Királyok második könyvéből 

 

 A szíriai Námán meggyógyul leprájából, 

 és hálát ad az Úrnak. 

 

 Elizeus próféta szavára a leprában szenvedő arám Námán lement és az Isten emberének 

utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy 

kisgyermek teste. 

 Aztán egész kíséretével visszatért az Isten emberéhez. Bement, eléje állt, és ezt mondta: 

„Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész földön, csak Izraelben. Fogadj el ezért 

szolgádtól némi ajándékot!” 

 De az így felelt: „Úgy igaz, ahogy az Úr él, akinek szolgálatában állok: nem fogadok el 

semmit.” És hiába unszolta, hogy fogadja el, az nem volt rá hajlandó. 

 Námán ezért így szólt: „Ha nem, akkor adj szolgádnak annyi földet, amennyit egy pár 

ökör elhúz, mert szolgád ezentúl nem mutat be égő és véres áldozatot másnak, csak az 

Úrnak.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 6. tónus. 

 

Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. Vö. 2b. vers. 

 

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt. 

Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. 

Hívek: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. 

 

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. 

Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét * Izrael népe iránt. 

H: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. 

 

E: Meglátta a föld minden határa: * Istenünk szabadulást hozott nékünk. 

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok. 

H: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. 

 

SZENTLECKE 2 Tim 2, 8-13 

 

 Az apostol tudja, hogy a feltámadt Krisztusnak szolgál, az ő egyházát terjeszti, ezért nem 

fél a börtöntől és a számadástól. Aki győzött a halálon, az győzelemre viszi a megváltás ügyét 
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Számunkra is az a tanítás: Ha vele együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk, s az érte 

végzett munkának meglesz a gyümölcse. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

 

 Aki hűségesen kitart Krisztus mellett, az uralkodni is fog vele. 

 

 Szeretett Fiam! 

 Ne felejtsd, hogy Jézus Krisztus, Dávid sarja feltámadt a halálból. Erről szól 

evangéliumom, amelyért meghurcoltak, sőt mint valami gonosztevőt, még bilincsbe is vertek. 

De az Isten szava nincs megbilincselve. 

 A választottakért tehát mindent eltűrök, hogy az örök dicsőségben ők is elnyerjék az 

üdvösséget Krisztus Jézusban. Igaz kijelentés ez: ha meghalunk vele, vele együtt élni is 

fogunk: ha tűrünk vele, vele együtt uralkodni is fogunk. Ha azonban megtagadjuk őt, ő is 

megtagad minket, de ha mi hűtlenné válunk, ő hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg.  

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Adjatok hálát mindenért, * mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban. 1 Tessz 

5, 18 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 17, 11-19 

 

 A történet azt világítja meg, hogy csodájával Jézus igazolta küldetését. Aki testi 

gyógyulást ad, az a lelket is meg tudja gyógyítani. Amellett irgalmas szívéről is tanúságot 

tesz. Elővételezte a jótéteményt és nem kért hálát Jellemző azonban a célzása, hogy csak egy 

idegen jött vissza hálát adni. A zsidók úgy gondolták, hogy mivel Isten népéhez tartoznak, 

nekik kijár a jótétemény. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Mindenért adjunk hálát az Úrnak, és dicsőítsük őt! 

 

 Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. 

 Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, 

amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” 

 Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a 

papoknak.” Útközben megtisztultak. 

 Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval dicsőítette 

Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember szamaritánus volt. 

 Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt 

más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” Aztán hozzá fordult: 

„Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 29. vasárnap 

OLVASMÁNY Kiv 17, 8-13 

 

 Isten megígérte, hogy bevezeti népét az ígéretföldjére. Gondviseléséről azzal győzte meg 

őket, hogy az útjukba eső akadályokat elhárította. Ilyen nehézség volt az ellenséges törzs 

fenyegetése is, hogy nem ad nekik vizet és legelőt. A történet arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

győzelem nem a harcosok erejének köszönhető, hanem Mózes imájának. Az embernek tehát 

nem szabad csupán magában bíznia. 

 

OLVASMÁNY Mózes második könyvéből 

 

 Izrael népe a pusztai vándorlás során győzelmet aratott 

 az amalekiták fölött, mert Mózes imádkozott értük. 

 

 A választott nép pusztai vándorlása idején történt: 

 Az amalekiták előrenyomultak, hogy Refidimnél megküzdjenek Izrael fiaival. 

 Mózes így szólt Józsuéhoz: „Válassz ki nekünk férfiakat, és szállj harcba az 

amalekitákkal. Én pedig holnap Isten botjával a kezemben kiállok a domb tetejére.” Józsue 

úgy tett, ahogy Mózes parancsolta, és megütközött az amalekitákkal. Mózes közben Áronnal 

és Hurral fölment a domb tetejére. 

 Ameddig Mózes a kezét kitárva tartotta, az izraeliták fölényben voltak, de ha leeresztette 

a kezét, az amalekiták jutottak fölényhez. Mózes karja végül is elfáradt. Ezért vettek egy 

követ, odavitték és ráültették. Áron és Hur pedig a karját tartotta, egyik az egyik oldalon, a 

másik a másik oldalon. Így karja kitárva maradt napszálltáig. Józsue pedig kardélre hányta az 

amalekitákat és hadi népüket. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 3. tónus. 

 

Válasz: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 2. vers. 

 

Előénekes: Szememet a hegyekre emelem, * honnét is jöhetne segítségem. 

Segítséget csak az Úrtól kaphatok, * aki a mennynek és a földnek alkotója. 

Hívek: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 

 

E: Nem engedi inogni lábadat, * nem alszik el aki őriz téged. 

Bizony nem szunnyad, nem is alszik el, * aki őre Izraelnek. 

H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 

 

E: Az Úr a te őrződ, ő a te védelmed, ő jobbod felől megóv téged. 

Nem éget délben a nap tüze, * és nem dermeszt a holdas éjjel. 

H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 

 

E: Az Úr megvédi lelkedet, * az Úr megőriz minden bajtól. 

Az Úr vigyáz rád jártadban, keltedben, * mostantól fogva mindörökké. 

H: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 
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SZENTLECKE 2 Tim 3, 14 – 4, 2 

 

 A Szentírást Isten szavának mondjuk, mert a Szentlélek sugalmazása áll mögötte. 

Megismerjük belőle Isten tetteit és szavait, s kiolvashatjuk az erkölcsi magatartás szabályait. 

De az Írás az Egyház igehirdetésében válik eleven tanítássá. A betű mellett ott kell lenni a 

hívő tanúskodásnak is. Az apostol ezt követeli meg olyan ünnepélyesen. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

 

 Isten embere legyen tökéletes és minden jóra kész. 

 

 Szeretett Fiam! 

 Tarts ki amellett, amit tanultál, s amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. 

Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a 

Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. 

 Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a 

feddésre s az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész 

legyen. 

 Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra, aki ítélkezni fog élők és holtak fölött, az ő 

eljövetelére és országára: hirdesd az igét, állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. 

Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és hozzáértéssel. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Isten szava élő és átható, * megítéli a gondolatot és a szándékot szívünk mélyén. Zsid 4, 12 – 

9. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 18, 1-8 

 

 Látszólagos ellentétet találunk Jézus szavaiban. A példabeszéd azt világítja meg, hogy 

kitartó imával Istent meg lehet mozgatni. Jézus nem átallotta a mennyei Atyát az igazságtalan 

bíró viselkedésével összehasonlítani, aki csak azért szolgáltat igazságot, mert terhére vannak 

az emberek. Mi nem vagyunk Istennek terhére, de ő látja, hogy a bizalom és a kitartás 

mennyire nevel bennünket. Jézus azt is látja, hogy Isten irgalma ellenére az emberekben 

mindig lesz közöny, egészen az ő eljöveteléig. A hit és a bizalom igénye Jézus részéről annál 

inkább indokolt. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Isten meghallgatja azokat, akik őt állhatatosan kérik. 

 

 Abban az időben: 

 Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni és nem szabad 

belefáradni. 
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Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt 

abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem 

igazságot ellenfelemmel szemben.« 

 A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha Istentől nem félek, 

embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, 

mert a végén még nekem jön és megver.«” 

 Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem 

szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán 

megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. 

 Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 30. vasárnap 

OLVASMÁNY Sir 35, 15b-17. 20-22a 

 

 Az Ószövetség Isten irgalmát főleg azzal fejezi ki, hogy „segítségére siet a szegénynek, az 

árvának és a bajban levőnek”. De maga a szegénység, a baj nem elegendő ahhoz, hogy Isten 

az embert megigazultnak nyilvánítsa. Az imát akkor hallgatja meg, ha az ember lelke tiszta, 

és megvan benne a hódolat. Arra kell tehát törekedni, hogy a földi nehézségek közepette meg 

legyen bennünk az igazságosság és a felebaráti szeretet. 

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

 

 Az alázatos ember imáját meghallgatja Isten. 

 

 Az Úr igaz bíró: 

nem nézi az ember személyét, 

nem részrehajló a szegény kárára; 

s meghallgatja azt, aki a balsorsban kéri őt. 

 Nem utasítja el az árvák könyörgését, 

sem az özvegyet, ha tele van panasszal. 

Aki szívből szolgálja, azt elfogadja az Úr, 

az ilyenek imádsága a felhőkig hatol. 

A nyomorgók jajszava áthatol a felhőkön, 

és nem csendesül, míg el nem éri célját. 

Nem tágít, amíg rá nem tekint a Fölséges, 

és míg nem szolgáltat neki igazságot. 

És az Úr nem késlekedik. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 17-18. 19 és 23 4g. tónus. 

 

Válasz: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. Vö. 7a. vers. 

 

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.  

Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 

Hívek: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 

 

E: Az Úr arcát a gonoszok ellen fordítja, * emléküket is eltörli a földről.  

Kiáltottak az igazak, és az Úr meghallgatta őket, * és minden szorongatásból 

megszabadultak. 

H: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 

 

E: Közel van az Úr azokhoz, kik töredelmes szívűek, * és szabadulást hoz a megtört 

lelkeknek. 

Az Úr megváltja szolgáinak lelkét, * és nem bűnhődnek, kik őbenne bíznak. 

H: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 
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SZENTLECKE 2 Tim 4, 6-8. 16-18 

 

 Pál apostol életében is tanulmányozhatjuk a gondviselés titkát. Megtérése csodálatos 

volta a kegyelem az üldözőt apostollá tette. Isten nehézfeladattal bízta meg: a pogányok közé 

kellett elvinnie az evangéliumot. Az apostol hű maradt a megpróbáltatások között is. Öreg 

korában, a római üldöztetés idején börtönben van, és az emberek félnek kapcsolatot tartani 

vele. De vigasztalja a tudat, hogy a rábízott feladatot elvégezte. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

 

 Aki hűségesen harcol hitéért, elnyeri az örök élet koronáját. 

 

 Szeretett Fiam! 

 Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot 

megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. 

 Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad 

nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő 

eljövetelét. 

 Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne 

számítson nekik bűnül! 

 Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és 

tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából. 

 Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei 

országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 4. szám. 

Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal, * és ránk bízta a kiengesztelődés igéit. 2 Kor 5, 

19 – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

 

EVANGÉLIUM Lk 18, 9-14 

 

 A példabeszéd elsősorban a helytelen vallásosság és az elbizakodottság bírálata. A 

farizeus dicsekszik Isten előtt a törvény és a hagyomány aprólékos megtartásával, s azt nem a 

kegyelemnek tulajdonítja, hanem saját erejének. A rokonszenves vallásosságot a vámos, az 

idegen szolgálatban levő adószedő képviseli, aki tudja, hogy vétkezett, de őszinte bűnbánatot 

tart, és bízik Isten irgalmában. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Aki magát megalázza, azt dicsőségre emelik. 

 

 Abban az időben: 

 Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus 

ezt a példabeszédet mondta: 
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 „Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik vámos. 

 A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, hogy nem 

vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint ez a vámos is. 

Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« 

 A vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a mellét 

verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.« 

 Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert mindazt, aki 

magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 31. vasárnap 

OLVASMÁNY Bölcs 11, 22 – 12, 2 

 

 Az Isten irgalmáról és jóságáról való elmélkedés hozzátartozik a tudatos vallásossághoz. 

Aki semmiből teremtette a világot, annak megvolt vele a célja. Ő életre hív, nem pusztulásra, 

és semmit sem gyűlöl abból, amit alkotott. Ha tehát létünk olyan mulandónak látszik is, minta 

reggeli harmat, Isten akkor is magához akar emelni, s ezért adja meg a bűnbánat kegyelmét. 

 

OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből 

 

 Isten irgalmas szeretettel szereti minden teremtményét. 

 

 Uram, az egész világ olyan előtted, mint a porszem a mérlegen, s mint a földre hulló 

hajnali harmatcsepp. 

 De te mindenkin megkönyörülsz, mert mindent megtehetsz, és elnéző vagy az emberek 

bűnei iránt, hogy bűnbánatot tartsanak. 

 Mert szeretsz mindent, ami van, és nem utálsz semmit abból, amit alkottál. Hiszen ha 

gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. 

 Hogyan is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te létre 

nem hívtad volna? 

 De te mindent kímélsz, mert a tiéd minden, ó, életnek barátja. Milyen jó és kegyes 

mindenben a te szellemed, Uram! 

 Alig bünteted azokat, akik eltévednek; inted azokat, akik vétkeznek, és a szívükre 

beszélsz, hogy gonoszságukat elhagyva, higgyenek benned, Uram. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 5. tónus. 

 

Válasz: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-

örökké. Vö. 1. vers. 

 

Előénekes: Magasztallak téged, Istenem, Királyom, * és áldom nevedet örökkön-örökké. 

Mindennap áldalak téged, * és dicsőítem nevedet örökkön-örökké. 

Hívek: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

 

E: Irgalmas az Úr és kegyelmes, * nagy irgalmú és hosszan tűrő. 

Az Úr mindenkihez jóságos, * és irgalmas minden művéhez. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

 

E: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, * szentjeid áldást mondjanak. 

Országod dicsőségéről szóljanak, * és hatalmadat mindenek hirdessék. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

 

E: Hűséges az Úr minden szavában, * és tettei szentnek hirdetik. 

Az Úr a botladozót fenntartja, * és fölemeli, akit megaláztak. 

H: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 
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SZENTLECKE 2 Tessz 1, 11 – 2, 2 

 

 Ezt a levelet az váltotta ki, hogy egyesek Tesszalonikában félremagyarázták Krisztus 

második eljövetelének várását. Azt hitték, hogy már küszöbön áll, ezért elhanyagolták 

munkájukat: Az apostol ezért mondja, hogy a hívőnek feladata van itt a földön. Hűséges 

kötelességteljesítéssel kell Krisztust megdicsőítenie. Csak ezért várhatunk tőle jutalmat. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből 

 

 Aki életében megdicsőíti Krisztust, 

 azt Krisztus is dicsőségre emeli. 

 

 Testvéreim! Állandóan imádkozom értetek, hogy Istenünk méltóvá tegyen benneteket a 

meghívásra és tökéletessé a jóra való törekvésben s a hitből fakadó tettekben. Így dicsőül 

meg Urunk, Jézus neve bennetek, és ti őbenne, Istenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak 

kegyelméből. 

 Van még egy kérésünk, testvérek: Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét és a vele való 

egyesülésünket illetően ne veszítsétek el rögtön józanságtokat, és ne ijesszen meg benneteket 

sem lelki kinyilatkoztatás, sem állítólag tőlünk eredő mondás vagy levél, mintha az Úr napja 

már küszöbön állna. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, * hogy örökké éljen minden 

őbenne hívő. Jn 3, 16 – 1 D2 tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 19, 1-10 

 

 Jézus viselkedése képet ad a mindenkori kegyelem belső hatásáról. A gyarló emberben is 

felébred néha az érdeklődés Isten hatalma és irgalma iránt. Zakeus szeretné látni Jézust, mert 

bizonyára hallott róla. Jézus erre válaszol, s úgy tér be hozzá, mint barátjához. Ez a nyíltság 

és közvetlenség vezet Zakeus megtéréséhez. Meg kell látni, hogy a szeretetet hol lehet, és hol 

kell előlegezni, s ez a nagylelkűség ritkán marad válasz nélkül. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Az Emberfia azért jött, 

 hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag ember, aki a vámosok feje 

volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony 

termetű volt. Így hát előrefutott, felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett 

elhaladnia. 

 Amikor Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te 

házadban kell megszállnom.” 
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 Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust. Akik ezt látták, méltatlankodva 

megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.« 

 Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a 

szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette.” 

 Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is Ábrahám fia. Az 

Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 32. vasárnap 

OLVASMÁNY 2 Mak 7, 1-2. 9-14 

 

 Az ószövetségi könyvek közül itt áll előttünk legvilágosabban a túlvilági 

igazságszolgáltatásba és a feltámadásba vetett hit. Akik vállalták a vértanúságot, azok 

mindent odaadtak Istennek, ezért remélhették, hogy mindent visszakapnak. Az erkölcsi 

helytállás és a hitben való kitartás végső indítéka csak az lehet, hogy Isten a túlvilágon is tud 

jutalmazni vagy büntetni. 

 

OLVASMÁNY a Makkabeusok második könyvéből 

 

 Isten feltámasztja övéit az örök életre. 

 

 A pogány Antiokhosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak hét testvért, 

anyjukkal együtt. A király arra akarta őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért 

korbáccsal és szíjjal verték őket. 

 Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta: „Mit akarsz tőlünk kérdezni 

vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghaljunk, semmint megszegjük 

atyáink törvényeit.” 

A második, amikor már végét járta, felkiáltott: „Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de 

a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg.” 

 Utána a harmadikat kínozták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és 

a kezét is bátran odatartotta. Hősiesen mondta: „Az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. 

Remélem, újra visszakapom tőle.” Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, 

aki a kínokat ennyire semmibe vette. 

 Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket. is. Amikor már-már 

halálán volt, így szólt: „Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk 

abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás 

az életre.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 16, 1. 5-6. 8b és 15 11. tónus. 

 

Válasz: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 15b. vers. 

 

Előénekes: Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * figyelj könyörgő szavamra. 

Fogadd el imámat, * ajkam nem mond hamisságot. 

Hívek: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

 

E: Ösvényedre tereld vissza léptemet, * hogy lábam meg ne inogjon. 

Istenem, hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem, * fordítsd felém füledet, és hallgasd 

meg ajkam igéit. 

H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

 

E: Szárnyad árnyékában oltalmazz * a gonoszoktól, akik szorongatnak. 

Én azonban igazságban látom meg arcodat, * midőn felébredek, betölt engem színed látása. 

H: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 
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SZENTLECKE 2 Tessz 2, 16 – 3, 5 

 

 Az apostolok hitének mozgatója az volt, hogy Isten, az Atya szeretettel fordult felénk Jézus 

Krisztusban, és megadta az örök élet reményét, ami a megpróbáltatásokban is vigasztalásul 

szolgál. A hívők az Egyházban ezt a vigasztalást és ezt a reményt kapják meg. De kötelesek 

imádkozni azért, hogy az evangélium terjedjen, mert annak közvetítésével sokan megismerik 

Isten szeretetét. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből 

 

 Erősítsen meg benneteket az Úr, 

 hogy mindig a jót mondjátok és tegyétek! 

 

 Testvéreim! 

 Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet 

ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó 

tettben és szóban. 

 Végül, imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, 

mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem 

mindenkié. 

 Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoltalmaz a gonosztól. Bízunk az 

Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. 

Az Úr vezérelje szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Jézus Krisztus az elsőszülött a holtak közül, * övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. 

Jel 1, 5a. 6b –  5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 20, 27-38 

 

 Jézus mindig türelmes volt a tanításban, mert tudta, hogy az ember nehezen fogja fel Isten 

gondolatait. Azért nem lepődik meg a gúnyos kérdésen, amely a feltámadás hitét 

nevetségesnek akarta feltüntetni. Ezt is felhasználja arra, hogy rávilágítson az örök élet 

mibenlétére. Az már beérkezés, részesedés Isten életében, nem pedig bontakozás és erőpróba, 

minta földi élet. Az örök élet hite azon nyugszik, hogy Isten ismeri és szereti övéit, nem 

feledkezik el róluk, s ez az igazság még nyilvánvalóbb lett Krisztus magatartásában. 
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Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk. 

 

 Abban az időben: 

 Odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs 

feltámadás, és megkérdezték tőle: 

 „Mester! Mózes meghagyta nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy 

maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon 

utódot testvérének. 

 Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a 

második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt 

utód utána. Végül az asszony is meghalt. 

 A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.” 

 Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók 

rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is 

mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az 

Istennek a fiai, mert feltámadtak. 

 Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, 

ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban 

nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 20, 27. 34-38 

 

 Krisztus a feltámadásban örök életet ad nekünk. 

 

 Abban az időben Jézus ezeket mondta a szadduceusoknak, akik azt tartják, hogy nincs 

feltámadás: 

 „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik 

világba és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már 

meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert 

feltámadtak. 

 Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, 

ahol az Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban 

nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 33. vasárnap 

OLVASMÁNY Mal 3, 19-20a 

 

 Malakiás próféta a babiloni fogság után működött. Szomorúan látta, hogy sem az 

elöljárók, sem a nép nem tanult Isten büntetéséből, és nem veszik komolyan Isten törvényét. 

Ezért hivatkozik az ítéletre, amely olyan kemény lesz, mint a tűz, amely elégeti az ágat és a 

gyökeret. Csak az állhat Isten színe elé, aki féli a nevét, vagyis teljesíti akaratát. 

 

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből 

 

 Az utolsó ítéletkor felkél az igazság napja: 

 Isten megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. 

 

 Íme, elérkezik az a nap, s izzó lesz, mint a kemence. Minden kevély és minden 

gonosztevő olyan lesz, mint a szalma: az a nap, amely elérkezik, lángra lobbantja őket – 

mondja a Seregek Ura –,úgy hogy sem gyökér, sem lombozat nem marad belőlük. 

 Nektek pedig, akik félitek a nevemet, felragyog az igazság napja, és sugarai üdvösséget 

árasztanak. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 5-6. 7-8. 9a. 9bc 6. tónus. 

 

Válasz: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. Vö. 9. vers. 

 

Előénekes: Daloljatok az Úrnak citerával, * citerával és a zsoltárok szavával.  

Harsonákkal és zengő kürtökkel, * ujjongjatok az Úr és király előtt. 

Hívek: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. 

 

E: Zúgjon a tenger, és ami betölti, * a földkerekség, és akik rajta élnek. 

Tapsoljanak a folyamok, * és a hegyek is ujjongjanak az Úr színe előtt. 

H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. 

 

E: Mert eljön ítélni a földet, + igazságban ítéli az egész világot, * egyenlőképpen minden 

népet. 

H: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. 

 

SZENTLECKE 2 Tessz 3, 7-12 

 

 Az apostol saját példáját állítja azok elé, akik téves hitben várják a világ azonnali végét, 

Krisztus második eljövetelét, és tétlenségben töltik napjaikat. Ő maga nem akart mások 

kegyéből élni. Az evangélium hirdetése mellett megkereste a maga és kísérői mindennapi 

kenyerét. Mindenkinek igazi helytállással kell várni a számadás idejét. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a tesszaloniki hívekhez írt második leveléből 

 

 Krisztus követője azt vallja: 

 Aki nem akar dolgozni, ne is egyék! 

 

 Testvéreim! 

 Tudjátok, hogyan kell minket követni. Nem éltünk tétlenül közöttetek. Senki kenyerét 

ingyen nem ettük, hanem keserves fáradsággal, éjjel nappal megdolgoztunk érte, hogy 

senkinek ne legyünk terhére. 

 Nem mintha nem lett volna rá jogunk, hanem mert példát akartunk nektek adni, hogy 

kövessétek. Már amikor nálatok voltunk, meghagytuk nektek, hogy aki nem akar dolgozni, ne 

is egyék. 

 Most mégis azt halljuk, hogy némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, hanem 

haszontalanságra fecsérlik idejüket. 

 Az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük Urunkban, Jézus Krisztusban, hogy 

békében dolgozva a maguk kenyerét egyék. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Nézzetek föl, és emeljétek föl fejeteket, * mert elérkezett megváltástok ideje. Lk 21, 28 – 6. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 21, 5-19 

 

 A zsidók számára a templom Isten jelenlétének és a szövetség állandóságának a jelképe 

volt Ezért annak lerombolása egyenlőnek tűnt számukra a világ végével. Jézus ebből a 

tévhitből vezeti ki az apostolokat. A templomot lerombolják, mert benne mint Messiásban nem 

hittek, és nem ismerték fel benne a Megváltót. A bajt még növelni fogja az álmessiások 

fellépése. Az Egyház számára feladat marad a történelmi idő, amelyben hirdetnie kell az 

evangéliumot, és a Szentlélek segítségével tanúságot kell tennie Krisztusról. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Semmi sem maradandó ezen a földön. 

 Aki mindvégig állhatatos, az üdvözül. 

 

 Abban az időben: 

 Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi 

ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: 

 „Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent 

lerombolnak.” 

 Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen jelek előzik meg?” 

 Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én 

nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne kövessétek őket. 

 Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg 

kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” 
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 Aztán így folytatta: „Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés 

lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az 

égen. 

 De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a 

zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én nevemért, 

azért, hogy tanúságot tegyetek. 

 Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan 

ékesszólást és bölcsességet adok majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni 

vagy ellentmondani. 

 Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket meg is 

ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem vész el a 

fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Évközi 34. vasárnap – Krisztus király vasárnapja 

OLVASMÁNY 2 Sám 5, 1-3 

 

 A Sinai szövetségkötésben Isten megígérte, hogy védelmezi a népet és biztosítja hazájuk 

békés birtoklását: ez egyenlő azzal, hogy ő népének a királya. De a népből később hiányzott a 

kellő hit és az összetartás, ezért kívántak látható királyt. Sámuel próféta Dávidot keni fel 

királynak, aki aztán ígéretet kap, hogy Isten a maga egyetemes királyságát az ő utóda, a 

Messiás által fogja gyakorolni. 

 

OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből 

 

 Dávid, Krisztus Király előképe, 

 a választott nép fölkent királya. 

 

 Saul király halála után Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt 

mondták: „Íme, csontod és húsod vagyunk. Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul 

volt a királyunk, te voltál az, aki vezetted Izrael hadjáratait. Az Úr is azt mondta neked: 

Legeltesd népemet, Izraelt, és légy fejedelme Izraelnek.” 

 Izrael vénei tehát mind elmentek a királyhoz Hebronba, és Dávid király szövetséget kötött 

velük Hebronban, az Úr előtt. Aztán fölkenték Dávidot Izrael királyává. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 121, 1-2. 4-5 7b. tónus. 

 

 

Válasz: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. Vö. 1. vers. 

 

Előénekes: Örvendtem, mikor azt mondták nékem, * az Úr házába megyünk. 

Íme, itt állnak lábaink * kapuid előtt, Jeruzsálem! 

Hívek: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

 

E: Oda járnak föl a törzsek, * az Úr népének törzsei. 

Az Úr Izraelnek törvénybe adta, * hogy ott nevére áldást mondjanak. 

Mert ott állnak az ítélőszékek, * Dávid házának székei. 

H: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

 

SZENTLECKE Kol 1, 12-20 

 

 Az apostol felsorolja Krisztusnak mint Megváltónak kegyelmi kiváltságait. Ő az Atya 

egyszülött Fia, s mi az ő országának vagyunk polgárai. Általa kaptuk a megváltást és a bűnök 

bocsánatát. Ő az elsőszülött a teremtmények közül, ezért magáénak vallja az egész 

emberiséget, s bennünket is saját sorsában akar részesíteni. Az Atya különben is általa és érte 

teremtette a mindenséget. Az Egyházra külön gondja van, mert ő annak a feje: az Egyház 

pedig az ő teste, teljessége. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből 

 

 A mennyei Atya nekünk is helyet ad szeretett Fia országában. 

 

 Testvéreim! Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy 

részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban. 

 Kiragadott minket a sötétség hatalmából, és helyet adott szeretett Fia országában. Benne 

nyertük el a megváltást, bűneink bocsánatát. Ő a láthatatlan Isten képmása, minden 

teremtmény elsőszülöttje. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat 

és a láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden 

általa és érte lett teremtve. 

 Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a 

kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. 

 Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki 

magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet 

szerzett mindenkinek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 4. szám. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. * Áldott legyen Dávid ősatyánknak eljövendő országa! Mk 11, 

9b-10a. – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 23, 35-43 

 

 Jézus a kereszten tanúságot tett arról, hogy országa nem ebből a világból való. A 

gúnyolódásra nem válaszol, nem veszi igénybe hatalmát, hogy ellenségeit elhallgattassa. 

Királyi műve a megváltás. Legnagyobb ereje az, hogy engedelmeskedik az Atyának, akitől a 

küldetést kapta, s hősiesen gyakorolja a megbocsátást és az ellenség szeretetét. Ezzel 

igazolja, hogy országa az irgalom és a szeretet országa. Az emberiségnek éppen erre van 

szüksége. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Krisztus az örök élet Királya. 

 Uram, emlékezzél meg rólam, ha országodba érsz!” 

 

 Abban az időben: 

 Mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a főtanács tagjai pedig 

gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most szabadítsa meg önmagát, ha ő a 

Messiás, az Isten választottja.” 

 Gúnyt űztek belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók 

királya, szabadítsd meg magadat!” – mondták. 

 Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók királya. 

 Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? Szabadítsd meg hát 

magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a 
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büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem 

tett.” 

 Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor Országodba érkezel.” 

 Ő ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Urunk főünnepei az évközi időben 

Szentháromság vasárnapja 

OLVASMÁNY Péld 8, 22-31 

 

 A szöveg kettős tanítást ad Istenről. Az egyik az, hogy az ő létéhez hozzátartozik a 

bölcsesség éppúgy, mint a szentség és a hatalom. A másik pedig az, hogy bölcsességének 

vetületét belevitte a teremtésbe. Nem ötlet szerint alkotta meg a világot, hanem örök terve 

szerint. A világban felismerhető ez az isteni elgondolás, különösen akkor, ha az üdvösség 

történetét is figyelembe vesszük. Abban kifejezésre jut, hogy a világ egyúttal Isten 

szeretetének tárgya. 

 

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből 

 

 Isten öröktől fogva tervei szolgálatára rendelte a Bölcsességet, 

 mielőtt még bármit alkotott. 

 

 Így beszél az isteni Bölcsesség: 

 Alkotó munkája elején teremtett engem az Úr, 

ősidőtől fogva, mielőtt bármit is alkotott. 

Az idők előtt teremtett, 

a kezdet kezdetén, a föld születése előtt. 

Amikor létrehozott, még ősvizek sem voltak, 

és a forrásokból még nem tört elő víz. 

Mielőtt a hegyek keletkeztek volna, 

a halmok előtt születtem, 

amikor a földet és a mezőket még nem alkotta meg, 

és a föld első göröngyét sem. 

 Ott voltam, amikor az eget teremtette, 

s az ősvíz színének körét megvonta, 

amikor a felhőket fölerősítette, 

s az ősforrások erejét megszabta; 

amikor kijelölte a tenger határát 

– és a vizek nem csaptak ki –, 

amikor lerakta a föld szilárd alapjait. 

Ott voltam mellette, mint kedvence, 

napról napra csak bennem gyönyörködött, 

mindenkor az ő színe előtt játszadoztam. 

Ott játszottam az egész földkerekségen, 

s örömmel voltam az emberek fiai között. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR 8, 4-5. 6-7. 8-9 5. tónus. 

 

Válasz: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 2a. vers. 

 

Előénekes: Szemlélem az eget, ujjaid műve az, * te alkottad a holdat és az összes csillagot. 

Ugyan mi az ember, hogy megemlékezel róla, * az emberfia, hogy gondot viselsz rá? 

Hívek: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

 

E: Az embert csaknem angyalnak alkottad, + megkoronáztad dicsőséggel és fönséggel, * 

hatalmába adtad kezed műveit. 

H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

 

E: Mindent lábad alá vetettél, + minden juhot és barmot, * hozzá még a mezők vadjait.  

Az ég madarait és a tenger halait, * melyek a tenger ösvényét járják. 

H: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

 

SZENTLECKE Róm 5, 1-5 

 

 A megváltás gyümölcse az, hogy Isten maga ajándékoz meg bennünket a megigazulással. 

Elfogad bennünket, és magához hasonlóvá tesz. Ezért buzdít az apostol, hogy éljük át 

állapotunkat úgy, mint békét, mint megnyugvást Isten közelében. Ő határozott reményre 

hívott meg bennünket, s ez a legnagyobb kiváltságunk. Így a megpróbáltatások ellenére 

hűségesek tudunk maradni. Főleg azért, mert a bennünk lakó Szentlélek állandó biztosítéka 

Isten szeretetének, s nekünk is megadja ajándékba, hogy szeretetét viszonozhassuk. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 A nekünk ajándékozott Szentlélek által 

 kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. 

 

 Testvéreim! Mivel a hit révén megigazultunk, békében élünk az Istennel, Urunk, Jézus 

Krisztus által. Általa jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez, amelyben élünk, és 

dicsekszünk a reménységgel, hogy az isteni dicsőség részesei lehetünk. 

 De nemcsak ezzel, hanem még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a 

szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. 

Reményünkben nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt 

szívünkbe az Isten szeretete. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 1. szám. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek: * Istennek, aki van, aki volt és aki eljön 

újra! Vö. Jel 1, 8 – 9. tónus. 

Alleluja. 
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EVANGÉLIUM Jn 16, 12-15 

 

 Jézus már búcsúbeszédében bepillantást engedett a Szentháromság titkába. Földi 

életében arra törekedett, hogy megdicsőítse az Atyát, viszont az Atyától azt várja, hogy 

dicsőítse meg őt emberi természete szerint is. A Szentlelket azért küldi el az Atyától, hogy 

művét befejezze, és egyúttal a világ előtt is kibontakoztassa dicsőségét. Az Atya, a Fiú és 

Szentlélek kapcsolata tehát a kölcsönös szeretet és a szeretetben való egység. Ez az élet 

teljessége, s mi a kinyilatkoztatásban ennek kicsordulását kaptuk, s majd a színelátásban 

tárul fel egészen előttünk. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 A Szentháromság: Atya, Fiú, Szentlélek. 

 

 Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban 

eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. 

 Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni 

nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. 

 Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd 

hirdet nektek.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap – 
Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja 

OLVASMÁNY Ter 14, 18-20 

 

 Isten kegyelme mindig működött a világban, s mindig voltak, akik annak hatása alatt 

felismerték az igaz Istent, a világ Teremtőjét. Melkizedek, Ábrahám kortársa is ennek a 

bizonyítéka. A két ember bizonyára ezen az alapon talált egymásra. Melkizedek papi 

szolgálata független volt a későbbi ároni papságtól, s már a Zsolt 109, 4 arra utal, hogy az 

eljövendő Messiás papsága az övének hasonlatossága lesz. A kenyér és a bor feláldozása is 

emlékeztet az Oltáriszentségre. 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 

 

 Ábrahám kenyeret és bort ajánlott fel. 

 

 Amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött 

Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbeli Isten papja 

volt. Melkizedek megáldotta őt, és így szólt hozzá: „Áldott legyen Ábrahám a magasságbeli 

Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette. És áldott legyen a magasságbeli Isten, aki 

kezedbe adta ellenségeidet.” Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 109, 1. 2. 3. 4 6. tónus. 

 

Válasz: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 4bc. vers. 

 

Előénekes: Így szólt az Úr az én Uramhoz, +”Jobbom felől foglalj helyet, * míg minden 

ellenségedet lábad alá vetem zsámolyul.” 

Hívek: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

 

E: Kinyújtja az Úr Sionból hatalmad vesszejét: * „Ellenségeid között uralkodjál.  

H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

 

E: Nálad van az uralom hatalmad napján, * szent fényességben a hajnalcsillag előtt szültelek 

téged.” 

H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

 

E: Megesküdött az Úr, és meg nem bánja: * „Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje 

szerint.” 

H: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 11, 23-26 

 

 Pál apostol is beszámol az Oltáriszentség rendeléséről. Jellemző nála, hogy a külső 

körülményeket nem említi, hanem csak azt az éjszakát, amelyen Jézust elárulták. Jézus ekkor 

már egészen áldozatnak tudta magát, és elfogadta a vértanúságot. Ezért volt joga arra, hogy 

a kenyér és bor színe alatt elővételezze keresztáldozatát. 
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SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Valahányszor eszitek e kenyeret és isztok a kehelyből, 

 az Úr halálát hirdetitek. 

 

 Testvéreim! Én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, 

amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: „Vegyétek és egyétek, 

ez az én testem, amely értetek adatik! Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre!” 

 A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: „Ez a kehely az újszövetség 

kelyhe az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre!” 

 Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el 

nem jön. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

SZEKVENCIA tetszés szerint 

 

 (Énekelve elkezdhető az „Ímhol angyaloknak étke”-től is.) 

 

Dicsérd, Sion, Üdvözítőd: Jó Pásztorod, hű segítőd áldja hangos éneked! Himnuszt mondj 

egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted. 

Nagy dologról szól az ének: élet élő kútfejének, a Kenyérnek hódolunk. 

Estelén a búcsútornak, a tizenkét apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk. Hangosan hát 

fönnesengjen, ujjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma! 

Mert mit ajkunk most magasztal: amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma. 

Ott új húsvét napja támadt: új kötése új Királynak; régi húsvét bétellett. 

Új világtól fut az óság, árnyat oszlat új valóság, fényesség űz éjfelet. 

S amit ott tett önkezével, emlékére nyílt igével hagyta Krisztus végzenünk. 

Szent igéktől megoktatva, üdvösséges áldozatra kenyeret s bort szentelünk. 

Ágazatja szent hitünknek: testté-vérré lényegülnek, kenyér s bor mivolt előbb. 

Régi rend itt újnak enged, szárnya lankad észnek, szemnek; élő hitből végy erőt! 

Színében bor és kenyérnek (jel csak ez, de más a lényeg) drága nagy jók rejlenek. 

Vér bár a bor, test az étel, egy is Krisztus, semmi kétely. Két szín őt nem osztja meg. 

Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja; mindenek épen veszik. 

Veszi egy, és ezrek veszik, s mind egyenlőn kapja részit; mégis nem fogyatkozik. 

Veszi jó, és veszi vétkes, ám gyümölcse vajmi kétes: élet vagy elkárhozás. 

Rossznak átok, üdv a jóknak: lásd az együtt áldozóknak végük milyen szörnyű más. 

S ha megtört az áldozatban, kétség, tudd meg, nincsen abban: úgy van ott minden darabban, 

mint a teljes szín alatt. 

Őt törés nem törheté meg: csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan 

egy marad. 

Ímhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édes fiak vendégsége: 

rút ebeknek el ne vesd! 

Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja: képben írja régen ezt. 

Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd 

meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetőnk, 

szerelmünk, engedj 

asztalodra lelnünk, testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket! 
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(Dallama: 1-18. szakasz SzVU 107. sz. ének; utána a gregorián dallam szerint.) 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Jézus mondja: + „Én vagyok az égből szállott élő kenyér. * Aki eszik ebből a kenyérből, 

örökké élni fog.” Jn 6, 51 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 9, 11 b-17 

 

 A kenyérszaporítás csodáját Lukács úgy közli, mint az Eukarisztia előképét. Jézus 

megmutatta, hogy tudja és akarja táplálni azokat, akik hitet és üdvösséget keresnek nála, s 

hogy neki hatalma van a kenyér és a világ dolgai felett. Amikor tanítványait felszólítja, hogy 

ők adjanak enni az embereknek, ezzel azt is jelzi, hogy a lelki eledelt rajtuk keresztül adja 

majd Egyházának. Ez a táplálék olyan lesz, hogy soha ki nem fogy. A maradékból tizenkét 

kosarat töltenek meg, vagyis az apostolok keze soha nem lesz üres. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Mindnyájan ettek és jóllaktak a csodálatos kenyérből. 

 

 Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő 

szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, 

azokat meggyógyította. 

A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – 

figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek 

maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” 

 „Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – 

El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt ott. 

 Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.” 

 Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két 

halat. 

 Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy 

osszák ki a népnek. 

 Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Jézus Szent Szívének ünnepe 

OLVASMÁNY Ez 34, 11-16 

 

 A próféta a fogság idején beszél arról, hogy a nép vezetői, pásztorai gonoszak voltak, 

azért jött a csapás: a nyáj szétszóródott a fogságban. De egyúttal eléjük tárja Isten irgalmát 

is, amely abban mutatkozik meg, hogy ő maga lesz népének pásztora. A gondoskodást kifejező 

képek jelzik a fogságból való szabadulást, a nemzeti és a vallásos élet helyreállítását, de 

egyben előképei a messiási ország kegyelmi javainak is. Krisztus később, valóban szellemi és 

kegyelmi értelemben alkalmazta magára ezt a jövendölést. 

 

OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből 

 

 Az Úr gondot visel híveire: mint igazi jó pásztornak 

 szívügye a nyáj és minden bárány. 

 

 Ezt mondja az Úr, az Isten: 

 „Íme, én magam keresem meg juhaimat, és magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor 

számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszéledt juhai között, íme, én is 

gondjaimba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, 

ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtöm 

őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a 

völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain 

lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. 

 Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket – mondja az Úr, 

az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, 

ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és egészségeset. Az igazság szerint legeltetem 

őket.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 9. tónus. 

 

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 1. vers. 

 

Előénekes: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

Zöldellő mezőkön, terelget engem, * csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.  

Hívek: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 

E: Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan ő megígérte. 

A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, * biztonságot ad vessződ és 

pásztorbotod. 

H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 

E: Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözőimet szégyen érje. 

Fejemet megkented olajoddal, * serlegemet csordultig megtöltötted. 

H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 
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E: Jóságod és irgalmad nyomon követ, * életemnek minden napján. 

Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké szünet nélkül. 

H: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 

SZENTLECKE Róm 5, 5b-11 

 

 A természetben semmiféle biztosíték nincs arra, hogy az embernek van jövője és örök 

célja. Egyetlen válasz csak a teremtő Istentől jöhet: ő elkötelezte magát az embernek, tehát 

van reményünk. Az apostol a legerősebb érvet használja ennek a szeretetnek a kimutatására. 

Krisztus a bűnös ember megváltásáért vállalta a keresztáldozatot, s ez Isten 

nagylelkűségének, irgalmának a bizonyítéka. Ha Isten elkötelezte magát ellenségeinek, akkor 

barátai és gyermekei még jobban reménykedhetnek benne. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 Isten szeretete kiárad szívünkbe. 

 

 Testvéreim! A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. 

 Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, 

pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. 

 Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök 

voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még inkább megment 

bennünket haragjától. 

 Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most, hogy 

kibékültünk vele, az ő életébe beoltva még könnyebben megszabadulunk. Sőt, ezen felül még 

dicsekszünk is az Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a 

kiengesztelődést. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, * mert szelíd vagyok és alázatos szívű! Mt 

11, 29ab – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

Vagy: 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

„Én vagyok a jó Pásztor – mondja az Úr –, * ismerem juhaimat és juhaim ismernek engem.” 

Jn 10, 14 – 5. tónus. 

Alleluja. 
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EVANGÉLIUM Lk 15, 3-7 

 

 A példabeszédnek kettős értelme van. Először rámutat arra, hogy a jó Pásztornak a szeme 

rajta van nyájának minden tagján, még azokon is, akik tévelyegnek. Mindegyiket magánál 

akarja tartani, és mindegyikért tud áldozatot hozni. Szellemi értelemben ez azt jelenti, hogy 

Krisztus földi bukdácsolásaink ellenére is munkálja tökéletességünket. A másik értelem az, 

hogy a jó Pásztor nem hatalmát akarja éreztetni, nem a kilencvenkilencben gyönyörködik, 

hanem szolgálni, segíteni akar. A nyájat éppen szeretetével tartja össze. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Az elveszett után megy, amíg meg nem találja. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus ezt a példabeszédet mondta: „Ha közületek valakinek száz juha van, és egy elvész 

belőlük, nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a pusztában, és nem megy-e az elveszett juh 

után, amíg meg nem találja? 

 Ha megtalálta, örömében vállára veszi, hazasiet vele, összehívja barátait és szomszédait, 

és azt mondja nekik: »Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat!«” 

 Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint 

kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége megtérésre. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Augusztus 6. – Urunk színeváltozása 

(Ha ez az ünnep nem esik vasárnapra, akkor az evangélium előtt csak az egyiket olvassuk az 

alábbi két olvasmány közül.) 

 

OLVASMÁNY Dán 7, 9-10. 13-14 

 

 Az ószövetségi jövendölések az eljövendő Messiást képekben mutatják be. Dániel 

jövendölése kiemelkedő helyet foglal el, mert Jézus maga is többször utalt rá, és innen vette 

az „Emberfia” nevet Dániel idejében a keleti nagy birodalmak váltogatták egymást. Ezzel 

szemben a próféta rámutat annak az örök hatalmára, aki az „Idők Öregjétől”; vagyis az 

Örökkévalótól kapja a megbízatást az uralomra és az ítéletre. 

 

OLVASMÁNY Dániel próféta könyvéből 

 

 Ruhája fehér volt, mint a hó. 

 

 Én, Dániel az éjjeli látomásban láttam, hogy egyszer csak trónokat állítottak fel, és az 

Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó 

lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább. Ezerszer 

ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak és felnyitották a 

könyveket. 

 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik. Olyan volt, mint az 

Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Hatalmat, méltóságot és királyságot 

adott neki. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök 

hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 96, 1-2. 5-6. 9 6. tónus. 

 

Válasz: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 1 a és 9a vers. 

 

Előénekes: Király az Úr! + ujjongjon a föld, * és örvendjen minden sziget! 

Homály és felhő lebegi őt körül, * trónját jog és igazság tartja szilárdan. 

Hívek: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 

 

E: A földkerekséget bevilágítják villámai, * a föld látja és beléremeg. 

A hegyek viaszként szétfolynak az Úr arca előtt, * az egész föld az Úr színe előtt. 

H: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 

 

E: Igazságosságát hirdetik az egek, * és dicsőségét meglátják a népek. 

Mert te vagy, Uram, a legfölségesebb az egész világon, * messze fölségesebb vagy minden 

istennél! 

H: Király az Úr! * Legfölségesebb az egész világon! 
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SZENTLECKE 2 Pét 1, 16-19 

 

 Az apostol meglátta a kereszténység lényegét: az evangéliumi tanítás csak akkor 

ébreszthet igazi hitet és reményt, ha meggyőz bennünket arról, hogy Krisztusban az Isten 

örök Fia jelent meg közöttünk. Ha Krisztus csak ember lett volna, nem nyújthatott volna 

többet, mint más halandó ember. Nem hozhatta volna sem a bűnök bocsánatát, sem a 

feltámadást, sem az örök életet. Itt van a jelentősége az Atya tanúskodásának. Ha ő nem 

igazolta volna Krisztust ilyen jelenésekkel, csodákkal és feltámadással, akkor megmaradna a 

veszély, hogy „kitalált mesék után futunk”. 

 

SZENTLECKE Szent Péter apostol második leveléből 

 

 Mi hallottuk az égből jövő szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. 

 

 Szeretteim! Nem ravaszul kieszelt mesék nyomán adtuk nektek hírül Urunk Jézus 

Krisztus csodálatos erejét, hanem mint megdicsőülésének szemtanúi. Amikor az Atyaisten 

megtisztelte és megdicsőítette, ez a szózat hangzott el hozzá a magasztos dicsőségből: „Ez az 

én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok!” Mi hallottuk ezt az égből jövő 

szózatot, amikor vele voltunk a szent hegyen. Így még jobban hiszünk a prófétai 

jövendölésekben, és ti is jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg 

a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag föl nem kél a szívetekben. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 4. szám. 

Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik, * őt hallgassátok! Mt 17, 5c – 4g. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 9, 28b-36 

 

 Az apostolok tanúskodásának és a keresztény hitnek rövid összefoglalása és lényege az 

volt, hogy Jézus Krisztusban az Isten Fia, a Szentháromság második személye jött el 

megváltásunkra. Ezt a hitet előkészítették Jézus csodái, viselkedése, tanítása és önmagáról 

tett nyilatkozatai. A színeváltozás ezeknek a bizonyítékoknak a sorába illeszkedik bele. Itt az 

Atya nyilatkozik épp úgy, mint az ószövetségi jelenésekben. Krisztus a szeretett Fiú, aki a 

végleges üzenetet hozza, benne teljesül mindaz, amit Mózes és a próféták jövendöltek. A felhő 

és a fényesség is az ószövetségi jelenések elemei. Itt már jelképekben megmutatkozik az, ami 

majd a feltámadásban lesz valósággá: Krisztus az isteni hatalom és dicsőség hordozója 

emberi alakjában is, azért a hiten keresztül hozzá köthetjük életünket. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Míg Jézus imádkozott, arca teljesen átváltozott. 

 

 Abban az időben: 

 Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg 

imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi 

beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, 
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amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor 

fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló két férfit. 

 Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: »Mester, jó nekünk itt 

lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet.” 

Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította őket. A felhőben 

félelem szállta meg őket. 

A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a szózat 

hangzott, Jézus ismét egyedül volt. 

 Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Válaszok és egyéb válaszos zsoltárok 

VÁLASZOK 

  

ADVENTBAN:  

 Jöjj el, Urunk, * szabadíts meg minket.  

 Jöjj el, édes Üdvözítőnk. (Hozsanna 2.)  

 Jöjj el, Urunk, áldott Üdvözítőnk, és segítsd árva néped. (Hozsanna 401.)  

   

KARÁCSONYRA:  

 Ma megláttuk * dicsőségedet, Urunk.  

 Felragyog immáron fényességes napja Isten irgalmának. (Hozsanna 36.)  

 Nincs homály, itt a nap, minden új fényt kap. (Hozsanna 45.)  

   

NAGYBÖJTRE:  

 Figyelj reánk, Urunk, * és könyörülj rajtunk.  

 Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek. (Hozsanna 70.)  

   

HÚSVÉTRA:  

 Alleluja. (Kétszer vagy háromszor.)  

   

VÁLASZOK DICSÉRŐ ZSOLTÁROKHOZ:  

 Magasztaljátok Istent, * mert jóságos hozzánk.  

 Magasztalunk téged, Istenünk, * mert csodálatosak a te műveid.  

 Énekeljetek az Úrnak, alleluja, új éneket zengjetek, alleluja.  

 (Éneklő Egyház 679. old.)  

   

VÁLASZOK KÖNYÖRGŐ ZSOLTÁROKHOZ:  

 Közel van az Úr ahhoz, * aki hozzá kiált.  

 Hallgass meg minket, Urunk, * és szabadítsd meg népedet.  

 Az Úr irgalmas, * és jóságos hozzánk.  

   

 

EGYÉB VÁLASZOS ZSOLTÁROK 

   

ADVENTBAN:  

 Zsolt 24, 4bc 5ab. 6-7. 8-9 8 G. 

tónus. 

 V: Hozzád emelem a lelkem, * én  Uram, Istenem.  8 G. 

tónus. 

 E: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, * ösvényeidre taníts meg engem.  

 Taníts és vezess igazságod szerint, * mert te vagy üdvözítő Istenem.  

 H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.  

 E: Az Úr igazságos és jóságos, * ezért a bűnösöknek is utat mutat.  

 Az alázatost a jóban vezérli, * a szelídet útjára tanítja.  

 H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.  
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 E: Az Úr minden útja irgalom és hűség azoknak, * akik szövetségét és 

törvényét megtartják. 

 

 Isten barátságát élvezik, akik őt félik, * szövetségét megmutatja nekik.  

 H: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.  

   

 Zsolt 84, 9ab-10. 11-12. 13-14 1 D2 

tónus. 

 Lásd: „A” évközi 19. vasárnap.  

 V: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket 

add meg nékünk. 

1 D2 

tónus. 

   

KARÁCSONYI IDŐBEN:  

 Zsolt 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6 6. tónus. 

 Lásd: Karácsonyi ünnepi mise.  

   

VÍZKERESZTRE:  

 Zsolt 71, 2. 7-8. 10-11. 12-13 5. tónus. 

 Lásd: Vízkereszt.  

 V: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete. Vö. 11. vers 5. tónus. 

   

NAGYBÖJTBEN:  

 Zsolt 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 és 17 1 D2 

tónus. 

 Lásd: „A” Nagyböjt 1. vasárnapja.  

 V: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. Vö. 3a. vers 1 D2 

tónus. 

   

 Zsolt 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 1 D2 

tónus. 

 Lásd „C” Nagyböjt 5. vasárnapja.  

 V: Uram, Istenem, maradj velem, * midőn próbára tesz az élet. Vö. 

15b. vers 

1 D2 

tónus. 

   

 Zsolt 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 1 D2 

tónus. 

 Lásd „A” Nagyböjt 5. vasárnapja.  

 V: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 7. vers 1 D2 

tónus. 

   

NAGYHÉTRE:  

 Zsolt 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 2. tónus. 

 V: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 2a. vers 2. tónus. 

 Lásd „A” Virágvasárnap.  

   

HÚSVÉT VIGÍLIÁJÁRA:  

a) Zsolt 135, 1-3. 7-9. 24-26 6. tónus. 

 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Adjatok hálát az istenek Istenének, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Adjatok hálát az urak Urának, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Aki egyedül tesz nagy csodákat, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  
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 Aki bölcsességgel alkotta meg az eget, * V: mivel irgalma örökké 

megmarad. 

 

 Aki megformálta a nagy égitesteket, * V: mivel irgalma örökké 

megmarad. 

 

 A Napot, hogy uralkodjék a nappalon, * V: mivel irgalma örökké 

megmarad. 

 

 A Holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjjel, * V: mivel irgalma 

örökké megmarad. 

 

 Ellenségeinktől megvált minket, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Aki eledelt ad minden élőnek, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Adjatok hálát az ég Urának, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

b) Zsolt 135, 1 és 3 és 16. 21-23. 24-26 6. tónus. 

 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Adjatok hálát az istenek Istenének, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Adjatok hálát az urak Urának, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Aki sivatagon átvezette népét, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Földjüket pedig örökségül adta, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Örökségül szolgájának, Izraelnek, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Aki megalázottságunkban megemlékezik rólunk, * V: mivel irgalma 

örökké megmarad. 

 

 Ellenségeinktől megvált minket, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Aki eledelt ad minden élőnek, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

 Adjatok hálát az ég Urának, * V: mivel irgalma örökké megmarad.  

   

HÚSVÉTI IDŐBEN:  

 Zsolt 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 6. tónus. 

 Lásd: „A” Húsvét vigíliája.  

 V: Ezt a napot az Úristen adta, * örvendezzünk és vigadjunk rajta. 

24. vers 

6. tónus. 

   

 Zsolt 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 és 20 10. tónus. 

 Lásd: „A” Húsvét 6. vasárnapja.  

 V: Dicsérd az Istent nagy világ. Alleluja. 13. dallam.  

 Vagy:  

 Minden föld Istent dicsérje. Alleluja.  

   

MENNYBEMENETELRE:  

 Zsolt 46, 2-3. 6-7. 8-9 5. tónus. 

 Lásd: „A” Mennybemenetel.  

 V: Örömujjongás között, * szállt égbe az Isten. 6a. vers 5. tónus. 

   

PÜNKÖSDVASÁRNAPRA:  

 Zsolt 103, 1 ab és 24ac. 29bc-30. 31 és 34 8 G. 

tónus. 

 Lásd: „A” Pünkösd.  

 V: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét. Vö. 30. 

vers 

8 G. 

tónus. 

   

ÉVKÖZI VASÁRNAPOKRA:  

 Zsolt 18, 8. 9. 10. 11 2. tónus. 
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 Lásd: „A” Húsvét vigíliája.  

 V: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6, 68. 2. tónus. 

 Vagy:  

 A te szavaid, Uram, * lélek és élet. Jn 6, 63c 2. tónus. 

   

 Zsolt 26, 1. 4. 13-14 2. tónus. 

 Lásd: „A” évközi 3. vasárnap.  

 V: Világosságom az Úr * és üdvösségem. 1a.vers 2. tónus. 

   

 Zsolt 33, 2-3. 4-5. 6-7. 9 9g. tónus. 

 Lásd: Péter és Pál apostol.  

 V: Áldom az Urat * minden időben. 2. vers 4g. tónus. 

   

 Zsolt 62.3-4. 5-6. 8-9 9b. tónus. 

 Lásd: „A” évközi 22. vasárnap.  

 V: Téged szomjaz a lelkem, * én Uram, Istenem! 2b. vers 7b. tónus. 

   

 Zsolt 94, 1-2. 6-7. 8-9b 2. tónus. 

 Lásd: „A” Nagyböjt 3. vasárnapja.  

 V: Bárcsak hallgatnátok ma az ő szavára, * „Ne keményítsétek meg 

szíveteket!” 8ab. vers 

2. tónus. 

   

 Zsolt 99, 2. 3. 5. 1 D2 

tónus. 

 Lásd: „A” évközi 11. vasárnap.  

 V: Mi vagyunk az Isten népe, * jó Pásztorunk táplál minket. 3c. vers 1 D2 

tónus. 

   

 Zsolt 102, 1-2. 3-4. 8 és 10. 12-13 11. tónus. 

 Lásd: „A” évközi 7. vasárnap.  

 V: Irgalmas a mi Urunk, * könyörületre hajlik szíve. 8a. vers 11. tónus 

   

 Zsolt 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14 5. tónus. 

 Lásd: „A” évközi 14. vasárnap.  

 V: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom 

örökkön-örökké. Vö. 1. vers 

5. tónus. 

   

AZ ÉV UTOLSÓ HETEIRE:  

 Zsolt 121, 1-2. 3-4a. 4b-5. 6-7. 8-9 2. tónus. 

 Lásd: „A” Advent 1. vasárnapja.  

 V: Az Úr házába * örömmel indulunk. Vö. 1. vers 2. tónus. 
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Szűz Mária és szentek miséi 

December 8. – 
A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

OLVASMÁNY Ter 3, 9-15. 20 

 

 A bűnbeesésről szóló kinyilatkoztatás elénk tárja azt az igazságot, hogy Isten az embert 

természetfeletti segítséggel indította útjára, de egyúttal engedelmességet is követelt tőle, mint 

erkölcsi lénytől. Az ember függetleníteni akarta magát, s bűnös tettével kizárta magát a 

kegyelmi rendből. Ez az elveszett paradicsom. Isten azonban nem vonta meg gondviselését 

Ígéretet tett, hogy az asszony ivadéka győz a gonoszság felett Éva előképe annak az 

asszonynak, aki Fiával együtt győzni fog. Ebből olvasta ki az Egyház Mária kiváltságát. 

 

OLVASMÁNY Mózes első könyvéből 

 

 Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, 

 a te ivadékod és az ő ivadéka közé. 

 

 Az első ember és felesége a bűn elkövetése után elrejtőztek az Édenkert fái között. De az 

Úristen hívta az embert, és így szólt hozzá: „Hol vagy?” 

 Ő így válaszolt: „Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert mezítelen vagyok, tehát 

elrejtőztem.” 

 De Isten így szólt: „Ki adta tudtodra, hogy mezítelen vagy? Talán ettél a fáról, amelyről 

megtiltottam, hogy egyél?” Az ember így válaszolt: „Az asszony, akit mellém rendeltél, ő 

adott nekem a fáról, ezért ettem.” 

 Az Úristen megkérdezte az asszonyt: „Mit tettél?” Az asszony így felelt: „A kígyó 

vezetett félre, azért ettem.” 

 Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, átkozott leszel minden állat és a mező 

minden vadja között. Hasadon csúszol, és a föld porát eszed életed minden napján. 

Ellenkezést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Az (ő 

ivadéka) széttiporja fejedet, te pedig a sarkát mardosod.” 

 Az ember Évának nevezte feleségét, mert ő lett minden élő anyja. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 6. tónus. 

 

Válasz: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 1 a. vers 

 

Előénekes: Zengjetek az Úrnak új éneket, * csodálatra méltó, amit művelt. 

Diadalt aratott jobbjával, * győzelmet szentséges karjával. 

Hívek: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 

 

E: Az Úr megmutatta szabadító erejét, * igazságosságát feltárta a népek előtt. 

Emlékezetébe idézte jóságát és hűségét, * Izrael népe iránt. 

H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 
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E: Meglátta a föld minden határa, * szabadulást Istenünk hozott nekünk. 

Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, * ujjongjatok és zsoltárt mondjatok. 

H: Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt! 

 

SZENTLECKE Ef 1, 3-6. 11-12 

 

 Az apostol magasztalja Isten irgalmát, aki Krisztusban megáldott minket kegyelmi 

áldásaival, s öröktől fogva arra rendelt, hogy gyermekei legyünk. A kegyelmi adományokba 

bele vannak foglalva a Szentlélek ajándékai is és a Krisztussal való életközösség. Minden 

kegyelem Krisztus érdeméből származik, s így Mária mentessége is az áteredő bűntől. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

 

 Isten Krisztusban választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy fogadott, fiakká 

legyünk. 

 

 Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki Lelkének minden 

mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által. Őbenne választott ki a világ teremtése 

előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt 

minket, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiakká legyünk, és 

magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett Fiában jóságosan megajándékozott 

minket. 

 Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki mindent szabad 

elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát felsége dicsőségére, mi, akik már korábban is 

Krisztusba vetettük reményünket. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled! * Áldottabb vagy te minden 

asszonynál. Lk 1, 28 – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-38 

 

 Kétségtelen, hogy Isten előkészítette Máriát üdvtörténeti szerepére, hogy a Megváltó 

anyja legyen. A „kegyelemmel teljes” kifejezés is erre vall. Olyan      teljességről van itt szó, 

amely megfelel ennek a méltóságnak. Akit Isten így kitüntet, azt egészen szeretetébe fogadja, 

és úgy felvértezi, hogy emberré lett Fia is tisztelettel tekinthet rá, mint anyjára. Ezért 

értelmezte az Egyház az ő kegyelmi teljességét úgy, hogy soha nem volt a bűn hatalma alatt, s 

annak következményei sem nehezedtek rá. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. 

 

 Abban az időben: 

 Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt 

egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett 

hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te 

minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle 

köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta: 

  „Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! 

  Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, 

  s Jézusnak fogod őt nevezni! 

  Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. 

  Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. 

  Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, 

  és uralmának soha nem lesz vége!” 

 Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem 

ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje 

borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, 

rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár 

magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” 

 Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” 

Ezután az angyal eltávozott. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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December 26. – Szent István első vértanú 

SZENTLECKE ApCsel 6, 8-10; 7, 54-59 

 

 Istvánt és a többi diakónust azok közül a zsidók közül választották ki, akik a 

szétszórtságból visszaköltöztek Jeruzsálembe, és inkább görögül beszéltek, mint arámul. Ezért 

voltak külön zsinagógáik is. Ők bizonyára a mózesi törvényt is nagyvonalúbban kezelték, s 

fogékonyabbak voltak Krisztus egyetemes tanítására. István ilyen értelemben hirdeti az 

evangéliumot, s ezzel vonja magára a gyűlöletet. A főtanács előtt azzal védekezik, hogy az 

evangélium a prófétai jövendölések teljesedése. Halálában viszont teljesen utánozza 

Krisztust, és megbocsát ellenségeinek. 

 

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Látom a megnyílt eget és az Emberfiát! 

 

 Abban az időben: 

 István kegyelemmel és erővel eltelve csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a 

libertinusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból némelyek ellene 

támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a Lélekkel szemben, amellyel 

beszélt, nem tudtak helytállni. 

 Miközben hallgatták, haragra gyulladtak, és a fogukat vicsorgatták ellene. Ő azonban a 

Szentlélekkel eltelve fölnézett az égre, látta az Isten dicsőségét, és Jézust az Isten jobbján. 

Felkiáltott: „Látom a megnyílt eget, és az Emberfiát, ahogy az Isten jobbján áll!” Erre 

ordítozni kezdtek, és befogták fülüket. Egy akarattal rárontottak, kivonszolták a városból, és 

megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le a ruháikat. 

 Miközben megkövezték, István így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” 

Majd térdre esett, és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Amint ezt 

kimondta, halálba szenderült. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 30, 3cd-4. 6 és 8ab. 16 és 17ab 2. tónus. 

 

Válasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. Vö. 6. vers. 

 

Előénekes: Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!  

Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem! 

Hívek: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

E: Kezedbe ajánlom lelkemet, * megváltottál engem, Uram, igazság Istene. 

Ujjongok és örvendezem irgalmasságod miatt, * mert kicsiny voltomat tekintetre méltattad. 

H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 

 

E: Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem. Ragyogjon föl arcod 

szolgád fölött, * irgalmasságodban szabadíts meg engem. 

H: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet. 
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ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Áldott, aki az Úr nevében közeleg, * Isten az Úr, és reánk árasztja fényét. Zsolt 117, 26a. 27a 

– 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 10, 17-22 

 

 Jézus előkészítette tanítványait az üldöztetésre. Az emberek akár elfogultságból, akár 

előítéletből úgy tekintenek majd rájuk, mint akik megzavarják életüket és lelkiismeretüket. 

Jézus személye és tanítása megvilágította az igazságot és a szentséget, ami mellett a tévedés 

és a bűn azonnal kiütközik, s az emberek ezt nem viselik el. A hívők vigasztalása az lesz, hogy 

a Szentlélek mellettük áll a megpróbáltatások között is. A vértanúk hősiessége mindig 

hozzájárult az evangélium terjedéséhez. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Nem ti fogtok beszélni, 

 hanem Atyátok Lelke fog szólni belőletek. 

 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban 

pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy 

tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. 

 Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. 

Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok 

beszélni, hanem Atyátok Lelke szól majd belőletek. 

 Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik 

ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket. De aki 

állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Február 2. – Urunk bemutatása 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) 

OLVASMÁNY Mal 3, 1-4 

 

 Malakiás próféta olyan időben működött, amikor a papok buzgósága alábbhagyott, és a 

nép vallásos élete is meglazult. Ezért szólítja fel őket megtérésre, s figyelmeztetésül hivatkozik 

az ítéletre. Előbb azonban az istentiszteletnek és a papságnak meg kell újulnia. Az Úr útját 

Isten követe készíti majd elő. Az Újszövetség ebben a küldöttben Keresztelő Jánost látta. 

Krisztus áldozata pedig meghozta az istentisztelet teljességét. 

 

OLVASMÁNY Malakiás próféta könyvéből 

 

 Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek. 

 

 Ezt mondja az Úr, a mi Istenünk: 

 „Íme, elküldöm hírnökömet, hogy elkészítse előttem az utat. Hamarosan belép 

szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám, már jön 

is! – mondja a Seregek Ura. De ki tudja majd elviselni jövetele napját? És ki maradhat állva, 

amikor megjelenik? Mert olyan, mint az olvasztók tüze és a ványolók lúgja. Leül, mint az 

ezüstolvasztó és tisztító mester. Megtisztítja Lévi fiait, megnemesíti őket, mint az aranyat és 

az ezüstöt szokás, hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak.” 

 Juda és Jeruzsálem áldozata tetszeni fog akkor az Úrnak, éppúgy, mint a régmúlt időkben, 

mint az első években. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23, 7. 8. 9. 10 5. tónus. 

 

Válasz: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. Vö. 10. vers 

 

Előénekes: Emeljétek föl fejeteket, kapuk, * táruljatok föl, örök kapuk, és bevonul a dicsőség 

Királya. 

Hívek: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. 

 

E: Ki a dicsőség Királya? + Az Úr, a hatalmas és erős, * az Úr a harcban győzhetetlen. 

H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. 

 

E: Emeljétek föl fejeteket, kapuk, + táruljatok föl, örök kapuk, * és bevonul a dicsőség 

Királya. 

H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. 

 

E: Ki a dicsőség Királya? * A seregek Ura a dicsőség Királya. 

H: Az égi seregek Ura, * ő a dicsőség Királya. 

 

SZENTLECKE Zsid 2, 14-18 

 

 Az Isten Fia a megtestesülésben vállalta, hogy testvérünk legyen és hogy megismertesse 

velünk az Atyát. Mint ember mindenben hasonló lett hozzánk. Átélte a kísértést és a halált, 
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ezért tud megértő és irgalmas főpap lenni. Amikor átment a halálon és a feltámadáson, 

igazolta, hogy a halál nem a végső rossz, s ezzel elvette annak nyomasztó jellegét. 

 

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Jézusnak minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez. 

 

 Testvéreim! A testvéreknek közös a testük és a vérük. Ebből Jézus is részt vállalt, hogy 

így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa 

azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett. 

 Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel. Ezért 

minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez, hogy irgalmas és Istenhez hűséges 

főpap legyen, és levezekelje a nép bűneit. 

 Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Új fény támadt, pogányoknak üdvösség, * kiválasztott nemzetednek dicsőség. Lk 2, 32 – 8 G. 

tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 2, 22-40 

 

 Jézus gyermekkorától kezdve aláveti magát a törvény előírásainak, s ezzel igazolja az 

Atya iránti engedelmességét. De egyúttal úgy jön a templomba, mint aki annak ura. Az agg 

Simeon felismeri benne a Megváltót, a világosságot és az üdvösséget. Eljövetelével egyúttal 

megkezdődik az ítélet Mivel egészen Isten akaratát és szentségét képviseli, sokan ellene 

mondanak neki saját népéből is. Mária különös módon megéli majd ezt a feszültséget, amely 

kialakul Jézus és a nép vezetői között. A megváltásban tehát benne van az elegettevő 

szenvedés is. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást. 

 

 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust 

Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött 

fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy 

pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatni. 

 És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki 

Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy 

nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen 

a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint 

cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: 

  Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, 
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  szavaid szerint békességben, 

  mert szemeim meglátták Szabadításodat, 

  melyet minden nemzet számára készítettél, 

  hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, 

  és dicsőség népednek, Izraelnek. 

 Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig 

megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e gyermek által sokan 

elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is 

tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!” 

 Ott volt Anna prófétanő is, Fánuel leánya Áser törzséből. Idős volt már, napjai 

előrehaladtak. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegyen érte meg a 

nyolcvannegyedik évét. Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta 

Istent éjjel és nappal. Abban az órában is odament, dicsőítette Istent, és beszélt a gyermekről 

mindazoknak, akik Jeruzsálem megváltására vártak. 

 Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai 

Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét 

lelte benne. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: Lk 2, 22–32 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Simeon meglátta a Szabadítót, a Messiást. 

 

 Amikor Mózes törvénye szerint elteltek Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust 

Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint az Úr törvénye előírja: „Minden elsőszülött 

fiú az Úr szent tulajdona.” Ekkor kellett Máriának, ugyancsak az Úr törvénye szerint, „egy 

pár gerlét vagy két galambfiókát” tisztulási áldozatul bemutatni. 

 És íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki 

Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy 

nem lát halált addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen 

a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint 

cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: 

  Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, 

  szavaid szerint békességben, 

  mert szemeim meglátták Szabadításodat, 

  melyet minden nemzet számára készítettél, 

  hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, 

  és dicsőség népednek, Izraelnek. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Március 19. – 
Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

OLVASMÁNY 2 Sám 7, 4-5a. 12-14a. 16 

 

 Dávid király akkor kapja a messiási ígéretet, amikor templomot akar építeni. Ez a 

jövendölés szó szerint csak arra vonatkozik, hogy Dávid családjában az uralom megmarad, 

de az ószövetségi vallási közösség is felismerte, hogy az „örök uralom” csak olyan valakié 

lehet, aki örökké él, s aki a hatalmat azért kapja, hogy Isten akaratát végrehajtsa vele. Dávid 

utódai között tehát ott lesz a Messiás, a világ megváltója. Számunkra a tanítás az, hogy Isten 

ura a történelemnek, s ezt az uralmat nem fogja kiadni kezéből. 

 

OLVASMÁNY Sámuel második könyvéből 

 

 Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. (Lk 1, 32) 

 

 Amikor Dávid király elhatározta, hogy Jeruzsálemben templomot épít az Úrnak, még 

akkor éjszaka az Úr szózatot intézett Nátán prófétához: „Menj, és mondd meg szolgámnak, 

Dávidnak: 

 Ezt mondja az Úr: 

 Ha majd napjaid betelnek és megtérsz atyáidhoz, megtartom a magvadból származó 

utódodat, és megszilárdítom királyságát. Ő házat épít nevemnek, én meg minden időre 

megszilárdítom királyi trónját. Én az ő atyja leszek, ő pedig az én fiam. 

 Házad és királyságod örökre fennmarad színem előtt, trónod örökké szilárd marad.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 88, 2-3. 4-5. 27 és 29 6. tónus. 

 

Válasz: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. Vö. 37. vers 

 

Előénekes: Az Úr irgalmáról énekelek örökkön-örökké, * hűségedet nemzedékről 

nemzedékre hirdeti ajkam. 

Így szóltál: + „Irgalmam szilárdan áll mindörökké.” * Valóban, a te hűséged erős, miként a 

mennybolt. 

Hívek: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. 

 

E: Választottammal szövetséget kötöttem, * megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. 

Megerősítem ivadékodat örökre, * és megszilárdítom trónodat nemzedékről nemzedékre. 

H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. 

 

E: Így szólít engem: „Atyám vagy nékem, * Istenem és üdvöm sziklája.” 

„Irgalmam iránta örökké megmarad, * szövetségem hűsége nem szűnik meg.” 

H: Dávid ivadéka * fennmarad mindörökké. 

 

SZENTLECKE Róm 4, 13. 16-18. 22 

 

 Pál apostol rámutat az ószövetségi jövendölés értelmére. Ábrahám ígéretet kapott, hogy 

az ő ivadékában áldást nyer a föld minden népe. A zsidók úgy gondolták, hogy a jövendölés 
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és az áldás csak Ábrahám testi leszármazottaira vonatkozik. Pedig az igazság az, hogy 

Ábrahám a hitéért kapta az ígéretet, tehát igazi utódai azok, akik az ő hitét utánozzák. A 

világnak szánt áldást az Egyház közvetíti, mint hívő közösség. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 A reménytelenségben is reménykedve hitt. 

 

 Testvéreim! Az az ígéret, hogy Ábrahám utódai öröklik a világot, nem a mózesi 

törvénnyel, hanem a hitből fakadó megigazulással kapcsolatban hangzott el. 

 Azért a hittel kapcsolatban, hogy kegyelemből legyen. Így lett az ígéret minden utód 

számára biztos, nemcsak azok számára, akik alá vannak vetve a törvénynek, hanem azok 

számára is, akik Ábrahám hitéből valók. Nekik mindnyájuknak atyja ő Isten előtt, amint az 

Írás mondja róla: „Sok nép atyjává rendeltelek.” Mert hitt abban, aki életre kelti a halottakat, 

és létet ad a nemlétezőknek. A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja 

lesz, Isten ígérete szerint: „Nagy lesz a te nemzetséged.” 

 Ez szolgált megigazulására. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Boldogok, akik házadban élnek, Istenem! * Mindörökké dicsérnek téged. Zsolt 83, 5 – 1 D2 

tónus. 

Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó: 

Alleluja. 1. szám. 

 

EVANGÉLIUM Mt 1, 16. 18-21. 24a 

 

 József szerepe a hit szolgálata. Tanúskodnia kell a misztériumról és arról, hogy az Isten 

Fia szűzi fogantatással lett emberré. József kinyilatkoztatásból ismerte meg a titkot, s az 

számunkra is a hit tárgya marad. József alakja jelképe annak is, hogy a Messiás eljövetele 

nem egyszerűen az ószövetségi kor folytatása, hanem Isten új és különleges adománya. 

Jézusra úgy kell tekinteni, mint aki Istentől jött, őbenne hinni kell. József ennek a hitnek is 

példája. A zsidók a Messiásban evilági uralkodót vártak. Józsefnek nincsenek tervei, ő 

egyszerűen engedelmeskedik Isten akaratának. Isten nem földi vágyainkat elégíti ki, hanem 

örök életet ad. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 A Máriában fogant élet a Szentlélektől van! 

 

 Dávid utódai közül Jákobtól született József, aki jegyese volt Máriának, Jézus Krisztus 

szülőanyjának. 

 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt 

azonban egybekeltek volna, Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. Férje, József 

igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja 

el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid 

fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. 

Fiad születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől!” 
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 Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta 

neki. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy más evangélium: Lk 2, 41-51 a 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Nekem Atyám dolgaiban kell lennem. 

 

 Jézus szülei évről évre fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét 

esztendős lett, az ünnepi szokás szerint szintén fölmentek. Az ünnepek elmúltával hazafelé 

indultak. A gyermek Jézus azonban ott maradt Jeruzsálemben anélkül, hogy szülei 

észrevették volna. Azt gondolták, hogy az úti társaságban van. 

 Már egy napi járásra voltak, amikor keresni kezdték a rokonok és az ismerősök között. 

Mivel nem találták, visszatértek Jeruzsálembe, és ott keresték. 

 Három nap múlva találták meg a templomban. A tanítómesterek között ült, hallgatta és 

kérdezgette őket. Aki csak hallotta, mód felett elcsodálkozott értelmességén és feleletein. 

Amikor szülei megpillantották, nagyon meglepődtek. Azután anyja így szólt hozzá: „Fiam, 

miért tetted ezt velünk? Látod, atyád és én bánkódva kerestünk!” Jézus ezt felelte nekik: 

„Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ők azonban 

nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. 

Akkor követte őket, lement velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Március 25. – Urunk születésének hírüladása 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony) 

OLVASMÁNY Iz 7, 10-14; 8, 10 

 

 Isten a hitetlen királynak a próféta által a remény jelét kínálja fel, amikor a várost és a 

népet az ellenség fenyegeti. Az üdvtörténeti előkép betű szerinti tartalma az, hogy a Dávid 

házából való királyi családban gyermek születik, s ezzel Isten biztosítja a jövőt, s kimutatja 

hűségét a Dávidnak adott ígérethez. Később Isten a Messiást is az emberek hitetlensége 

ellenére küldi el. Születése csodálatos lesz, s megvalósul benne az Emmanuel-gondolat: 

velünk az Isten. Jelenléte marad a legnagyobb vigasztalás. 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből 

 

 Íme, a szűz fogan. 

 

 Azokban a napokban: 

 Így szólt az Úr Acház királyhoz: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az 

alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.” 

 De Acház így válaszolt: „Nem kérek jelet és nem kísértem az Urat.” Erre Izajás próféta 

azt mondta: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy próbára teszitek az emberek 

türelmét, még az én Istenem türelmét is próbára teszitek? Ezért az Úr maga ad nektek jelet: 

Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el, ami annyit jelent: Velünk az Isten.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 39, 7-8a. 8b-9. 10.11 7b. tónus. 

 

Válasz: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. 8a és 9a. vers. 

 

Előénekes: Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, * fülemet azonban megnyitottad. 

Nem követeltél égő- és engesztelő áldozatot, * így szóltam akkor: „Íme, eljövök.” 

Hívek: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. 

 

E: „A könyvtekercsben rólam írva áll, * hogy akaratodat teljesítsem. 

Erre vágyom, Istenem, * törvényed szívemet örömmel tölti el.” 

H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. 

 

E: Igazságodat hirdetem a nagy közösségben, * ajkam el nem hallgat, Uram, jól tudod. 

Igazságodat nem rejtettem el szívem mélyén, * hűségedet és segítségedet elbeszéltem. 

H: Íme, eljövök, Uram, * hogy megtegyem a te akaratodat. 

 

SZENTLECKE Zsid 10, 4-10 

 

 A Krisztus által hozott megváltás túlszárnyalta az ószövetségi kegyelmi rendet. Az ottani 

áldozatok értéke csak az emberek lelkületétől és teljesítményétől függött. Ezért azok nem 

lehettek tökéletesek és nem hoztak teljes elégtételt. A bűn kiengeszteléséhez a Fiú 

engedelmességére volt szükség. Ő valóban azzal a szándékkal lépett be világunkba, hogy 

mindenben megteszi az Atya akaratát. Ezzel az engedelmességgel vállalta a vértanúságot is. 
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SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből 

 

 Íme, e jövök, hogy teljesítsem akaratodat. 

 

 Testvéreim! Lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el. Ezért nyilatkozik 

így Krisztus, amikor a világba lép: 

  Áldozatot és ajándékot nem kívántál, 

  hanem emberi testet alkottál nekem. 

  Nem kedves előtted az engesztelő és égőáldozat. 

  Ezért így szóltam: Íme, elmegyek, 

  hogy teljesítsem akaratodat, 

  amint a könyvtekercsben rólam írva van. 

 Először tehát ezt mondta: „Áldozatot, ajándékot, engesztelő és égőáldozatot nem akartál, 

nem volt az kedves előtted”, jóllehet ezeket a törvény írta elő. Azután így folytatta: „Íme, 

elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” Tehát az előzőket eltörli, hogy helyébe állítsa az 

utóbbit. Vagyis Isten akarata szerint Jézus Krisztus testének feláldozása egyszer s 

mindenkorra megszentel bennünket. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS 

 

Az Ige emberré lett, és itt élt köztünk, * és láttuk az ő dicsőségét. Jn 1, 14ab – 4g. tónus. 

Nagyböjti időn kívül az elejéhez és a végéhez hozzáadandó: 

Alleluja. 4. szám. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-38 

 

 A Fiú megtestesülése magában foglalja a Dávidnak adott ígéret teljesedését Rámutat a 

Messiás küldetésére és méltóságára. Ő uralomra van hivatva, és országába összegyűjti az 

emberiséget. A jogcímet Fiúsága adja meg hozzá. Mária minden kiváltsága ebből az isteni 

tervből fakad. Azért áldottabb minden asszonynál, mert gyermeke az Isten Fia, akinek 

Fiúságát a szűzi fogantatás is jelképezi. Az isteni személy a megtestesülésben megmutatta, 

hogy tud egészen emberi lenni. Vállalja az anya és gyermek kapcsolatát, egészen beleolvad 

az emberi történelembe, s ezzel vállalja érte a felelősséget Mária emberi erénye a hit és az 

engedelmesség. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Kegyelmet találtál Istennél, Mária, 

 gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz. 

 

 Abban az időben: 

 Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt 

egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett 

hozzá és így szólt: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te 

minden asszonynál!” Ennek hallatára Mária zavarba jött, és gondolkodóba esett, hogy miféle 

köszöntés ez. 

 Az angyal azonban folytatta: 
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  Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél! 

  Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz, 

  s Jézusnak fogod őt nevezni! 

  Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni. 

  Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. 

  Uralkodni fog Jákob házán mindörökké, 

  és uralmának soha nem lesz vége! 

 Mária ekkor megkérdezte az angyalt: „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem 

ismerek?” Az angyal ezt válaszolta neki: „A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje 

borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának fogják őt hívni. Lásd, 

rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már a hatodik hónapban van, bár 

magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.” 

 Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” 

Ezután az angyal eltávozott. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Június 29. – Szent Péter és Szent Pál apostolok 

Vigília mise 

OLVASMÁNY ApCsel 3, 1-10 

 

 Az apostolok első csodája jelzi, hogy Jézus igazolta őket, tehát a tanításuk hitelt érdemel. 

Péter más alkalommal is „Istentől előre kijelölt tanúknak” mondja az apostolokat (ApCsel 

10, 41). Ugyanakkor a csoda Jézus nevének is a megdicsőítése. A jelenetben benne van az 

Egyház egész programja. Nem földi javakat osztogat, egész gazdagsága a Krisztustól kapott 

kegyelmi rend, amely az üdvösségre vezet. Ma is Krisztus nevében oldoz fel a bűntől, az ő 

nevében könyörög, az ő nevében osztogatja az élet kenyerét. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Azt adom neked, amim van: A Názáreti Jézus nevében kelj fel és járj! 

 

 Abban az időben: 

 Péter és János a kilencórai imádság idején fölmentek a templomba. Éppen akkor vittek 

oda egy bénán született embert. Mindennap letették a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, 

hogy a templomba menőktől könyöradományt kérjen. 

 Amikor meglátta Pétert és Jánost, amint be akartak menni a templomba, alamizsnáért 

könyörgött hozzájuk. Péter, Jánossal együtt rátekintett, és így szólt hozzá: „Nézz ránk!” Erre 

rájuk emelte tekintetét, reménykedve, hogy kap tőlük valamit. 

 Péter azonban ezt mondta neki: „Aranyom, ezüstöm nincs. Azt adom neked, amim van. A 

Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!” Majd a jobb kezénél fogva fölsegítette. Erre 

annak erő szállt a lábába és bokájába. Egy ugrással talpon termett, és már tudott járni. Velük 

együtt bement a templomba, járkált, ugrándozott, és dicsőítette az Istent. 

 Amikor az emberek felismerték, hogy ő szokott ott ülni a templom Ékes-kapujánál 

alamizsnát koldulva, nem tudták, hova legyenek csodálkozásukban amiatt, ami vele történt. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18, 2-3. 4-5 2. tónus. 

 

Válasz: Minden földre * elhat szózatuk. 5a. vers 

 

Előénekes: Isten dicsőségét az egek hirdetik, * a mennybolt vallja kezének művét. 

Ezt harsogja át egyik nap a másiknak, * erre oktatja éj az éjszakát. 

Hívek: Minden földre * elhat szózatuk. 

 

E: Nem olyan hang ez, nem olyan beszéd, * hogy meg ne értenéd szavát. 

Minden földre elhat szózatuk, * a földkerekség végéig eljut igéjük. 

H: Minden földre * elhat szózatuk. 
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SZENTLECKE Gal 1, 11-20 

 

 Az Egyház tanítása, az evangélium, nem emberektől való. Pál arra hivatkozik, hogy ő 

ugyanúgy Krisztustól kapta, mint a többi apostol. Az emberek közül még senki sem mert 

kiállni a világ elé azzal, hogy maradandó örömhírt közvetít. A történelemben sok mozgalom 

elindult, sok ígéret elhangzott, de csak Krisztus tanítása lett az örök élet eszköze. Az 

apostolok azért pecsételték meg életükkel, mert az nemcsak hitüket és reményüket táplálta, 

hanem szeretetüket is ébren tartotta. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Isten kinyilatkoztatta bennem Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak. 

 

 Testvéreim! Biztosítlak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől 

való. Hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus 

kinyilatkoztatásából. 

 Hallhattátok már, hogy azelőtt, még mint zsidó, milyen magatartást tanúsítottam: 

könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát és romlására törtem. A zsidó vallásosságban 

számos honfitársamat felülmúltam, mert szenvedélyesen buzgó követője voltam atyáim 

hagyományának. 

 Ám úgy tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott és kegyelmével 

meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, akit hirdetnem kell a pogányoknak. Attól 

kezdve nem hallgattam a testre és a vérre, és nem mentem föl Jeruzsálembe sem 

apostolelődeimhez, hanem elmentem Arábiába, majd ismét visszatértem Damaszkuszba. 

 Három év múltán végül fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel. Nála 

maradtam tizenöt napig. Más apostolt azonban nem is láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét. 

Amit itt írok, Isten előtt mondom, nem hazugság! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 2. szám. 

Uram, te jól tudsz mindent: * tudod, hogy szeretlek téged. Jn 21, 17d – 2. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Jn 21, 15-19 

 

 Az evangélista megőrizte ezt a jelenetet, mert boldogító volt a tudat, hogy Krisztus 

alkalmat ad hibáink jóvátételére. Az életet erkölcsi és kegyelmi szempontból mindig újra lehet 

kezdeni. A másik tanulság az, hogy Péter a szeretet kinyilvánítására válaszként kapja a 

főpásztori hatalmat. Krisztus annak ad küldetést, aki hajlandó őt szeretni és követni. Csak 

arra bízza rá kegyelmeit és azt teszi meg gondviselése eszközének, aki azért ragaszkodik 

hozzá, mert ő az Isten Fia, akiben az Atya egész irgalmával megmutatkozott. A pápaságnak 

azóta is az a szerepe, hogy a Krisztusba vetett hitet és az iránta való szeretetet ébren tartsa a 

földön. Csak ezáltal válunk az ő nyájává. 
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+ EVANGÉLIUM Szent János könyvéből 

 

 Legeltesd juhaimat! Legeltesd bárányaimat! 

 

 Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak és velük 

étkezett, megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint 

ezek?” Péter így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt mondta neki: 

„Legeltesd bárányaimat.” 

 Aztán újra megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Ő azt felelte: „Igen, 

Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 

 Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter 

elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: 

„Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!” Jézus pedig ismét ezt mondta: 

„Legeltesd juhaimat!” 

 Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted magad, és oda 

mentél, ahová akartál. De ha megöregszel kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és 

oda visz, ahova nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen halállal dicsőíti 

majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Ünnepi mise 

OLVASMÁNY ApCsel 12, 1-11 

 

 Heródes Agrippa 41-44. években uralkodott Júdea és Szamaria felett, a rómaiak 

kegyéből. A zsidók rokonszenvét azzal akarta megszerezni, hogy a keresztények ellen fordult. 

Jakab apostol vértanúságát a szöveg csak megemlíti, de Péter fogságáról úgy beszél, mint az 

Egyház nagy eseményéről. Az egész közösség imádkozik szabadulásáért, mert személyében 

valahogy az egész közösség sorsát látják. Szabadulásának leírásában pedig azt akarta 

érzékeltetni, hogy Isten jelen van Egyházában természetfeletti segítségével, mint ahogy az 

ószövetségi üdvrendet is irányította. A történet az ima erejére is rámutat. 

 

OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből 

 

 Most már biztosan tudom, hogy az Úr szabadított ki Heródes kezéből! 

 

 Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztényüldözés, Heródes király elfogatta az 

Egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. 

Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogatja. 

 A kovásztalan kenyér ünnepét ülték. Elfogatta, börtönbe záratta és rábízta négy, 

egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a 

nép elé vezetteti. 

Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az Egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon 

az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős 

lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az 

Úr angyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és 

felébresztette: „Kelj fel, gyorsan!” Erre a láncok lehulltak a kezéről. Azután az angyal így 

folytatta: „Csatold fel övedet, és vedd fel saruidat!” Amikor megtette, az angyal ezt mondta: 

„Vedd magadra köpenyedet, és kövess!” 

 Ment és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, 

hogy látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város 

felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és 

ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. 

 Amikor Péter föleszmélt, így szólt: „Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte 

angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből és mindabból, amiben a zsidó nép 

reménykedett!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 4g. tónus. 

 

Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. Vö. 5. vers. 

 

Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam. 

Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. 

Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. 
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E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és 

ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből. 

H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. 

 

E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen. 

Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából 

kiszabadította. 

H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. 

 

E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt. Ízleljétek és lássátok, 

milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik. 

H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből. 

 

 

SZENTLECKE 2 Tim 4, 6-8. 17-18 

 

 Pál apostol magatartása eleven bizonyíték arra, hogy a hit mit ad az embernek. Ő 

hirdette az evangéliumot, utazott, fáradozott, buzdított, sokaknak megmutatta a szeretet és az 

üdvösség útját. Élete végén azonban a nagy áldozatot neki magának kellett meghozni. Tudja, 

hogy a Néró féle üldözés alatt a halálos ítélet várja, de élteti a remény, hogy Krisztus 

megjutalmazza fáradozásaiért, s vértanúsága is tanúságtétel lesz Isten ügye mellett. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből 

 

 Az Úr megszabadít engem minden gonosz cselvetéstől, 

 és mennyei országába vezet. 

 

 Kedves Fiam! Az én véremet nemsokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. 

A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az 

igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. 

De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. 

 Mellém állt ugyanis az Úr, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium 

hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán 

torkából. Sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei 

országába. Dicsőség legyen neki mindörökké! Ámen. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 7. szám. 

Te Péter vagy, és e sziklára építem Egyházam, * s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Mt 

16, 18 – 7b. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 16, 13-19 

 

 A kereszténység központi tétele mindig ez: Kinek tartjuk Krisztust? A kérdés döntő 

jelentőségét az is mutatja, hogy a leendő Egyház kiválasztott feje adja meg a választ. Nem 

magától, hanem az Atya kegyelmi segítségével. Hitünk tartalma az, hogy Krisztusban az Isten 
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örök Fia lett emberré, s őbenne az Atya egész tervét, egész irgalmát megmutatta. Ez a hit 

adja meg az Egyház szilárdságát. Amíg tudjuk, hogy Krisztus nemcsak ember, hanem isteni 

személy, addig elfogadjuk őt útnak, igazságnak, életnek és a kegyelem forrásának. Péter 

hivatala, mint sziklaalap biztosítja ennek a hitnek a szilárdságát az Egyházban. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Te Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait. 

 

 Abban az időben: 

 Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek 

tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki 

Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának.” Ő tovább kérdezte őket: „Hát ti, 

kinek tartotok engem?” Simon Péter válaszolt: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Erre 

Jézus azt mondta neki: „Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér 

nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter 

vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked 

adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben 

is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Július 2. – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 
(Sarlós Boldogasszony) 

OLVASMÁNY Szof 3, 14-18 

 

 A próféta vigasztalja népét (Sion leányát), hogy Isten a fenyítés után újra visszafogadja 

őket szeretetébe: közöttük lakik, erősíti őket, bizalmat önt beléjük, és irányítja sorsukat. 

Istennek ez a jelenléte elérte végleges formáját a Fiú emberré levésében. Az isteni személy 

elkötelezte magát nekünk és üdvösséget szerzett. Mária őt hordozta és őt adta a világnak. A 

megtestesülésben az egész emberiség megkapta a biztosítékot, hogy részesei lehetünk 

istenségének, ahogy ő részese lett emberségünknek. Amennyiben „a hit által Krisztus lakik a 

szívünkben” (Ef 3, 17), annyiban Mária igazi előképe minden hívőnek. Az ő lelkületével kell 

Krisztust hordozni és hozzá hasonlóvá válni. 

 

OLVASMÁNY Szofoniás próféta könyvéből 

 

 Az Úr, Izrael királya közötted él. 

 

  Dalolj, Sion leánya, 

 zengj éneket, Izrael! 

 Örülj és ujjongj egész szívedből, 

 Jeruzsálem leánya! 

 Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, 

 elűzte ellenségedet. 

 Izraelnek az Úr a királya, 

 ne félj többé semmi rossztól! 

  Azon a napon 

 így szólnak majd Jeruzsálemhez: 

 Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed! 

 Veled van az Úr, a te Istened, 

 az erős Szabadító! 

 Örül majd neked nagy örömmel, 

 újjáéleszt szeretetével, 

 örül majd neked ujjongó örömmel, 

 mintha ünnepet ülne. 

  A balsorsot elfordítottam tőled, 

 hogy ne viseld többé a gyalázatot. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

Vagy: 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 12, 9-16b 

 

 Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, 

 gyakoroljátok a vendégszeretetet! 

 

 Testvéreim! Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A 

testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg 
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egymást. A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek; az Úrnak szolgáltok. A 

reményben legyetek derűsek, a nyomorúságban béketűrők, az imádságban állhatatosak. 

 Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok 

üldözőiteket, áldjátok, és ne átkozzátok. Azokkal, akik örülnek, örüljetek, és a sírókkal 

sírjatok. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az 

egyszerű emberekhez. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Iz 12, 2-3. 4bcd. 5-6 4g. tónus. 

 

Válasz: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje! 6b. vers. 

 

Előénekes: Íme, Isten az én üdvösségem, * bízom benne és nem félek. 

Mert az Úr az én erősségem és dicsőítő énekem, * ő lett nékem szabadulásom. 

Örömmel meríttek majd vizet * az üdvösség forrásaiból. 

Hívek: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje! 

 

E: Adjatok hálát az Úrnak, * magasztaljátok az ő nevét. 

A népek között hirdessétek tetteit, * emlékezzetek meg arról, hogy Fölséges az ő neve. 

H: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje! 

 

E: Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dolgokat művelt: * tudja meg az egész világ! 

Ujjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, * mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. 

H: Nagy a ti körötökben, * Izrael szentje! 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Boldog vagy, Szűz Mária, + mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, * amit az Úr mondott 

néked. Vö. Lk 1, 45 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 39-56 

 

 Az angyali üdvözlet nagy titkot bízott Máriára, aki érzi, hogy egyedül nem képes azt 

hordozni. Hogyan igazolja titkát az emberek előtt? Ezért siet Erzsébethez, akiről tudja, hogy 

Isten őt is kiválasztotta a maga céljaira. Mária ebben a szeretetközösségben várja meg Isten 

intézkedését. József is kinyilatkoztatást kap, s most már ő lesz a titok védelmezője. A hitet 

nekünk is az Egyház közösségében kell hordozni. Ott alkalmunk van meglátni, hogy Isten 

kegyelmeket osztogat, különleges hivatást ad és áldozatot követel. Egymás hitének és 

szeretetének megtapasztalása belőlünk is kiválthat olyan dicsőítést, hálát és megnyugvást, 

mint amilyen Mária énekében tükröződik. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? 

 

 Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. 

Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária 
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köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos 

szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 

De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe 

csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt 

annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” 

 Mária megszólalt: 

  „Magasztalja lelkem az Urat, 

  és szívem ujjong megváltó Istenemben! 

  Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, 

  lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. 

  Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, 

  szentséges az ő neve! 

  Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, 

  mindazokra, akik félik őt. 

  Nagyszerű dolgot tett karja ereje, 

  széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. 

  Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, 

  és felmagasztalta az alázatosakat. 

  Az éhezőket elhalmozta minden jóval, 

  de a gazdagokat elküldte üres kézzel. 

  Felkarolta gyermekét, Izraelt, 

  megemlékezve irgalmasságáról, 

  amint atyáinknak megígérte: 

  Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” 

 Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Augusztus 15. – Szűz Mária mennybevétele 
(Nagyboldogasszony) 

Vigília mise 

OLVASMÁNY 1 Krón 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 

 

 A szövetség ládája Mózes korából származott. A szent sátorban őrizték, és benne volt a 

törvény két kőtáblája. Úgy szerepelt, mint Isten jelenlétének jelképe s az istentisztelet 

középpontja, azért viteti Dávid nagy ünnepséggel Jeruzsálembe. Majd Salamon a 

templomban helyezi el. Amikor a babiloniak lerombolták a templomot, a láda is elveszett. 

Attól kezdve Isten jelenlétét a templom és Jeruzsálem jelképezte. Az Újszövetségben Isten 

jelenlétének különös eszköze lett Mária, hiszen rajta keresztül történt a megtestesülés. Mária 

minden kiváltsága abból fakad, hogy ő az emberré lett Isten anyja. 

 

OLVASMÁNY a Krónikák első könyvéből 

 

 Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, 

 és a közepére helyezték. 

 

 Dávid király összehívta Jeruzsálembe egész Izraelt, hogy az Úrládáját vigyék arra a 

helyre, amelyet készített neki. Áron fiait és a levitákat is odarendelte. A leviták rudak 

segítségével vállukra vették a ládát, ahogy Mózes az Úr parancsára elrendelte. 

 Dávid megparancsolta a leviták vezetőinek, hogy állítsák sorba testvéreiket, az 

énekeseket – hangszerekkel, hárfákkal, citerákkal és cintányérokkal fölszerelve –, és 

zendítsenek hangos öröménekre. 

 Az Isten ládáját bevitték a sátorba, amelyet Dávid állított neki, és a közepére helyezték. 

Azután égőáldozatot és közösségi áldozatot mutattak be Istennek. 

 Amikor Dávid befejezte az égő- és közösségi áldozat bemutatását, megáldotta a népet az 

Úr nevében. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 131, 6-7. 9-10. 13-14 7b. tónus. 

 

Válasz: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. Vö. 8. 

vers. 

 

Előénekes: Azt hallottuk, hogy Efratában van, * és megtaláltuk Jaar mezején. 

Induljunk tehát sátorába, * boruljunk le lábának zsámolyához. 

Hívek: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. 

 

E: Papjaid igazságba öltözzenek, * és szentjeid ujjongjanak. 

A te szolgád, Dávid miatt, * meg ne vesd fölkented arcát. 

H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. 
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E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül. 

„Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom.” 

H: Indulj el, Uram, nyugalmad helyére, * te és erősséged frigyszekrénye. 

 

SZENTLECKE 1 Kor 15, 54-57 

 

 Krisztus megváltói műve győzelmet hozott a bűn és a halál felett. Az ő feltámadásában ez 

a győzelem teljes lett embersége számára. Misztikus testének tagjai azonban csak fokozatosan 

részesülnek benne: megkapjuk a bűnök bocsánatát, a megszentelő kegyelmet, és várjuk a 

feltámadást az idők végén. Mária azonban különleges módon részesült a győzelemben, hiszen 

ő nemcsak a misztikus test tagja, hanem anyja a Főnek. Ő úgy győzött a bűn felett, hogy a 

bűn nem is ért hozzá, s úgy győzött a halál felett, hogy az örök élet teljességében megelőz 

mindnyájunkat. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Halál, hol a te győzelmed? 

 

 Testvéreim! Amikor a romlandó test magára ölti a romolhatatlanságot, 

a halandó a halhatatlanságot, akkor beteljesedik az Írás szava: 

  A győzelem elnyelte a halált. 

  Halál, hol a te győzelmed? 

  Halál, hol a te fullánkod? 

 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. Legyen hála az Istennek, mert ő 

győzelemre segít minket Jézus Krisztus, a mi Urunk által! 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 6. szám. 

Boldogok, akik Isten szavát hallgatják, * és hűségesek maradnak hozzá. Lk 11, 28 – 6. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 11, 27-28 

 

 Mária alakjában Krisztus megvilágította előttünk, hogy mi az igazi emberi nagyság és mi 

vezet a végleges boldogsághoz. Isten országában nem a származás, a rokonság, a földi 

hatalom vagy gazdagság számít, hanem Isten akaratának teljesítése. Mária nagysága sem az, 

hogy ő testileg Krisztus anyja, hanem az, hogy ő ennek az anyaságnak megfelelően teljesítette 

Isten akaratát. A kiválasztás nem érdem volt, hanem feladat. Ő azért dicsőült meg a 

mennyben, mert egészen meghallotta Isten szavát, és életének ez volt a tartalma. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Boldog a méh, mely hordozott téged! 

 

 Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: „Boldog a 

méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre ő így válaszolt: „És még milyen 

boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!” 
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 Ezek az evangélium igéi. 
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Ünnepi mise 

OLVASMÁNY Jel 11, 19a; 12, 1-6a. 10 

 

 Az apostol látomásában összefonódik Máriának és az Egyháznak a képe. Az égen 

megjelenő jel, az asszony: a Messiás gyermek anyja, de egyúttal Isten népének is a 

megszemélyesítője. A tizenkét csillag a választott nép tizenkét törzsére és a tizenkét apostolra 

emlékeztet. A szülés fájdalmai jelképezik az Egyház küzdelmeit a földi történelemben. 

Gyermekeit a gonoszság hatalma mindig veszélyezteti, de Isten gondviselése őrködik 

üdvösségük felett. Főleg azáltal, hogy Mária Fia vasvesszővel, azaz teljes hatalommal 

kormányoz. 

 

OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből 

 

 Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony. 

 

 Én, János láttam, hogy az égben feltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség 

ládája. Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, 

fején pedig tizenkét csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és 

szülési fájdalmában. 

 Majd egy másik jel tűnt fel az égen: egy nagy, vörös sárkány. Hét feje volt és tíz szarva, 

és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte és a földre szórta az ég csillagainak 

egyharmadát. 

 Azután a sárkány odaállt a szülő asszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a 

gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes 

nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába 

menekült, ahol az Isten helyet készített számára. 

 Ekkor harsány hangot hallottam az égben: „Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa! 

Eljött az ő Fölkentjének uralma!” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 44, 10bc. 11. 12ab. 16 11. tónus. 

 

Válasz: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. Vö. 10b. vers. 

 

Előénekes: Jobbodon áll a királynő, * Ofir aranyával ékesítve. 

Hívek: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. 

 

E: Halljad, leányom, figyelj szavamra, * felejtsd el népedet és atyád házát. 

H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. 

 

E: Szépségedet kívánja a király, * mert ő a te urad, hódolj előtte. 

H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. 

 

E: Ujjongó örömmel vonulnak, * bevonulnak a király házába. 

H: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. 
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SZENTLECKE 1 Kor 15, 20-27 

 

 Isten Krisztus emberségén mutatta meg üdvösségünket: feltámasztotta a halálból és 

megdicsőítette érdemeiért. Az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is a forrása, hiszen ő a 

kegyelmi rend feje, a második Ádám. Teljes győzelme és dicsősége csak a világ végén lesz 

nyilvánvaló. Dicsőségében mindenki akkor részesül, amikor „sorra kerül”. Az Egyház mint 

az apostoloktól ránk hagyományozott igazságot vallja, hogy Mária istenanyasága és érdemei 

miatt különleges módon megkapta a mennybevételt és az üdvösséget. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 

 

 Először Krisztus támad fel, majd azok, 

 akik Krisztushoz tartoznak. 

 

 Testvéreim! Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a holtak közül. Egy ember által jött a 

halál, és egy ember által jön a holtak feltámadása is. Amint ugyanis Ádámban mindenki 

meghalt, úgy Krisztusban mindenki életre kel. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül: 

először Krisztus, majd amikor ő eljön, azok is mindannyian, akik Krisztushoz tartoznak. 

 Azután következik a vég, amikor Krisztus átadja az Istennek, az Atyának az uralmat, 

miután minden felsőbbséget, hatalmat és erőt megsemmisített. Addig kell ugyanis uralkodnia, 

amíg ellenségeit mind lába alá nem veti. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Máriát fölvette az Úr a mennybe. * Örvendezik az angyalok kórusa. –  5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 39-56 

 

 Az evangélium emlegeti Mária kegyelmi kiváltságait. Áldottabbnak mondja mindenkinél, 

mert egészen tudott hinni. Ezzel a hittel és engedelmességgel vállalta a Megváltó anyjának 

szerepét. Másodszor nagysága abban nyilvánul meg, hogy Isten nagy dolgokat művelt benne 

és általa. Őt tette az üdvtörténet legnagyobb emberi alakjává, hiszen az isteni személy tőle 

vette magára az emberi természetet, s így őt valóságos anyjává választotta. A harmadik 

kiváltság az, hogy boldognak hirdeti őt minden nemzedék. Az Egyházban megvalósult a 

jövendölés. Úgy is tiszteljük őt, mint az Egyház anyját, akinek boldogságához tartozik a 

közbenjárás. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Nagy dolgokat művelt a Hatalmas Isten; 

 felmagasztalta az alázatosakat. 

 

 Azokban a napokban Mária útrakelt, és a hegyek közé, Juda egyik városába sietett. 

Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária 

köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos 

szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 
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De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat el hozzám? Mert íme, amikor fülembe 

csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott méhemben a magzat! Boldog, aki hitt 

annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!” 

 Mária megszólalt: 

  „Magasztalja lelkem az Urat, 

  és szívem ujjong megváltó Istenemben! 

  Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, 

  lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. 

  Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, 

  szentséges az ő neve! 

  Irgalma nemzedékről nemzedékre száll, 

  mindazokra, akik félik őt. 

  Nagyszerű dolgot tett karja ereje, 

  széjjelszórta mind a gőgös szívűeket. 

  Lesöpörte trónjukról a hatalmasokat, 

  és felmagasztalta az alázatosakat. 

  Az éhezőket elhalmozta minden jóval, 

  de a gazdagokat elküldte üres kézzel. 

  Felkarolta gyermekét, Izraelt, 

  megemlékezve irgalmasságáról, 

  amint atyáinknak megígérte: 

  Ábrahámnak és utódainak mindörökre!” 

 Mária ott maradt még körülbelül három hónapig, azután visszatért az otthonába. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Augusztus 20. – 
Szent István király, Magyarország fővédőszentje 

OLVASMÁNY Péld 4, 10-15. 18-27 

 

 A bölcsességi irodalom kedvelt témája volt az egyenes út, az igazság útja, amely az 

élethez vezet. Aki ezen az úton jár, megtalálja Isten gondviselését és nem botlik meg. Úgy érzi 

magát, mint aki hajnalban indult el, és maga előtt látja a nappal közeledését. A gonoszok útja 

ellenben a sötétségbe vezet. 

 

OLVASMÁNY a Példabeszédek könyvéből 

 

 Szent István király példája az igaz utat mutatja. 

 

  Hallgasd meg, fiam, fogadd el szavaimat, 

 akkor megsokasodnak életed esztendei. 

 Megmutatom neked a bölcsesség útját, 

 egyenes lesz az út, amelyen vezetlek. 

 Semmi sem gátolja lépteidet, amikor jársz, 

 és ha gyorsan szaladsz, akkor sem botlasz meg. 

 Tartsd meg intelmemet, ne tágíts tőle! 

 Őrizd meg, hiszen ez a te életed! 

 Ne lépj a gonoszok ösvényére, 

 és a gonosztevők útján ne járj! 

 Hagyd el s ne menj rajta tovább, 

 kanyarodj el tőle, úgy folytasd utadat! 

  Az igaz ember útja olyan, mint a hajnal pirkadása, 

 amely egyre világosabb, míg fényes nappal nem lesz. 

 A gonoszok útja olyan, mint a sötét éjszaka, 

 maguk sem tudják, miben botlanak meg. 

  Fiam, figyelj szavaimra, 

 nyisd ki füledet a beszédeimre! 

 Ne téveszd el őket soha a szemed elől, 

 és őrizd meg a szíved közepében! 

 Mert élet annak, aki megleli őket, 

 gyógyulás az egész testének. 

 Nagy gonddal őrizd a szívedet, 

 mert hiszen belőle indul ki az élet. 

 Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, 

 távolítsd el az ajkak álnokságát! 

 Egyenest előre nézzen a szemed, 

 legyen egyenes a szemed pillantása. 

  Egyengess sima utat a lábadnak, 

 legyenek biztosak mind az útjaid. 

 Se jobbra, se balra ne térj le az útról, 

 és a gonosztól tartsd távol a lábad. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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VÁLASZOS ZSOLTÁR 65, 1-2. 8. 9 és 16. 17 10. tónus. 

 

Válasz: Légy áldott, Szent István király! Dallam: 13. szám. 

Vagy: Alleluja, alleluja. 10. szám. 

 

Előénekes: Minden föld dicsérje Istent, + dicső nevének zsoltárt zengjetek, * magasztaló 

éneket mondjatok. 

Hívek: Légy áldott, Szent István király! Vagy: Alleluja, alleluja. 

 

E: Áldjátok Istenünket, nemzetek, * dicsőségéről éneket zengjetek. 

H: Légy áldott, Szent István király! 

Vagy: Alleluja, alleluja. 

 

E: Életet ő ad lelkünkbe, * s lábunkat meginogni nem hagyja. 

H: Légy áldott, Szent István király! 

Vagy: Alleluja, alleluja. 

 

E: Mindnyájan, kik félitek az Istent, + jertek, halljátok: * elbeszélem, 

mily nagy csodákat tett vélem. 

H: Légy áldott, Szent István király! Vagy: Alleluja, alleluja. 

 

E: Ajkam hozzá kiáltott, * nyelvem dicséretet mondott néki. 

H: Légy áldott, Szent István király! 

Vagy: Alleluja, alleluja. 

 

SZENTLECKE Ef 4, 17-24 

 

 Az Újszövetség is ismeri a két út lehetőségét, de más szavakkal fejezi ki. A helyes út a 

világosság fiainak, Isten gyermekeinek, a lelki embereknek az útja, akik a világosság tetteit 

hajtják végre s a lélek gyümölcseit tapasztalják meg: az igazságosságot, jóságot s azt, ami 

kedves az Úr szemében. Ezzel szemben állnak a sötétség cselekedetei. A keresztény hívő a 

keresztségben magára öltötte Krisztust, azért őt kell követnie. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből 

 

 Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonló! 

 

 Testvéreim! Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban: Ne éljetek úgy, 

mint a pogányok, akik hiábavalóságokon jártatják az eszüket. Elméjükre sötétség borult, 

elidegenedtek az istenes élettől tudatlanságukban, amely szívük megátalkodottságának 

következménye. Lelkileg eltompulva kicsapongásra adták magukat, és kapzsiságból 

mindenféle ocsmányságot művelnek. 

 Ti azonban nem ezt tanultátok Krisztustól, ha valóban őrá hallgattok, és megtanultátok, 

hogy az igazság Jézusban van. Tehát eddigi életmódotokkal ellentétben vessétek le a régi 

embert, akit a csalóka vágyakozások romlásba döntenek. Újuljatok meg lélekben és 

érzéseitekben) Öltsétek magatokra az újembert, aki Istenhez hasonló, igaz és valóban szent 

teremtmény. 

 

 Ez az Isten igéje. 
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ALLELUJA 

 

Alleluja. 5. szám. 

Ha megmaradtok tanításomban, valóban az én tanítványaim lesztek, * megismeritek az 

igazságot, s az igazság tesz szabaddá titeket. Jn 8, 31 b és 32 – 5. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 7, 24-29 

 

 Az élet mulandósága láttán a hívő embernek is fel kell tennie a kérdést, hogy minek van 

maradandó értéke, mihez köthetjük sorsunkat Aki Krisztus tanítását követi és ahhoz méri 

lelkületét, az megtalálja jövőjét, az örök életet. Sőt már itt a földön helyt tud állni a kísértések 

viharában, s az ítéleten sem inog meg. Az evangéliumnak az a hatása is megvan, hogy 

nemcsak reményt ad a jövőre, hanem tartalommal tölti ki az életet. A hegyi beszéd 

követésében megtaláljuk az élet értelmét. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Az okos ember a házát sziklára építette. 

 

 Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 

 Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez 

hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és 

nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. 

 Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez 

hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, 

nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. 

 Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, 

mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók. 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Szeptember 8. – Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 

OLVASMÁNY Mik 5, 1-4a 

 

 Mikeás próféta, Izajás kortársa arról beszél, hogy Jeruzsálem és a nép a kinyilatkoztatás 

ellenére sem hűséges Istenhez, ezért Isten elfordul tőlük, és büntetést küld rájuk. Ennek 

ellenére eljön az idő, amikor teljesíti ígéretét. Nem Jeruzsálemből, hanem a jelentéktelen 

Betlehemből hozza a szabadítót, aki az Úr erejében legelteti nyáját. Uralma kiterjed a föld 

határáig, vagyis egyetemes uralkodó lesz, aki az egész emberiségnek üdvösséget hoz. 

 

OLVASMÁNY Mikeás próféta könyvéből 

 

 Eljön az idő, amikor Betlehemben megszületik a Messiás. 

 

  Ezt mondja az Úr: 

  Te, efratai Betlehem, 

 bár a legkisebb vagy Juda nemzetségei között, 

 mégis belőled születik majd nekem, 

 aki uralkodni fog Izrael felett. 

 Származása az ősidőkre, 

 a régmúlt időkre nyúlik vissza. 

 Ezért elhagyja őket az Úr, 

 míg nem szül, akinek szülnie kell, 

 és testvéréhez, Izrael fiaihoz 

 vissza nem tér a maradék. 

  Föllép és legelteti nyáját 

 az Úr erejében, 

 az Úrnak, az ő Istenének, 

 fenséges nevében. 

 Akkor biztonságban élnek, 

 mert hatalmát kiterjeszti 

 egészen a föld határáig: 

 és ez lesz a béke. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 12, 6ab. 6cd 5. tónus. 

 

Válasz: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. Iz 61, 10. 

 

Előénekes: Ne örüljön ellenségem, hogy elestem, * mert irgalmadban bizakodtam. 

Hívek: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. 

 

E: Szívem ujjong, hogy szabadítóm leszel nékem, * éneket zeng az Úrnak, mert jót tesz 

vélem. 

H: Vidáman dobban a szívem: * örvendek az Úr színe előtt. 
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Vagy: 

 

SZENTLECKE Róm 8, 28-30 

 

 Az üdvösség történetében Isten terve valósult meg. Ő ugyan szabad akaratot adott az 

embernek, de azért a teremtés művében nem kell csalódnia. Ismeri övéit, akiket kiválasztott, 

akik a meghívást elfogadták, s ezeket arra rendelte, hogy Fiának hasonlatosságát öltsék 

magukra. A kegyelmet azért kapják, hogy Krisztus tanítását életté váltsák, és majd a 

feltámadásban az ő dicsőségét is magukra öltsék. Mária az üdvtörténetben különleges 

előrerendelést kapott, s a Krisztushoz való hasonlóságot is ő valósította meg legjobban. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 

 

 Isten arra rendet minket, 

 hogy Fiának képmását öltsük magunkra. 

 

 Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden a javukra válik, hiszen ő saját 

elhatározásából választotta ki őket. Akiket ugyanis előre ismert, azokat eleve arra rendelte, 

hogy Fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. 

 Akiket előre erre rendelt, azokat meg is hívta; akiket meghívott, azokat igazzá tette; 

akiket pedig igazzá tett, azokat meg is dicsőítette. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, * mert tőled virradt ránk az igazság 

napja: Krisztus, a mi Istenünk. – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 1, 1-16. 18-23 

 

 Jézus családfáját az evangélista nem úgy közli, mint történeti okiratot, hanem mint az 

ószövetségi nép történetének hitbeli értelmezését. Isten kezdettől fogva mindent az eljövendő 

Megváltóra irányított. A felsorolt nevek és az általuk megjelölt korok azt mutatják, hogy az 

Isten Fia a gyarló emberekhez jött. Beleszületett abba a történelembe, amelyet a bűn, az 

emberi gonoszság olyan sok sötétfolttal eléktelenített. Isten nem tagadta meg teremtményét, 

nem félt attól, hogy szentségét a gyarló emberi környezet beszennyezi. Azért jött az 

elesettekhez, hogy a betegek orvosa, a reménytelenek bátorítója és az igazságot keresők 

világossága legyen. Mária a bizonyíték arra, hogy a megváltás ereje hatékony lehet a földi 

emberben. 

 

Hosszabb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Mária gyermeket fogant a Szentlélektől. 
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 Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája: 

 Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Juda és testvérei, Dudának Fáresz 

és Zára Támártól, Fáresznek Eszróm, Eszrómnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak 

Náásszón, Náásszónnak Szalmon, Szalmonnak Bóász Ráhábtól, Bóásznak Jóbéd Ruttól, 

Jóbédnek Izáj, Izájnak pedig Dávid király. 

 Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől, Salamonnak Roboám, Roboámnak Abija, 

Abijának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Dórámnak Ozijás, Ozijásnak Joatám, 

Joatámnak Achát, Achátnak Ezekiás, Ezekiásnak Manasszesz, Manasszesznek Ámósz, 

Ámósznak Joziás, Joziásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. 

 A babiloni fogság után: Jekoniásnak Szálátiél volt a fia, Szálátiélnek Zorobábel, 

Zorobábelnek Ábiud, Ábiudnak Elijakim, Elijakimnak Ázór, Ázórnak Szádok, Szádoknak 

Áhim, Áhimnak Eliud, Eliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak 

pedig József. Ő volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született. 

 Jézus Krisztus születése pedig így történt: Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt 

azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A 

férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy 

titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: 

„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a 

Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét 

bűneitől.” 

 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 

  Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, 

  és az Emmánuel nevet adják neki, 

  ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy rövidebb forma: 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 1, 18-23 

 

 Mária gyermeket fogant a Szentlélektől. 

 

 Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt 

azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A 

férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy határozott, hogy 

titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt: 

„József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a 

Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg a népét 

bűneitől.” 

 Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 

  Íme, a szűz gyermeket fogan és fiút szül, 

  és az Emmánuel nevet adják neki, 

  ami azt jelenti: „Velünk az Isten.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Október 8. – 
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 
Főpátronája 

OLVASMÁNY Sir 24, 23-31 

 

 A Szentírásban a bölcsesség az a tudás, amelyet a kinyilatkoztatás megértéséből 

merítünk. Benne van az istenfélelem, az engedelmesség és a boldogító tudat, hogy Isten 

gondviselése vezet. Ilyen értelemben vannak a bölcsességnek gyümölcsei, megtanít a 

szeretetre, az élet értékére, a vonzó viselkedésre. Aki ezen az úton halad, állandóan vágyódik 

Isten teljessége után. Máriára ezért lehet alkalmazni a megnevezést, hogy ő a „bölcsesség 

széke”. 

 

OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből 

 

 Mária reménységünk az életre és minden erényre. 

 

 Jó illatot fakasztok én, mint a szőlőtő, 

 és virágaimból pompás, dús gyümölcs terem. 

 Anyja vagyok én a szép szeretetnek, 

 az istenfélelemnek, a hitnek és a szent reménynek. 

 Nálam van az út és az igazság minden kegyelme, 

 nálam az élet és erény minden reménye. 

 Jertek hozzám mind, akik megkívántok engem, 

 és teljetek el gyümölcseimmel. 

 Mert lelkem édesebb a méznél, 

 és birtoklásom a lépesméznél! 

 Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. 

 Akik engem esznek, még inkább éheznek, 

 akik engem isznak, még inkább szomjaznak. 

 Aki reám hallgat, meg nem szégyenül, 

 akik értem fáradnak, nem esnek bűnbe. 

 Akik fényt derítenek rám, örök életet nyernek. 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR Jud 13, 23bc-24a. 25abc. 25d 1 D2 tónus. 

 

Válasz: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! SzVU! 287, 7 

Vagy: Alleluja. 1. szám. 

 

Előénekes: Az Úr, a fölséges Isten, * a föld minden asszonyánál jobban megáldott, leányom, 

téged. 

Áldott legyen Isten, az ég és föld alkotója, * aki ellenségeink színe előtt dicsőségessé tett ma 

téged! 

Hívek: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! 

Vagy: Alleluja. 
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E: Mert nem szűnik meg dicséreted az emberek ajkán, * akik megemlékeznek az Úr 

hatalmáról. 

Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre, és áldjon meg minden jóval mindörökké, * mivel nem 

kímélted életedet, amikor megaláztatásban volt részünk. 

H: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! 

Vagy: Alleluja. 

 

E: Megakadályoztad néped pusztulását, * mikor Isten színe előtt az igaz úton jártál. 

H: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! 

Vagy: Alleluja. 

 

SZENTLECKE Gal 4, 4-7 

 

 Mária anyasága is az idők teljességének a kifejezése. Általa az Isten emberré lett, belépett 

a földi élet keretei közé, hogy felemelje a gyarló embert az isteni élet magasságába. Itt tehát 

új lehetőségek nyíltak meg. Ahogy a földi asszony lehet az Isten anyja, úgy a földi ember is 

lehet Isten fogadott gyermekeivé. Isten a Szentlelket azért küldte szívünkbe, hogy belülről, 

lelkületünkkel, érzésvilágunkkal váljunk fogadott gyermekeivé. Mária tisztelete mindig 

eszünkbe juttatja természetfeletti hivatásunkat. Egyéni és közösségi életünkbe vigyünk bele 

minél többet a Szentlélek hatásaiból. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből 

 

 Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született. 

 

 Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól 

született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy felszabadítson minket a törvény 

szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. 

 Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának Lelkét, aki ezt kiáltja: 

„Abba? Atyám!” 

 Nem vagy tehát többé szolga, hanem fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.  

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

Üdvöz légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled, * áldottabb vagy te minden 

asszonynál. Lk 1, 28 – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Lk 1, 26-28 

 

 Az angyali üdvözlet arról tanúskodik, hogy Isten nem látta reménytelennek a gyarló 

emberiség helyzetét. Talált benne olyan személyt, akihez elküldhette köszöntését, és akit Fia 

anyjául választhatott. A megváltás műve először Máriában valósult meg, s azt ez a két 

kifejezés jelenti: kegyelemmel teljes, és az Úr van veled. A kettő összetartozik és kiegészíti 

egymást. Akivel vele van Isten, az megszentelődik. Tanuljuk meg Máriától, hogy keressük 

Istent, járjunk színe előtt, mert ez vezet megszentelődésünkhöz. 
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+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből 

 

 Áldottabb vagy te minden asszonynál! 

 

 Abban az időben: 

 Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt 

egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett 

hozzá, és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te 

minden asszonynál!” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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November 1. – Mindenszentek ünnepe 

OLVASMÁNY Jel 7, 2-4. 9-14 

 

 A Jelenések könyve az 1. század végén keletkezett, és képekben utal arra, hogy az 

Egyháznak valódi történeti élete lesz. Meg kell küzdenie mindenféle bajjal, a gonoszság 

hatalmával, de az mind Isten tudtával történik. A választottakra először alkalmazza a 144-

ezernyi sokaságot, a 12 ószövetségi törzs 12 ezerszeresét, azután pedig megszámlálhatatlan 

sokaságról beszél. Isten végtelenül irgalmas, azért dicsőítés illeti őt és a Bárányt. 

 

OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből 

 

 Akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. 

 

 Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten 

pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy 

ártsanak a földnek és a tengernek: „Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg 

meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!” 

 Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak 

minden törzséből. 

 Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és 

törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a 

kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a 

Báránynak!” 

 Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón 

előtt, és imádták az Istent: „Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő 

a mi Istenünknek örökkönörökké! Ámen.” 

 Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér 

ruhások és honnan jöttek?” Ezt feleltem: „Te tudod, uram!” Erre ő azt mondta: „Ezek a nagy 

szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.” 

 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23,1-2. 3-4ab. 5-6 5. tónus. 

 

Válasz: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 6. vers. 

 

Előénekes: Az Úré a föld, és ami betölti, * a földkerekség, és minden lakója. 

Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan. 

Hívek: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 

 

E: Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén. 

Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson. 

H: Ez az istenkeresők népe, mely látni kívánja arcodat, Uram. 

 

E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől. 

Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének. 

H: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. 

 



300 PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 

  

SZENTLECKE 1 Jn 3, 1-3 

 

 Az apostol a kinyilatkoztatás nagy ajándékát ebben foglalja össze: Istengyermekei 

vagyunk, és az Atya szeret minket, azért mindent megad üdvözítésünkre. Adományai most 

még rejtve vannak, és nehezen értjük meg a gondviselés titkát is. De Jézus eljövetelekor majd 

beöltözünk az Isten gyermekeinek kijáró dicsőségbe, és a színelátás, az isteni életben való 

részesedés lesz a boldogságunk. 

 

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből 

 

 Látni fogjuk Istent úgy, amint van. 

 

 Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek 

hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. 

Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint 

van. És mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.  

 

 Ez az Isten igéje. 

 

ALLELUJA 

 

Alleluja. 8. szám. 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradoztok és viselitek az élet terhét! * Én felüdítelek 

titeket”, mondja a mi Urunk. Mt 11, 28 – 8 G. tónus. 

Alleluja. 

 

EVANGÉLIUM Mt 5, 1-12a 

 

 Az ószövetségi kinyilatkoztatás lényegének a törvényt tartották, amelyet Isten a Sinai-

hegyen hirdetett ki. Az újszövetségi tanítás inkább a lelkület alakítását hangoztatja, s Jézus 

ezt is egy „hegyen” mondta el. Nem parancs, hanem vonzó hívás alakjában. Isten 

boldogságra akar vezetni bennünket, s az már itt megkezdődik az erények gyakorlásával. Az 

evangélista tudatosan pedagógiai nyelvet használ, amikor lelki szegényekről, az igazság utáni 

éhségről és tiszta szívről beszél. Az erények gyakorlása lemondást követel, de ugyanakkor 

megadja az erkölcsi emelkedettség tudatát, s ezzel is boldoggá tesz. 

 

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 

 

 Örüljetek és ujjongjatok, 

 mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben! 

 

 Abban az időben: 

 Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor 

szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 

 „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 

 Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 

 Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 

 Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 
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 Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők 

meglátják Istent. 

 Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket 

üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 

 Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle 

gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az 

égben.” 

 

 Ezek az evangélium igéi. 
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Egyetemes könyörgések 

Advent 

Advent 1. vasárnapjára 

Pap: Az új egyházi év kezdetén, forduljunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, és kérjük, 

hogy megváltásunk eseményeit ünnepelve, részesüljünk Isten kegyelmi ajándékaiban! 

 

Lektor: 1. Tisztítsd meg, Urunk, szívünket a bűnbánatban, hogy bizakodva várhassuk 

találkozásunkat Jézus Krisztussal! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket. 

 

 2. Add, hogy a hívek karácsonyra készülve kegyelmed segítségével megújítsák 

életüket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segítsd a népek vezetőit, hogy eredményesen szolgálják a békét és az egyetértést 

az egész világon! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy a betegeknek és a szenvedőknek vigasztalást adjon Jézus eljövetelének 

várása! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Elhunyt testvéreinknek pedig teljesítsd sóvárgó vágyakozását, és részesítsd őket 

szent színed látásában. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk; Istenünk! Gyermeki bizalommal könyörgünk hozzád: töltsd el szívünket 

kegyelmeddel, hogy így méltók lehessünk a karácsony örömére és békéjére! Krisztus, 

a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Advent 2. vasárnapjára 

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy szent Fiában, Krisztus Urunkban az 

egész világ felismerje a Megváltót, és ennek a hitnek öröme töltse el mindnyájunk 

szívét! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad a Szentlélek erejével hirdesse a bűnbánat 

kötelességét és a bűnbocsánat örömhírét! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Áldd meg Szentatyánknak, N. pápának az egész világra kiterjedő béketörekvéseit! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Irányítsad az államok felelős vezetőit, hogy minden akadályt elhárítva 

törekedjenek szolgálni a népek közötti egyetértést! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Ébreszd fel a jólétben élők lelkiismeretét, hogy segítsenek a világ éhezőin és 

szegényein! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Segítsd egyházközségünk családjait, hogy szeretetben és egyetértésben éljenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk, mindenható örök Isten! Te küldötteid által megígérted nekünk az 

üdvösséget. Add, hogy parancsaid útján járva teljesítsük mindig szent akaratodat, és 

így méltók legyünk ígéreted elnyerésére! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Advent 3. vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! Kérjük mennyei Atyánkat, hogy felismerjük szent akaratát, és teljesítsük 

is, amit elvár tőlünk! 

 

Lektor: 1. Neveld, Urunk, jóságra népedet, és engedd, hogy híveid jóságát megismerje 

minden ember! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy Szentatyánk és püspökeink a társadalmi igazságosság és szeretet 

lankadatlan hirdetői legyenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Ébreszd fel a világ népeiben a testvéri egybetartozás tudatát és a segítő szeretetet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy szeressük az igazságot, és tartsuk tiszteletben embertársaink jogait! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Adj bátorságot a félénkeknek, gyógyulást a betegeknek, vigasztalást a 

szomorúaknak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Tisztítsd meg szívünket a Szentlélek tüzével, hogy jól előkészüljünk a közelgő 

ünnepekre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy Megváltónk érkezésének ünnepét 

örömmel fogadjuk, és részünk lehessen az örök boldogságban! Krisztus, a mi Urunk 

által. 

Hívek: Ámen. 
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Advent 4 vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! „Az Úr közel van.” Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy a boldogságos 

Szűz Mária példája nyomán szent vágyakozással készüljünk Jézus születésének 

ünnepére! 

 

Lektor: 1. Áraszd, Urunk, Szentlelked erejét világszerte elterjedt és itt egybegyűlt 

egyházadra! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add áldásodat N. pápánkra, N. főpásztorunkra, püspökeinkre és 

lelkipásztorainkra, hogy hivatásukat szent buzgósággal teljesítsék! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add áldásodat a nemzetekre, hogy őszinte szeretettel közeledjenek egymáshoz! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add áldásodat egyházközségeinkre, hogy egyre gyarapodjék a boldog jövőért 

áldozatot vállaló, gyermekszerető családok száma! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Elhunyt szeretteinket pedig örvendeztesd meg az örök otthon boldogságával! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiad által meglátogattál minket. Engedd jóságosan, hogy 

mindnyájunkat örömmel töltse el az ő látogatásának ünnepe! Aki él és uralkodik 

mindörökkönörökké. 

Hívek: Ámen. 
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Karácsonyi idő 

Karácsonyra (Vigília mise) 

Pap: Testvéreim! Üdvözítőnk érkezésének szent éjszakájára várakozva, terjesszük 

bizalommal mennyei Atyánk elé karácsonyi kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Hogy az Anyaszentegyház sértetlenül őrizze és örömmel terjessze a tanítást, 

amelyet Jézustól kaptunk! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy a világ népei testvéri szeretetben egymásra találjanak, dicsőítsék Istent, és 

valósítsák meg a békét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy mindazok, akik a betlehemi Kisded szegénységéhez hasonló nélkülözést 

szenvednek, úgy keressék a földi javakat, hogy el ne veszítsék az örök 

boldogságot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy egyházközségünk tagjai el ne utasítsák Jézust, ha szállást keres szívükben és 

otthonukban! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy elhunyt testvéreink lelkében fölragyogjon a boldogító istenlátás fényessége! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Jóságos Istenünk! Terjessze színed elé alázatos karácsonyi kéréseinket a boldogságos 

Szűzanya, aki által a mai szent éjszakán a világnak ajándékoztad szent Fiadat, a mi 

Urunkat, Jézus Krisztust! Aki veled él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Karácsonyra (Éjféli mise) 

Pap: Testvéreim! Ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk 

jászola elé és kérjük. 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy betlehemi csillagod fénysugara világítson be minden ember 

szívébe! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Végy magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a 

szegények és elhagyottak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megértés uralkodjék a világon! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, 

hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait és bánatát. Megtestesülésed 

szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk 

az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Karácsonyra (Pásztorok miséje) 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki emberszerető jóságában 

eljött közénk! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy a lelkek pásztorai és hívő nyájad egyaránt tanúságot tegyenek 

emberszerető jóságodról! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy a világ népei egységben és szeretetben éljenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy a betlehemi pásztorok alázatával és egyszerűségével keressünk 

és megtaláljunk téged! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy a Szűzanya példájára megőrizzük szívünkben a karácsony 

öröméti 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, a Karácsony örömét az elhagyatottaknak és a szenvedőknek is! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Édes Jézusunk! Jászolban fekvő gyermekként jöttél közénk. Testvérünkké lettél, hogy 

üdvözíts minket. Add kegyelmedet, hogy egyszerűségben és igénytelenségben 

kövessük hívásodat. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Karácsonyra (Ünnepi mise) 

Pap: Testvéreim, Megváltónk születésének ünnepén az istengyermekség örömével 

fohászkodjunk az Úrhoz: 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad a betlehemi pásztorok hitével fogadja 

megtestesülésed szent titkát! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy Egyházad tisztelje és szeresse betlehemi igénytelenségedet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy ezen szent ünnepen meghallja a világ az angyalok 

békeszózatát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy amint te a mi testvérünk lettél, legyenek egymásnak testvérei az 

emberek is! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, a Karácsony boldogságát a gyermeket váró édesanyáknak, az 

újszülötteknek pedig add meg az istengyermekség kegyelmét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te részese lettél emberi természetünknek; engedd, hogy mi 

pedig megtestesülésed titka által isteni dicsőségedben részesüljünk. Aki élsz és 

uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Szent Család ünnepére 
(Vasárnap Karácsony nyolcada alatt) 

Pap: Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát, hogy a Szent Család legyen példája a keresztény 

családoknak. 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy a keresztény családok által növekedjék Egyházunk! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy a békés családi élet által erősödjék a nemzet és a társadalom! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy a házastársak – esküjükhöz híven hűségesek legyenek 

egymáshoz a sírig! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy a gyermekek növekedjenek bölcsességben és kedvességben 

Isten és az emberek előtt! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy elhunyt hozzátartozóink elnyerjék szeretetük jutalmát: az örök 

boldogságot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható, örök Isten, te példaképül adtad nekünk a Szent Családot, amelyben isteni 

Fiad földi életét töltötte. Add, hogy a családi élet szent legyen, és így elnyerhessük a 

földi és az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Az év utolsó estéjére 

Pap: Testvéreim! Még néhány óra, és vége lesz ennek az esztendőnek. Adjunk hálát a 

gondviselő Istennek az elmúlt év minden ajándékáért! 

 

Lektor: 1. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy hitünk meg nem ingott és reményünk meg 

nem fogyatkozott! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy sok bűntől megóvtál és szeretetedben 

megőriztél! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Fogadd el, Urunk, hálánkat azért, hogy az elmúlt esztendőben megtartottál minket 

békességben és egészségben! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Fogadd, Urunk, hálánkat azért, hogy atyai jóságoddal gondot viseltél testi és lelki 

életünkre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy szüntelenül hálásak legyünk segítségedért, amellyel 

munkánkban és küzdelmeinkben mellettünk álltál! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Add, Urunk, hogy mindig hálásak legyünk irgalmadért, amellyel 

megpróbáltatásainkból kimentettél bennünket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható, örök Isten! Megköszönjük az elmúlt esztendőben kapott sok ajándékot, 

amellyel elárasztottál bennünket. Fogadd el őszinte bűnbánatunkat is: fájlaljuk a sok 

hűtlenséget, mulasztást és hanyagságot, amellyel megbántottunk. Add, hogy 

kegyelmed segítségével az új esztendőben újemberekké lehessünk. Krisztus, a mi 

Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Szűz Mária Istenanyaságának ünnepére 

Pap: Testvéreim! Az új esztendő első napján kérjük gondviselő mennyei Atyánkat, hogy az 

Istenanya közbenjárására áldjon meg bennünket az egész esztendőben! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szűzanyánk közbenjárására eredményes legyen Szentséges 

Atyánknak, főpásztorainknak és papjainknak apostoli munkája! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy az emberiség felismerje a Boldogságos Szűz istenanyai 

méltóságát, és gyermeki bizalommal forduljon hozzá! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy akik az Istenanyában égi édesanyát kaptunk, szeretettel 

mutassuk meg, hogy gyermekei vagyunk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy egyházközségünk minden tagja egész évben érezhesse a Szent 

Szűz anyai pártfogását! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy lelki válsággal küzdő híveid a Szűzanya közbenjárására 

megtalálják a hozzád vezető utat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Gondviselő Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas pártfogót adtál 

gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Fiadnak hűséges hívei akarunk maradni, 

mindhalálig érezzük szűzi Anyjának hathatós segítségét. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évkezdetre 

Pap: Testvéreim! Isten kegyelmével új esztendőt kezdünk. Kérjük erre az idő és az 

örökkévalóság Királyának áldását! 

 

Lektor: 1. Segítsd Egyházadat, hogy szüntelenül figyelmeztesse az embereket arra, hogy „a 

látható mulandó, a láthatatlan pedig örök”! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Segítsd azokat, akik a közhatalmat gyakorolják, hogy miközben a földi jólétet 

előmozdítják, ne gátolják, sőt inkább támogassák az embereket az örök élet 

elnyerésében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segíts bennünket, hogy rádöbbenjünk: az elvesztegetett idő soha vissza nem tér, 

felelősek vagyunk azért, hogy a rendelkezésünkre álló időt jól használjuk fel! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Segítsd a fiatalokat, hogy megértsék fiatalságuk egyedülálló értékét, s a 

rendelkezésükre álló időben a krisztusi embert alakítsák ki magukban! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Segítsd az öregeket az idős kor nehézségeinek elfogadásában és abban, hogy az 

utolsó órákat is hűségesen töltsék Isten szolgálatában! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te vagy a kezdet és a vég. Áldd meg ezt az esztendőt, amelyet 

ajándékodból most megkezdünk. Segíts, hogy amit általad elkezdtünk, azt általad is 

fejezzük majd be. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Karácsony utáni 2. vasárnapra 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mennyei Atyához, aki bölcsességgel irányítja a világot! 

 

Lektor: 1. Adj, Urunk, bölcsességet Egyházunk vezetőinek, hogy a rájuk bízottakat biztos 

kézzel vezessék az üdvösség útján! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Adj, Urunk, bölcs belátást a világ vezetőinek, hogy a népeket békében és 

igazságban kormányozzák! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy ne a test ösztöne, hanem a te kegyelmed vezesse életünket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy szent és feddhetetlen élettel tanúságot tegyünk hitünkről! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy a gyermekek bölcsességben és kedvességben is növekedjenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk! Segíts bennünket, hogy törvényeid bölcs irányítását követve, 

eljussunk hozzád. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Urunk megjelenésének ünnepére (Vízkereszt) 

Pap: Kérjük, testvéreim, a mi Urunkat, hogy vezessen minden népet az igaz hit 

világosságára! 

 

Lektor: 1. Dicsőséges megjelenésed ébresszen hitet az egész világon! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Világosságodra találjanak rá azok is, akik még nem ismernek téged! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Isteni tanításod vezesse el a népeket és vezetőiket az igaz egyetértésre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A hit aranyával, az imádság tömjénfüstjével és az áldozatos szeretet mirhájával 

hódoljon előtted szent néped! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Boldogságod fényét sugározd otthonainkba! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk, te elküldted Fiadat, hogy általa üdvözüljön a világ. Add, hogy 

mindenütt felragyogjon az igaz hit világossága, és Egyházad minden népet 

egybegyűjtsön el nem múló országodba. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Vízkereszt utáni vasárnapra, Urunk megkeresztelkedésének 
ünnepére (Évközi 1. vasárnap) 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy a világ meglássa bennünk Isten kedves gyermekeit! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Jézus lelkületével közeledjünk az emberekhez, 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, Krisztus lelkületét püspökeinknek, papjainknak és mindazoknak, 

akik segítik munkájukat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy a népek és a fajok között megszűnjék minden igazságtalan 

megkülönböztetés! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy Jézushoz hasonlóan mi is mindenben teljesítsük szent 

akaratodat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy minden megkeresztelt gyermek megőrizze a fogadott fiúság 

kegyelmét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Istenünk! Te a mai napon kinyilvánítottad, hogy Jézus a te szeretett Fiad. Add, hogy 

akik a keresztségben vele eggyé lettünk, mindvégig hűséges gyermekeid maradjunk! 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Nagyböjt 

Nagyböjt 1. vasárnapjára 

Pap: Kérjük, testvéreim, mindenható Atyánkat, hogy a húsvéti előkészület szent negyven 

napja idején önfegyelemben éljünk, őszinte bűnbánatot tartsunk, és sok jót 

cselekedjünk! 

 

Lektor: 1. Add meg, Urunk, híveidnek, hogy szent igéidet felidézve utasítsák vissza a sátán 

minden kísértését! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add meg Egyházad pásztorainak, hogy szívesen hozzanak meg minden áldozatot 

a maguk és a rájuk bízott nyáj megszentelésére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add meg a világ népeinek, hogy testvériesen segítsék egymást az éhség és a 

tudatlanság megszüntetésében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add meg a betegeknek és a szenvedőknek, hogy Krisztus Urunk béketűréséből 

erőt merítsenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add meg mindnyájunknak, hogy buzgó imádságos életünk, önmegtagadásaink és 

jótékonyságunk által elősegítsük egyházközségeink megújulását! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható Istenünk! Szent Fiad érdemeiért segíts minket, hogy a Szentlélek 

ösztönzésére elforduljunk a rossztól, és kegyelmedben gyarapodva készüljünk a 

húsvéti örömre! Krisztus, a mi urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Nagyböjt 2. vasárnapjára 

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánkat, hogy templomainkban gyakran átéljük a 

Táborhegyen megdicsőült Krisztus vigasztaló közelségét! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy templomaidból sugározzék áldás és kegyelem az egész világra! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy Szentatyánkkal, főpásztorainkkal és papjainkkal együtt mindig odaadó 

lélekkel mutassuk be Fölségednek az újszövetség áldozatát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Vezesd el az egyházakat a teljes egységre és a nemzeteket békés egyetértésre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A szentáldozás kegyelmei erősítsék és vigasztalják gondokkal küzdő, rettegésben 

élő vagy bántalmakat szenvedő embertársainkat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Egyházközségeink hívő népe vasárnapról vasárnapra a közösen bemutatott szent 

áldozatból merítsen erőt az élet küzdelmeihez! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható, örök Isten! Örvendeztesd meg lelkünket közelséged vigasztaló 

tudatával! Add, hogy hozzád mindhalálig hűségesek maradjunk, és az istenlátás örök 

boldogságában is részünk legyen! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 319 

  

Nagyböjt 3. vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! Kérjük Urunkat, Istenünket, hogy készségesen hallgassuk szent igéjét, 

életünkben valóra váltva neki tetsző gyümölcsöt hozzunk! 

 

Lektor: 1. Segítsd, Urunk, híveidet, hogy szeretetből fakadó jó cselekedeteink 

megdicsőítsenek téged! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Engedd, hogy Egyházad Krisztus jóságát és szeretetét mutassa meg az egész 

világnak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Tartsd távol tőlünk a természeti csapásokat, és oltsd ki a háborúk tüzét, hogy a 

népek zavartalan nyugalomban éljenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Alakítsd szívünket, hogy a nagyböjti szentbeszédek hatására a bűnbánat méltó 

gyümölcseit teremjük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hívd magadhoz azokat is, akik már évek óta elmulasztották a húsvéti szentgyónást 

és szentáldozást! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy türelmes vagy hozzánk. Időt adsz a bűnbánatra, és 

kegyelmi segítséget az érdemszerző életre. Segíts, hogy türelmeddel vissza ne éljünk, 

és a jóban szüntelenül gyarapodjunk! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Nagyböjt 4. vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! Járuljunk bizalommal mennyei Atyánkhoz, és mély alázattal terjesszük 

eléje kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy mindig boldogan siessünk a testvéri lakomára, amelyet a 

szentmisében készítesz számunkra! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy különvált keresztény testvéreinkkel együtt örvendhessünk a közös 

otthon szent asztalánál! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Adj kenyeret az éhezőknek, és munkalehetőséget a rászorulóknak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy az emberek ne a bűn árán szerzett örömmel csillapítsák 

szeretetéhségüket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy földi javainkat ne sajnáljuk megosztani rászoruló testvéreinkkel! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Segíts, hogy az ellenünk vétkezőknek készséges szívvel 

megbocsássunk, és így mi magunk is elnyerhessük tőled bűneink bocsánatát! 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Nagyböjt 5. vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! Járuljunk alázatos szívvel az isteni kegyelem trónusa elé, és kérjük 

mennyei Atyánkat, hogy erősítsen meg minket gyengeségeinkben! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy mindenki tartsa tiszteletben a házastársi hűséget, és a családok 

egységének megőrzéséért legyen kész minden áldozatra! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai nagy bölcsességgel és szelídséggel 

gyakorolják lelki hatalmukat, amelyet Krisztus Urunktól kaptak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy az állami igazságszolgáltatás a rossz szándékú emberek elrettentésére 

és a vétkesek javulására szolgáljon! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy életünk nehéz helyzeteiben is mindig megtaláljuk a helyes megoldást! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy jótetteinkkel sose hivalkodjunk, és hibáinkat mindig készségesen 

beismerjük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Add, hogy bűnbocsátó irgalmad ne könnyelműségre indítson minket, hanem 

irántad való szeretetre gyullassza szívünket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Irgalmas Istenünk! Alakítsd szívünket, hogy határozottan elforduljunk a bűntől, de 

legyünk megértők a bűnösök iránt szent Fiad szelídségét követve. Aki él és uralkodik 

mindörökkönörökké. 

Hívek: Ámen. 
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A Szenvedés vasárnapjára (Virágvasárnapra) 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy Megváltó királyunkhoz mindenkor hűségesek 

maradjunk! 

 

Lektor: 1. Urunk, ismerje fel minden ember, hogy önfeláldozó szenvedésed árán váltottál 

meg bennünket! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Tedd készségessé Egyházad tagjait a kereszt hordozására és a kegyelem 

közvetítésére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Keresztedből fakadjon béke és egyetértés minden nép számára! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Egyesítsd szenvedéseinket megváltó szenvedéseddel, hogy egyek lehessünk veled 

a mennyei boldogságban is! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Megváltó kereszthalálod által adj örök életet az elhunyt híveknek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk Jézus, te vonakodás nélkül vállaltad a kereszthalál gyötrelmét néped 

üdvösségéért. Taníts meg minket az áldozatos szeretetre, hogy részünk legyen az örök 

dicsőségben! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvéti szent háromnap és húsvéti idő 

Nagycsütörtökre az utolsó vacsora miséjében 

Pap: Kérjük, testvéreim, a mennyei Atyát ebben az ünnepi órában, amikor Isteni Főpapunk, 

Jézus Krisztus ránk hagyta szenvedésének emlékét, az Oltáriszentséget! 

 

Lektor: 1. Könyörgünk, Urunk, szent Egyházadért, a pápáért, a püspökökért, a papságért és a 

hívekért, hogy kegyelmed őrizzen meg mindnyájunkat hitben, egységben és 

szeretetben. 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Könyörgünk, Urunk, az egész világ békéjéért, népünk jólétéért és hazánk 

vezetőiért. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Könyörgünk, Urunk, azokért a testvéreinkért, akik Jézust elhagyták. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Könyörgünk, Urunk, hogy az Oltáriszentség magunkhoz vétele hívő 

közösségünket a szeretet családjává tegye. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Könyörgünk, Urunk, elhunyt szeretteinkért, hogy a szent áldozat gyümölcseként 

felragyogjon előttük az örök élet boldogító világossága. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Őrizd meg, mennyei Atyánk, mindenható örök Isten, mindazokat, akiket szent 

Fiadnak adtál, hogy mindannyian egyek legyünk, és szerit hitünkben megerősödjünk! 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét vigíliájára 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki szent Fia feltámasztása által új 

életre hívott meg bennünket! 

 

Lektor: 1. Töltsd el, Urunk, N. pápánk, N. püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden 

keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz 

egész életükben hűségesek maradjanak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a 

testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Áldd meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán 

dolgoznak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk! Szent Fiad feltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a 

világnak. Add, hogy a feltámadás hitében éljünk, és így egykor eljussunk Fiad 

dicsőségébe. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvétvasárnapra 

Pap: Testvéreim! Krisztus feltámadott! Ő a Kezdet és a Vég, a szent, erős és halhatatlan 

Isten. Általa terjesszük kérésünket mennyei Atyánk elé. 

 

Lektor: 1. Tartsd meg, Urunk, húsvéti szent örömben Szentatyánkat, lelkipásztorainkat és 

hívő népedet! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Legyen velünk, édes hazánkkal és az egész világgal a te békéd! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Szítsd fel a keresztség kegyelmét mindnyájunkban, akik a keresztvízben 

meghaltunk a bűnnek, és feltámadtunk az új életre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Feltámadásod győzelme bátorítsa a betegeket, az öregeket és szenvedőket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. A halálon aratott diadalod juttassa el megholt testvéreinket a feltámadás 

dicsőségére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható, örök Isten! Újjászülettünk egyszülött Fiad halálában és feltámadásában! 

Tekints ránk kegyelmesen, és engedd, hogy második eljövetelének dicsőségében is 

részesülhessünk. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvéthétfőre 

Pap: Testvéreim! „Örvendetes napunk támadt” Megváltónk feltámadásával. Kérjük tőle a 

húsvéti öröm kegyelmét. 

 

Lektor: 1. Áraszd el az egész Egyházat bensőséges, lelki örömmel! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Segíts, hogy mindenki észrevegye az igazi örömök forrásait: a szépet és jót, 

mindazt, amit ajándékul adtál! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add kegyelmedet, hogy példád láttán tudjuk hinni: a jó erősebb a rossznál, és az 

élet győz a halál felett! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Légy velünk, Urunk, hogy a szomorúságot, csüggedést és a keserűséget kivessük 

lelkünkből, mindig örömet és derűt sugározzunk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add meg a boldogító istenlátás örömét mindazoknak, akik földi életükben hittek 

dicsőséges feltámadásodban! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Feltámadt és megdicsőült Üdvözítőnk! Áraszd el szívünket a húsvét örömével és 

békéjével. Segíts, hogy ezt megoszthassuk másokkal is. Aki élsz és uralkodol 

mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét 2. vasárnapjára 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki Egyháza által hív bennünket az 

élő hit boldogságára! 

 

Lektor: 1. Add meg, Urunk, Szentatyánknak, a püspököknek és a papoknak a rendíthetetlen 

hit kegyelmét! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add meg, Urunk, az egész világnak az élő hit ajándékát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Erősíts meg mindnyájunkat, hogy hitünkben soha meg ne inogjunk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Vezesd vissza, Urunk, a hit útjára mindazokat, akik elpártoltak tőled! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Adj hitből fakadó állhatatosságot a betegeknek és a szomorkodóknak! 

  Hívek: Kérünk téged. 

 

Pap: Mennyei Atyánk! Te megerősítetted hitében a kételkedő Tamás apostolt, midőn szent 

Fiad testét érintette. Add meg nekünk is, hogy Jézus testét és vérét magunkhoz véve, a 

megtapasztalás boldogságát élvezzük! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét 3. vasárnapjára 

Pap: Forduljunk, testvéreim, Urunkhoz, Istenünkhöz, és kérjük, hallgassa meg 

könyörgésünket! 

 

Lektor: 1. Hogy Szentatyánk, N. pápa és a püspökeink Krisztus tanításával tápláljanak és az 

örök dicsőségbe vezessenek minket! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy földi hazánk vezetői törekedjenek biztosítani mindenki részére az emberhez 

méltó életet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy a Krisztusban hívők mindnyájan elismerjék Szent Péter utódjának legfőbb 

pásztori küldetését! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy mindennapi munkánkat és kötelességeinket keresztény hivatástudattal 

végezzük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy az Oltáriszentségben a kenyér és bor színének fátyla alatt is felismerjük 

Megváltó Urunkat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Gondviselő Atyánk, Istenünk! A földi eledelért vállalt fáradalmainkat tedd 

eredményessé, lelkünket pedig tápláld igazságoddal és kegyelmeddel! Krisztus, a mi 

Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét 4. vasárnapjára 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, Krisztushoz, örök Főpapunkhoz, aki jó Pásztorként jött el 

közénk, hogy országába hívjon minket! 

 

Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, N. pápát, főpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó Pásztor 

áldozatosságával vezessék a rájuk bízottakat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Légy, Urunk, jó Pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és egy Pásztor! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Áldd meg, Urunk, a keresztény családokat, és támassz belőlük szent papi és 

szerzetesi hivatásokat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Adj erőt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelősségteljesen 

elfogadják és őrizzék a hivatás kegyelmét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk és Istenünk! Te, a jó Pásztor, életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan 

kövessék hívó szavadat, és a te áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért. Aki 

élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét 5. vasárnapjára 

Pap: Könyörögjünk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki általunk akarja 

megmutatni szeretetét a világnak! 

 

Lektor: 1. Alakítsd szívünket szent Szíved szerint, és töltsd el szeretettel embertársaink iránt! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Segítsd Egyházadat, hogy hangos szóval hirdesse a szeretet evangéliumát, és 

hősies áldozatvállalással tanúságot is tegyen róla! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy a keresztény népek példájából ismerje meg a világ a szeretet átalakító 

erejét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Nyisd meg szemünket, hogy a segítségre szoruló emberekben téged lássunk, és 

nekik rójuk le a tevékeny szeretet adóját, amellyel teneked tartozunk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Tégy minket jóságod alkalmas eszközévé, amikor embertársainkról gondoskodni 

akarsz! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te megdicsőítetted mennyei Atyádat szeretetből vállalt 

áldozatoddal. Add, hogy közös áldozatbemutatásunkból erőt merítve folytassuk 

tovább szereteted művét a világon! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét 6. vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! Krisztus Urunk a béke fejedelme. Kérjük az ő békéjét magunk és az 

egész világ számára! 

 

Lektor: 1. Küldd el, Urunk, a vigasztaló Szentlelket, hogy megtanítsa a világot a te békéd 

evangéliumára! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Ajándékozd meg Egyházadat békével és egyetértéssel, és add meg teljes egységét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Ébreszd rá a világot, hogy ne a fegyverek erejében, hanem a testvéri egybetartozás 

munkálásában lássa a béke biztosítékát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Őrizd meg a családtagokban az egymás szolgálatára kész szeretetet, a béke 

kötelékét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Vedd el rólunk bűneink nyomasztó terhét, hogy megkönnyebbült lélekkel 

élvezhessük a tiszta lelkiismeret békéjét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Dicsőséges királyunk, Jézus Krisztus! Tiéd minden hatalom a mennyben és a földön. 

Hallgasd meg esedező néped imádságát! Adj igazi és tartós békét földi életünkben, 

utána pedig végy fel minket az örök béke honába! Aki élsz és uralkodol 

mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Urunk mennybemenetelére 

Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendező lélekkel Istenünkhöz, mert a mi Urunk felment a 

mennybe, elfoglalta trónját Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsőséges 

eljövetelét! 

 

Lektor: 1. Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen 

Urunkról, Jézus Krisztusról! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet napján örömmel adhassanak 

számot a mi lelkünkről! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Könyörögjünk a népek vezetőiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében 

és szabadságban kormányozzák a népeket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk mennybemenetele adjon erőt 

nekik a kísértésekben, és hűségesnek találtassanak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor mindnyájan együtt lehessünk 

Krisztusnak és az ő szentjeinek dicsőségében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk Szent Fölségednek, el ne 

veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg 

egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsőségbe. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Húsvét 7. vasárnapjára 

Pap: Testvéreim! Urunk és Mesterünk, Jézus Krisztus azt akarja, hogy mindnyájan egyek 

legyünk. Terjesszük tehát mennyei Atyánk elé könyörgésünket a kereszténység és a 

világ egységéért! 

 

Lektor: 1. Urunk, tartsd ébren bennünk és különvált testvéreinkben is a keresztény egység 

sürgető vágyát! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Áldd meg, Urunk, a kereszténység vezetőinek törekvéseit egymás jobb 

megismerésére és a Krisztus szeretetéről való közös tanúságtételre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnös tettünket és mulasztásunkat, melyet a 

kereszténység egysége ellen elkövettünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Oszlasd el, Urunk, bennünk és keresztény testvéreinkben az egymás iránti 

közömbösséget, elfogultságot és ösztönös ellenszenvet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy a hit és a szeretet egységében eredményesen hirdethessük az 

evangéliumot minden népnek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható Istenünk! Te egybe tudod gyűjteni azt is, ami emberi megítélésünk 

szerint már jóvátehetetlenül szétszóródott. Tekints kegyesen nyájad bárányaira és 

juhaira! Add, hogy a közös hit és a kölcsönös szeretet egyesítse azokat, akiket 

egyaránt megszentelt az egy keresztség! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Pünkösdre (Vigília mise) 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, miként az apostolok is közösen imádkozva várták a 

vigasztaló Szentlelket! 

 

Lektor: 1. Urunk, világosítsd meg értelmünket, és erősítsd meg akaratunkat Szentlelked 

által! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Urunk, töltsd el a szeretet tüzével Szentatyánkat, N. pápát, püspökeinket és 

papjainkat Szentlelked által! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Urunk, áraszd el hazánkat és népünk vezetőit békességeddel és áldásoddal 

Szentlelked által! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Urunk, vezesd el a földkerekség népeit a testvéri egységre Szentlelked által! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Urunk, adj lelki erőt a szenvedőknek, vigasztalást az árváknak és az özvegyeknek, 

tanácsot a bajbajutottaknak Szentlelked által! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Jóságos Atyánk! Öntsd lelkünkbe Szentlelked ajándékait, és add, hogy az ő csodálatos 

egyesítő ereje mindnyájunkat testvéri szeretetben kapcsoljon össze. Krisztus, a mi 

Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Pünkösdre I. (Ünnepi mise) 

Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a 

hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek! 

 

Lektor: 1. Vezesd, Urunk, Egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Őrizd meg Szentatyánkat, N. pápát testi-lelki épségben néped kormányzására! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A bérmálkozásra készülőknek add a Szentlélek megvilágosító és megerősítő 

kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk és Istenünk! Te Pünkösd ünnepén hősi lelkülettel ajándékoztad meg az 

apostolokat. Áraszd Szentlelkedet mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és 

hitünk szerint éljünk! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Pünkösdre II. (Ünnepi mise) 

Pap: Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi 

ajándékait az Egyházra és az egész világra! 

 

Lektor: 1. Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy 

meggyőzően hirdessék igazságaidat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és 

megbecsülésére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy eligazodjanak az eszmék 

zűrzavarában! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Tudomány Lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságok 

megismerését is igényeljük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Erősség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 7. Az Úr félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent 

dolgok iránt! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Szentlélek Úristen! Te az első Pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra; 

világosítsd meg ma is a hívőket és nemhívőket, hogy az igazságot keressék, 

felismerjék és meg is valósítsák. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi idő 

Évközi 2. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Kérjük Megváltónkat, a mi Urunk, Jézus Krisztust, hogy Szent Anyjának 

közbenjárására tisztítsa meg gyarló emberi természetünket, és tegye egyre 

nemesebbé! 

 

Lektor: 1. Hogy Krisztus Urunkban megtaláljuk az igazi és örök boldogságot! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy az Egyházat Szentatyánk és főpásztoraink méltóképpen felkészítsék az 

isteni menyegzős lakomára! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy az államférfiak fáradozása mindazt biztosítsa a nemzeteknek, ami az 

emberhez méltó élethez szükséges. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy a keresztény házastársakat gondviselő jobbod támogassa minden 

gondjukban és nehézségükben! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy ifjúságunk lássa be: a bűnös élet útjain nem találhatja meg a boldogságot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, te a vizet borrá változtattad, borunkat pedig szent véreddé 

teszed. Folytasd lelkünkben is csodás átváltoztató működésedet, és alakítsd 

érdemszerzővé mindennapi teendőinket a tiszta szándék és kegyelmed ereje által! Aki 

élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 3. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Jézus a mi Tanítómesterünk. Kérjük segítségét, hogy szent tanítása ne 

legyen számunkra hiábavaló! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy tanításod terjedjen az egész világon és találjon készséges 

hallgatókra! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add meg Egyházadnak, hogy egyre inkább gyarapodjék a hitben és a Szentírás 

ismeretében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy a Krisztusba vetett hit vigasztalást adjon a szomorúaknak, világosságot 

a tudatlanoknak, a bűnösöknek pedig a lelki megtisztulás kegyelmét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy a próféták jövendölései a boldog messiási időkről mindnyájunk 

életében valóra váljanak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy halottaink színed látására eljutva örvendezzenek neked, 

Megváltójuknak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Istennek egyszülött Fia és Igéje! Te halhatatlan vagy, de a mi üdvösségünkért a 

Boldogságos Szűzanyától testet öltöttél, emberré lettél, és kereszthalált szenvedtél. 

Üdvözíts minket! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 

 

(A görög katolikus Liturgikon szövege nyomán.) 
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Évközi 4. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Isten maga a szeretet. Kérjük tehát tőle mindnyájunk számára a szeretet 

kegyelmi ajándékait! 

 

Lektor: 1. Engedd, Urunk, hogy az Egyház pásztorai szeretetben szolgálják a híveket! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Tartsd távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés, a gőg és az irigység szellemét, 

hogy szeretetben, békében és egymást támogatva éljenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Járja át, Urunk, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, megbecsülés és szeretet a 

hitvestársakat, a szülőket és a gyermekeket, az öregeket és a fiatalokat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Távolíts el, Urunk, minden viszályt, haragot és keserűséget azoknak lelkéből, 

akiket véleménykülönbség választ el egymástól! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Segíts minket, Urunk, hogy az özvegyek, az árvák, az elhagyottak és az öregek a 

mi szolgálatunk által tapasztalják meg a te szeretetedet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Öntsd híveid szívébe Szentlelked kegyelme által a szeretet 

ajándékát! Add meg szolgáidnak, hogy miattad szeressék egymást, és egymás 

szeretete által eljussanak tehozzád! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 5. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! A mindenható Isten szeret minket, és törődik velünk. Terjesszük eléje 

bizalommal kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy az apostolok utódai az emberek halászaiként lankadatlanul és 

eredményesen munkálkodjanak! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy minden nép élvezhesse a béke nyugalmát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Oltalmazd, Urunk, a házasélet tisztaságát, és légy menedéke a válságba került 

családoknak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy a szorgalmas munka és az alkalmas időjárás minden ember 

számára meghozza a mindennapi kenyeret! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Te légy, Urunk, a szenvedők enyhülése, a szomorkodók vigasztalása és halottaink 

örök jutalma! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy minden más oltalomnál és segítségnél 

inkább bízzunk gondviselő jóságodban! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 6. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Jézus új, természetfeletti életfelfogásra oktatott minket. Kérjük 

segítségét, hogy megértsük és megvalósítsuk a tőle kapott tanítást! 

 

Lektor: 1. Hogy Isten országát és igazságát többre becsüljük minden földi kincsnél! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy Egyházad tanítsa és mutassa meg a világnak az evangéliumi élet 

boldogságát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy a mulandó élet javai miatt meg ne feledkezzünk az örök értékéről! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy bűneinket igaz bűnbánattal megsirassuk, és részünk legyen a Szentlélek 

vigasztalásában. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy Jézus nevéért béketűrő lélekkel viseljük el az élet különféle 

megpróbáltatásait! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Isteni Mesterünk! Add, hogy szívünkbe fogadjuk tanításodat, és ne engedd, hogy 

elkeseredjünk életünk próbatételei miatt, hiszen te boldognak hirdetted azokat, akik 

állhatatosan kitartanak az irántad való hűségben! Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-

örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 7. vasárnapra 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, aki jóságos a hálátlanok iránt is, és 

felkelti napját igazakra és hamisakra egyaránt! 

 

Lektor: 1. Hogy az önzés és az erőszak helyében a szeretet és a nagylelkűség uralkodjék a 

világon! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy a keresztények Jézus parancsa szerint ellenségeik és rágalmazóik iránt is 

jóakarattal legyenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy a népek a nemzeti, faji, törzsi és vallási gyűlölködés helyett a testvéri 

összetartozásra törekedjenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy sohase nehezteljünk azokra, akik önhibájukon kívül kárt okoztak nekünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy az idősebbek értsék meg a fiatalokat, osszák meg velük tudásukat és 

tapasztalataikat, és féltékenykedés nélkül segítsék fejlődésüket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Hogy az ifjabb nemzedék ne ellenséget lásson az idősebbekben, hanem 

barátságosan közeledjék feléjük, és készségesen tanuljon tőlük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Teremtő és Megváltó Istenünk! Te magad adsz nekünk példát a türelemre és a 

megbocsátásra. Segíts, hogy sohase tegyünk másnak olyat, amit magunknak sem 

kívánunk; sőt a rosszat is jóval viszonozzuk! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 343 

  

Évközi 8. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Jézus igaz beszédet és példás életet vár híveitől. Kérjük ehhez isteni 

segítségét! 

 

Lektor: 1. Segítsd Egyházadat, a népek anyját és tanítómesterét, hogy mentes legyen 

mindazoktól a hibáktól, amelyektől óvnia kell a világot! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Segítsd az államférfiakat, hogy míg saját országuk közjavát biztosítják, a béke 

nemzetközi rendjét is építsék! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segítsd a házastársakat, hogy miközben hűséget kívánnak egymástól, kölcsönös 

megbecsüléssel és szeretettel erősítsék is az egymás iránti hűséget! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Segítsd a szülőket, akik gyermekeiket az isteni törvény megtartására nevelik, hogy 

ők maguk is példás keresztény életet éljenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Segítsd meg egyházközségünk híveit, hogy ne csak sajnálkozzanak mások 

anyagiassága miatt, hanem önzetlenül osszák is meg saját javaikat szűkölködő 

embertársaikkal! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Isteni Mesterünk! Te azt kívánod, hogy híveid ne csupán hangoztassák tanításodat, 

hanem példájukkal is legyenek a föld sója és a világ világossága. Add kegyelmedet, 

hogy mindazt a jót, amit másoktól elvárunk, mi magunk is példaadóan gyakoroljuk! 

Aki élsz és uralkodol mindörökkönörökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 9. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Kérjük Atyánktól, a mindenható Istentől, hogy egyre inkább előre 

haladjunk az alázatosság útján! 

 

Lektor: 1. Hogy Szentatyánk, N. pápa, mint Isten szolgáinak szolgája valóban mindenkinek 

mindene legyen, és így mindenkit megnyerjen Krisztusnak! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy a népek vezetői magas méltóságukat szolgálatnak tekintsék, és hűségesen 

fáradozzanak hazájuk, valamint az egész emberiség javáért! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy híveid, akiket a keresztség által szent nemzetté és királyi papsággá tettél, 

őszinte bűnbánatban megtisztulva becsüljék meg keresztény méltóságukat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy mindig alázatos lélekkel fogadjuk Jézust, amikor a szentáldozásban betér 

hozzánk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy a kevélység soha vissza ne tartson minket bűneink alázatos beismerésétől és 

őszinte meggyónásától! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Hatalmas Istenünk! Előtted porszem az egész világ, mégis lehajolsz hozzánk, noha 

meg nem érdemeljük. Alakíts minket, hogy szelíd és alázatos szívű Fiad nyomdokait 

kövessük, és hűséges szolgáidnak bizonyuljunk! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 10. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Jézus a keresztség és a bűnbocsánat szentsége által mindnyájunkat 

feltámasztott a lelki halálból. Kérjük segítségét, hogy új életünket keresztény erények 

ékesítsék! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorai szelídséggel vezessék a hívőket, és intsék 

jóra a megtévedteket! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy az államok vezetői tegyenek meg mindent népeik jóléte 

érdekében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy szűnjék meg a világon a hatalmi versengés és a gazdagodás féktelen 

vágya! 

  Hívek: Kénünk téged … 

 

 4. Add, hogy családi otthonainkban a krisztusi szelídség uralkodjék! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy szenvedő embertestvéreink könnyeit meglássuk és le is 

töröljük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, te isteni hatalmaddal segítettél a síró özvegyen. Taníts minket is résztvevő 

szívvel járni embertársaink között! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 11. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Fohászkodjunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy ne forduljon el tőlünk, 

gyermekeitől, hanem hallgassa meg kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig igaz bűnbánatban és a bűnbocsánat biztos reményében 

éljen! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy minden ember füle megnyíljék az evangélium készséges hallgatására! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy híveid az apostolok módjára szavukkal és életükkel hirdessék tanításodat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy a betegek, az elhagyottak és a szomorkodók könnyeit szárítsa fel gondviselő 

jóságod! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy elhunyt testvéreink, akik feltámadásodban hittek, dicsőséges életre keljenek 

az utolsó napon! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Engedd, Urunk, hogy akik hittel valljuk irgalmasságodat, oly őszintén megbocsássunk 

az ellenünk vétkezőknek, amilyen bizalommal várjuk tőled bűneink elengedését, 

feloldozását és bocsánatát! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 12. vasárnapra 

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy Jézus Krisztust követve szívesen vállaljuk 

mindennapi életünk keresztjeit! 

 

Lektor: 1. Add meg Egyházad pásztorainak, hogy a lelkek üdvösségéért türelmesen 

hordozzák kötelességük keresztjét! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy a népek felelős vezetői szüntelenül fáradozzanak az igazságtalanság és 

a nyomor megszüntetésén! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy a betegek áldozatkészen vállalják szenvedésüket a maguk és mások 

örök boldogságáért! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy soha ne zúgolódjunk életünk keresztje miatt, hanem felismerjük benne 

a te szent akaratodat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásával segítsük embertársaink 

kereszthordozását! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható Atyánk! Szent Fiadat sem kímélted meg a szenvedéstől és a kereszttől. 

Add kegyelmedet, hogy keresztjeink türelmes viselésével elősegítsük a magunk és 

mások örök üdvösségét! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 13. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánk segítségét, hogy keresztény hitünkben és a 

hitünk szerint való életben állhatatosan megmaradjunk! 

 

Lektor: 1. Adj, Urunk, erőt, hogy a rosszat jóval győzzük le! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add meg, Urunk, hogy Isten népe megerősödjék a hitben, és mindenkivel 

békességben éljen! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add meg, Urunk, hogy a keresztény népek vezetői testvéri felelősségtudattal 

irányítsák a rájuk bízottakat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add meg, Urunk, hogy a hívők hite és élete például szolgáljon a világnak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add meg, Urunk, hogy kegyelmed által keresztény életünk gazdag legyen a 

jócselekedetekben! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Erősítsd meg bennünk a hitet, hogy általa fölismerjük az igazi jót, és 

kegyelmed segítségével meg is valósítsuk azt földi életünkben! Krisztus, a mi Urunk 

által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 14. vasárnapra 

Pap: Kiáltsunk, testvéreim, Urunkhoz, üdvözítő Istenünkhöz, hogy hallgassa meg 

könyörgő szavunkat! 

 

Lektor: 1. Irányítsd, Urunk, Szentatyánkat, N. pápát, a püspökök testületét és a papságot, 

hogy szolgálatukat szelídségben és önzetlen szeretetben gyakorolják! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői mindig és mindenütt a megbékélésre 

törekedjenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segítsd, Urunk, azokat, akik apostoli munkájukkal szolgálják embertestvéreik 

javát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add meg, Urunk, a szülőknek a bölcs nevelés tudományát, a gyermekeknek pedig 

az engedelmes szeretetet szüleik iránt! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add meg, Urunk, hogy a betegek és az elhagyottak el ne veszítsék 

gondviselésedbe vetett bizalmukat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Te az igénytelen egyszerűséget és a bárányok szelídségét kívánod 

meg tanítványaidtól. Önzésre hajló szívünkbe öntsd az áldozatkész szeretet 

kegyelmét, hogy ez készítse fel a világot szent Fiad befogadására! Aki veled él és 

uralkodik mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 15. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, az Urat minden időben, és imádkozzunk hozzá az igaz 

emberszeretet kegyelméért! 

 

Lektor: 1. Hogy az Egyház pásztorai ne a holt betű, hanem az éltető Lélek szolgái legyenek! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy az államok vezetői a segítő szeretet szellemében gyakorolják hatalmukat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy egyházközségünk hívei mindig készen álljanak embertársaik megsegítésére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy betegeink és magukra maradó embertársaink ne legyenek irgalmas segítség 

nélkül! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy kegyelmeddel segíthessük mindazokat, akiket a bűn kifosztott és 

megsebesített! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Istenünk! Segíts kegyelmeddel, hogy ne az önzés és részvétlenség vezessen 

bennünket, hanem a segítő szeretet legyen életünk legfőbb gondja! Krisztus, a mi 

Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 16. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, a világosság Atyját, hogy nyissa meg szemünket az egy 

szükségesnek, lelkünk örök üdvösségének meglátására és megbecsülésére! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, kegyelmedet, hogy sikereink el ne vakítsanak minket, és fel tudjuk 

ismerni az örökkétartó javak értékét! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add kegyelmedet, hogy Egyházad megszerettesse a világgal a lelki szegénységet: 

az anyagiakhoz nem tapadó lelkületet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add kegyelmedet, hogy úgy keressük a földi jólétet, hogy el ne veszítsük az örök 

boldogságot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add kegyelmedet, hogy a keresztények többre becsüljék lelkük tisztaságát minden 

másnál, amit a világ kínál! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add kegyelmedet, hogy egyházközségünk hívei átérezzék Jézus szavának 

igazságát: jobb adni, mint kapni! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk, te a keresztségben arra hívtál meg minket, hogy a megszentelő 

kegyelem által szüntelenül az istengyermekség állapotában maradjunk, és szent Fiad 

példájára Lélek szerint éljünk. Erősíts meg minket a jóban, hogy szent hivatásunkat 

semmiért el ne cseréljük, és így elérjük örök célunkat! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 17. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Krisztus Urunk mondotta: „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, 

megadja nektek.” Most az ő nevében, titokzatos testének tagjaiként terjesszük 

kéréseinket mennyei Atyánk elé! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy a te néped mindig buzgó legyen az imádságban! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy az imádság ereje segítse elő és őrizze meg a keresztények egységét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy imádságunk támogassa a népek vezetőit küldetésük teljesítésében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy az imádságból erőt merítsünk állapotbeli kötelességeink hűséges 

végzéséhez! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy az imádság a betegeknek türelmet, a szenvedőknek vigasztalást 

nyújtson! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Hallgasd meg, Urunk, alázatos könyörgésünket, és hogy kérésünk teljesíthető legyen, 

engedd csak azt kérnünk, ami kedves előtted! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 353 

  

Évközi 18. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánknál mindig irgalmasságra találunk. Ezért merjük hozzá 

emelni könyörgő szavunkat. 

 

Lektor: 1. Vezesd, Urunk, Egyházadat, hogy a földi gondoktól minél függetlenebbül 

szolgálhassa a rábízottak örök boldogságát! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Adj bölcsességet a világ népeinek, hogy ne az anyagi javak bőségében lássák az 

igazi boldogságot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segíts bennünket, hogy földi életünk folyamán sok jót tehessünk 

embertársainkkal! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Ébreszd fel ifjúságunkban a lélek éhségét és szomjúságát, hogy ne a vagyon 

gyűjtésében és élvezésében lássa az élet értelmét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Légy irgalmas bíránk, amikor majd számot kell adnunk életünkről! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Adj, Urunk, keresztény okosságot híveidnek, hogy miközben megbecsüljük a 

szükséges földi javakat, mindennél többre tartsuk mennyei örökségünket! Krisztus, a 

mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 19. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy eljövetele mindenkor készen 

találjon bennünket! 

 

Lektor: 1. Erősíts meg minket, Urunk, hogy állandóan készüljünk a veled való találkozásra! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy a népek békességben éljenek, és eljöjjön hozzájuk a te 

országod! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Tartsd ébren, Urunk, lelkiismeretünket, hogy soha meg ne feledkezzünk az irántad 

való köteles hűségről! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Segíts, Urunk, hogy súlyos bűnnel ki ne oltsuk magunkban a megszentelő 

kegyelem fényét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Jutalmazd, Urunk, elhunyt hű szolgáidat örök boldogsággal a mennyei hazában! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat. Segíts 

kegyelmeddel, hogy jutalmadra méltónak találj minket! Aki élsz és uralkodol 

mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 20. vasárnapra 

Pap: Kedves testvéreim! Kérjük a mi Urunktól, Jézus Krisztustól a Szentlélek tüzének 

világosságát és melegét! 

 

Lektor: 1. Gyullaszd fel, Urunk, az egész világon az isten- és emberszeretet tüzét! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Támogasd Egyházadat, hogy minél több lélekben meggyújtsa a hit és a szeretet 

lángját! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Szentlelked harmata oltsa ki a földön az ádáz gyűlölködés és a pusztító háborúk 

tüzeit! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A Szentlélek tüze égesse ki szívünkből a bűnös érzékiség szennyét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy a keresztény családokban a gyermekek szüleiktől vegyék át az igaz 

vallásosság lángját! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te az első Pünkösdkor tüzes nyelvek alakjában küldted el 

Egyházadnak a Szentlelket. Add, hogy ez a tűz szüntelenül lobogjon híveidben! Aki 

élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 21. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Gyengeségünk tudatában forduljunk segítségért mennyei Atyánkhoz, és 

terjesszük eléje bizalommal kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Főpásztoraink N. pápa vezetésével világosan és határozottan mutassák nekünk az 

üdvösség útját! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. A világ jómódú népei értsék meg, hogy csak lemondás árán biztosíthatják az 

egész emberiség boldogulását és békéjét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. A keresztények soha meg ne feledkezzenek arról, hogy csak az önfegyelem szűk 

kapuján át vezet az út a lelkiismeret nyugalmához! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A családtagok ne vonakodjanak a kölcsönös áldozatvállalástól a közös boldogság 

érdekében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Egyházközségünk egyetlen tagja se legyen kizárva a mennyei örök otthonból! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk! Te ismered gyarlóságunkat és jóra való restségünket. Állj 

mellettünk segítő kegyelmeddel, hogy a jó ügy érdekében mindig készek legyünk a 

lemondásra és a fáradalmak vállalására! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 22. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, a szelíd és alázatos szívű Jézustól az alázatosság kegyelmét! 

 

Lektor: 1. Add meg Egyházad pásztorainak, hogy a tőled kapott szent hatalommal a rájuk 

bízott nyáj javát szolgálják! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy a népek vezetői nemzetük közjavának érdekei mellett fontosnak tartsák 

az egész világ jólétét és békéjét is! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy helyes önismerettel értékeljük magunkat, és ne kívánjunk több 

megbecsülést, mint amennyit megérdemlünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy bűneink tudatában kitüntetésnek tekintsük Isten országában az utolsó 

helyet is! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy az ifjúság tanulékony lélekkel és szorgalmas munkával készüljön 

elfoglalni helyét a társadalomban! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Add, hogy egyházközségünk hívei megtisztult lélekkel és mélységes alázattal 

járuljanak szent asztalodhoz! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk és Mesterünk! Te földi életedben nem azt akartad, hogy neked szolgáljanak, 

hanem magadat megalázva vállaltad a mi üdvösségünk szolgálatát. Óvj meg minket, 

hogy soha el ne bizakodjunk, és segíts, hogy embertársaink javának előmozdításával 

keressük tetszésedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 23. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánktól a szeretet Szent Lelkét, hogy általa mindennél 

jobban szeressük a mi Urunkat, Istenünket! 

 

Lektor: 1. Istenünk, te vagy a szeretet. Tanítsd meg a világot az igaz emberszeretetre, hogy 

ezáltal mindenki felismerje bennünk Jézus tanítványait! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Istenünk, te úgy szeretted a világot, hogy egyszülött Fiadat adtad érte. Segítsd 

Egyházadat, hogy minden néppel megszerettesse a mi Urunkat, Jézus Krisztust! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Istenünk, apostolod hirdeti, hogy a szeretet építő erő (1 Kor 8, 1). Add, hogy 

irántad való szeretetből, embertársaink javára részt vegyünk a jövő építésében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Istenünk, te azt tanítod, hogy a szeretet erősebb a halálnál. Vess véget a halálos 

gyűlölködésnek, és szüntess meg minden háborút! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Istenünk, te megbocsátod annak bűneit, aki nagyon szeret téged. Add, hogy a 

szeretetből fakadó bűnbánat mossa tisztára lelkünket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Istenünk, te kinyilatkoztattad, hogy a szeretet örökké megmarad. Add, hogy akik 

együtt részesülünk a szeretet szentségében, viszontlássuk egymást a boldog 

örökkévalóságban! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható Istenünk! Te vagy a szívek Ura és alakítója. Add kegyelmedet, hogy 

téged mindenekfölött szeressünk, és embertársainkban is mindig neked szolgáljunk 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 24. vasárnapra 

(Ha ma a hosszabb evangéliumi szakaszt olvastuk – a tékozlófiúról –, a nagyböjti 4. vasárnap 

egyetemes könyörgését mondhatjuk az alábbi helyett.) 

 

Pap: Kérjük, testvéreim, mennyei Atyánktól, hogy az örök javakat mindennél jobban 

értékeljük! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy N. pápa és az Egyház püspökei ráébresszék a világot a 

halhatatlan emberi lélek értékére! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy készek legyünk minden áldozatra azért, hogy téged súlyos 

bűnnel meg ne bántsunk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy megszűnjék a világon a szegények kiuzsorázása és a népek 

gyarmati függése! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy ne kíméljük magunkat, ha akár csak egyetlen embertársunkat is 

megmenthetjük a bűn rabságából! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy minden földi nyereségnél többre tartsuk, ha feloldozol 

bűneinktől, és visszanyerjük lelkünk ártatlanságát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható, örök Isten! Te mérhetetlen felelősséget róttál ránk, amikor akaratunktól 

tetted függővé magunk és mások örök sorsát. Világosítsd meg értelmünket, hogy 

felelősségünk tudatában éljünk; és erősítsd akaratunkat, hogy ne lankadjunk a jóért 

vállalt fáradozásban! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 25. vasárnapra 

Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, a mindenható Istent, hogy okos és hűséges szolgáinak 

bizonyuljunk! 

 

Lektor: 1. Segítsd Egyházadat, hogy a rábízott szent titkoknak hűséges kezelője legyen! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Világosítsd meg a népek vezetőit, hogy a közhatalmat igazságosan és szeretettel 

gyakorolják! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segíts mindnyájunkat, hogy földi javainkból sok jót tehessünk embertársainkkal! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy a fiatalok a jó ügy szolgálatába állítsák testük erejét és lelkük 

tehetségét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Egyházközségünk elhunyt híveit fogadd be örök hajlékodba! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Te szolgálatodba fogadtál minket, és nagy értéket bíztál ránk. Add, 

hogy egész szívvel szolgáljunk neked, és a ránk bízott javakat a te szent terveid 

szerint használjuk! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 26. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Jóságos és kegyes a mi Urunk, Istenünk. Hívjuk segítségül, és kérjük 

bizalommal! 

 

Lektor: 1. Hogy a jólét és öröm napjaiban se feledkezzünk el ínséget szenvedő 

embertársainkról! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy az Anyaszentegyház hirdesse és jó példával mutassa, hogyan kell törődnünk 

a szegényekkel és a betegekkel! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy az emberiség közös összefogása mentse meg az éhínségek és a járványok, a 

háborúk és a természeti csapások szenvedő áldozatait! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy isteni figyelmeztetésnek vegyük, ha valaki bűneink és mulasztásaink miatt 

korhol minket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy üdvös félelmet érezzünk az örök kárhozattól, és visszarettenjünk a bűntől! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Hogy a megholt hívekért ne feledkezzünk el naponta imádkozni! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Add kegyelmedet, hogy szenvedő embertársainktól szívtelenül el ne 

zárkózzunk, és így örök boldogságukat ne kockáztassuk! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 27. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk meghallgatja könyörgő szavunkat. Forduljunk hozzá 

erős hittel és gyermeki bizalommal! 

 

Lektor: 1. Áraszd ránk, Urunk, kegyelmedet, hogy szent néped készséges lélekkel szolgálja 

szándékaidat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Adj bölcsességet N. pápának és az Anyaszentegyház püspökeinek, hogy az idők 

jeleiből felismerjék korszerű teendőiket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Ébressz felelősségtudatot a népek vezetőiben, hogy állhatatosan szolgálják a világ 

békéjét és a népek javát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Adj nekünk alázatos szívet, hogy a jót, amit teszünk, kegyelmed segítségének 

tulajdonítsuk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Önts bizalmat híveidbe, hogy állhatatosan kérjük tőled mindazt, ami 

üdvösségünkre szolgál! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Istenünk, oltalmunk és erősségünk! Te vagy minden jó gondolat, szándék és 

cselekedet szerzője, figyelj Egyházad könyörgésére! Engedd, hogy amit hívő lélekkel 

eléd terjesztünk, mindazt meg is nyerjük! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 28. vasárnapra 

Pap: Könyörögjünk, testvéreim, Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, hogy jöjjön segítségünkre, 

ha bajainkban hozzá kiáltunk! 

 

Lektor: 1. Adj, Urunk, áldozatkész buzgóságot egyházad papjainak, hogy szeretettel 

orvosolják lelkünk sebeit, és a szentgyónásban megtisztítsanak minket a 

feloldozás kegyelmével! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy az emberiség testvéri szeretettel karolja fel a leprásokat, hogy 

gyógyultan térhessenek vissza övéik körébe! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Adj híveidnek hálás lelkületet, hogy megbecsüljék kegyelmedet, és megköszönjék 

segítségedet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Gyógyítsd meg beteg és szenvedő testvéreinket, hogy ne hiába kiáltsák feléd: 

,jézus, Mester, könyörülj rajtunk!” 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Könyörülj a tisztuló lelkeken, és vezesd őket szent színed boldogító látására! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk! Ha könnyelműen elkövetett bűneink beszennyezték lelkünket, tisztíts meg 

minket irgalmas szereteted által! Add, hogy szentjeid körében hálásan 

magasztalhassunk téged! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 29. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Isten meghallgat minket, ha állhatatosan kérjük tőle a Szentlelket 

magunknak és embertársainknak. Imádkozzunk tehát nagy bizalommal! 

 

Lektor: 1. Szentatyánk, főpásztoraink, papságunk és a szerzetesek a Szentlélek kegyelmével 

hűségesen teljesítsék hivatásukat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. A népek vezetői kövessék a Lélek indításait, hogy így az egész emberiségnek 

része legyen a béke áldásában! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Híveid, Urunk, rendületlenül bízzanak abban, hogy minden szükségeset 

megkapnak tőled, ha elsősorban országodat és igazságodat keresik! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A szenvedőknek add kegyelmedet, hogy erőt ne vegyen rajtuk a csüggedés! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Egyházközségünk hívei minden ügyes-bajos dolgukban gondviselő jóságodba 

vessék bizalmukat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Töltsd el, Urunk, bizalommal lelkünket, hogy téged állhatatosan kérjünk, és 

aggodalmaskodás nélkül szolgáljunk neked! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 30. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Isten szívesen hallgatja az alázatos lelkek imádságát. Forduljunk tehát 

hozzá méltatlanságunk és vétkeink tudatában! 

 

Lektor: 1. Istenünk, ismerje el a világ, hogy egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy 

az egyetlen Fölség! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Főpásztoraink és papjaink szeretettel foglalkozzanak a legnagyobb bűnössel is, és 

becsüljék meg benne az Isten képére alkotott embert! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. A fehér emberek és a színesbőrűek testvért lássanak egymásban; a műveltebb 

népek pedig ne vessék meg a még elmaradottakat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Templomainkban mindig mélységes alázattal és töredelmes bűnbánattal járuljunk 

isteni színed elé! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Egyházközségünk tagjai jó szívvel teljesítsék, amit az Egyház kér tőlük, de emiatt 

ne tartsák magukat másoknál különbnek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Teremtő Istenünk, minden jó tőled származik. Mi önmagunktól semmi vagyunk. 

Méltatlanok vagyunk arra, hogy téged Atyánknak nevezzünk, ezért hálásan köszönjük 

neked, hogy mégis magadhoz emelsz minket. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 31. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Jézus most itt van közöttünk, hiszen az ő nevében gyűltünk egybe. 

Terjesszük tehát eléje alázatos kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Éreztesd meg, Urunk, minden emberrel boldogító közelségedet! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Erősítsd bennünk a hitet, hogy te szólsz hozzánk Szentatyánknak, N. pápának, 

püspökeinknek és lelkipásztorainknak tanító szavában! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Teremtsd meg a békét és a testvéri egyetértést a világ népei között! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Tégy készségessé minket nagylelkű jóvátételre, amikor bűneinket megbocsátod! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Gyújtsd lángra szívünket, hogy boldogan járuljunk a szentáldozáshoz, amikor 

lelkünk hajlékába kívánsz térni! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Halálunk óráján szólíts magadhoz, hogy mindörökké nálad lehessünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Örök Ige, megváltó Fiúisten! Te a Szentlélek erejéből Szűz Máriától megtestesültél, 

és kedvedet leled abban, hogy az emberek között lakozzál. Add, hogy hálás szívvel 

fogadjunk, és szereteted melegét tovább sugározzuk embertársainkra! Aki élsz és 

uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 32. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Az örök élet az, hogy megismerjük mennyei Atyánkat, és akit ő küldött, 

az Úr Jézus Krisztust. Gyermeki bizalommal terjesszük elébe kéréseinket az örök élet 

javaiért! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy egykor színről színre láthassunk téged az eljövendő örök 

életben! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy a világ népei megismerjenek téged: Ábrahám, Izsák és Jákob 

Istenét, akihez Jézus Krisztus vezet minket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy minden keresztény családi otthon Isten megismerésének, az 

imádságnak és a segítő szeretetnek iskolája legyen! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy Egyházadban mindig legyenek, akik a családalapításról önként 

lemondva szabaddá teszik magukat az emberszeretet gyakorlására! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink a világnak meghalva neked éljenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Élők és holtak Ura, Istene! Te jóságosan időt engedsz nekünk, hogy tanításod szerint 

éljünk a földön. Kérünk, add kegyelmedet, hogy egykor elérkezzünk hozzád, és 

választottaiddal együtt veled élhessünk. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Évközi 33. vasárnapra 

Pap: Testvéreim! Az idő és az örökkévalóság Ura nem elítélni, hanem üdvözíteni akar 

minket. Kérjük kegyelmét, hogy minden megpróbáltatás között is hűségesek 

maradjunk hozzá! 

 

Lektor: 1. Vésd szívünkbe, Urunk, azt az igazságot, hogy te minden megpróbáltatás 

közepette változatlanul szeretsz minket! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Erősítsd Egyházadat, hogy minden viszontagság ellenére hűségesen tanúskodjék 

rólad az emberek előtt! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Segítsd a népeket, hogy a viszályok megszűnjenek, és töretlenül megmaradjon a 

lelkekben a testvéri összetartozás tudata! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Ne engedd, hogy a rosszat rosszal viszonozzuk, és fordítsd felénk azok szívét, 

akik nem szeretnek minket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add meg híveidnek a mindvégig való állhatatosság kegyelmét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk, őrizd meg népedben az örök élet reményét és az irántad való igaz 

szeretetet, hogy semmiféle viszontagság el ne szakítson tőle! Krisztus, a mi Urunk 

által. 

Hívek: Ámen. 
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Krisztus király ünnepére (Évközi 34. vasárnapra) 

Pap: Testvéreim! A mi Urunk a királyok Királya és az uralkodók Ura. Hódolatunkkal 

együtt terjesszük eléje kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Te vagy, Urunk, az örök és egyetemes Király: terjeszd ki szelíd uralmadat minden 

emberre! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Te vagy, Urunk, a szentség és a kegyelem Királya: szenteld meg Egyházadat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Te vagy, Urunk, az igazságosság és a béke Királya: adj békét a népeknek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet Királya: erősítsd meg a keresztény 

családokat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Te vagy, Urunk, a jóság Királya: gondviseléseddel gyámolíts minden embert! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Hittel valljuk, hogy te vagy a mindenség Királya. Irgalmas 

jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áldd meg örökségedet! Aki élsz és 

uralkodol mindörökkönörökké. 

Hívek: Ámen. 
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Urunk főünnepei az évközi időben 

Szentháromság vasárnapjára (Pünkösd után 1. vasárnap) 

Pap: Testvéreim! A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai 

vagyunk! Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét! 

 

Lektor: 1. A Szentháromság egy Istent dicsőítsék életükkel az Atya, a Fiú és a Szentlélek 

nevében megkeresztelt emberek! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. A Szentháromság egységének titka vezesse a hit és szeretet egységére az egész 

keresztény világot! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. A Szentháromság kiáradó szeretete vezessen minden embert az evangélium 

világosságára! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A Szentháromság egysége és békéje uralkodjék a népek és vezetőik szívében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Az Atya hatalma, a Fiú bölcsessége és a Szentlélek kegyelme őrizze meg 

családjaink egységét és boldogságát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk, 

kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi Urunk 

által. 

Hívek: Ámen. 
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Úrnapra 

Pap: Testvéreim! Ünnepi örömmel imádjuk az Oltáriszentséget! Kérjük Megváltónkat és jó 

Pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek és szentül szolgáltassák ki 

szentségeidet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Úgy nevelj minket az Oltáriszentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre 

becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy szeretetlakomádra, a szentmisére szóló hívásnak mindig 

örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Végül ne engedd, Urunk, hogy a Szent Útravaló nélkül távozzunk a földi életből! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Add, kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven 

részesüljünk, és az Oltáriszentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk 

magunkhoz. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Jézus Szíve ünnepére (Elsőpéntekre is) 

Pap: Testvéreim! Forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó Pásztorunkhoz, Jézus 

Krisztushoz, akinek Szentséges Szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben 

gondunkat viseli. 

 

Lektor: 1. Légy, Urunk, Főpásztora lelkipásztorainknak: Szentatyánknak, püspökeinknek és 

papjainknak, hogy Szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák 

népeiket a béke és a boldogulás felé! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és könnyítsd meg 

számukra az élet terheit! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas 

szívű legyen a te Szent Szíved példája szerint! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Elhunyt testvéreink Szentséges Szíveden leljék meg az örök nyugodalmat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel-lélekkel rád 

hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát! Maradj vele, éltesd és vezesd! 

Szabadítsd meg minden bajtól! Áraszd el Szent Szíved áldásával! Aki élsz és 

uralkodol mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Urunk színeváltozásának ünnepére (Augusztus 6.) 

Pap: Kérjük, testvéreim, Teremtő Istenünket, hogy a megszentelő kegyelmet növelje 

bennünk, és földi életünkön ragyogjon át a természetfeletti hivatás fénye. 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy napról napra növekedjünk a hitben, a reményben és a 

szeretetben! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Engedd, hogy az emberek megismerjék szeretett Fiadat és őt hallgassák! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy a megszentelő kegyelem átformálja cselekedeteinket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy felebaráti szeretettel tegyünk tanúságot keresztény hitünkről! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Engedd, Urunk, hogy gyarló emberi testünkben megdicsőüljön az anyagvilág! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Jóságos Atyánk! Szeretett Fiadban az igazság teljességét és az üdvösség reményét 

adtad nekünk. Kérünk, engedd, hogy a megszentelő kegyelem által földi életünk 

szüntelen tanúságtétel legyen, és így egész emberségünkkel eljussunk a 

megdicsőülésre. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Szűz Mária és szentek miséihez 

Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepére (December 8.) 

Pap: Testvéreim! A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária ünnepén együtt könyörögjünk a 

mindenható Istenhez! 

 

Lektor: 1. Istenünk, aki Szűz Máriát kivetted az áteredő bűn törvénye alól, őrizd 

Egyházadban az igaz tanítást és a bűntelen életet! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Mennyei Atyánk! Legkedvesebb leányod közbenjárása hozzon békességet a 

világnak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Urunk, taníts meg, hogy mindennél többre becsüljük kegyelmedet és a tiszta 

életet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. A szeplőtelen Szűzanya alázatos, egyszerű élete legyen az anyák és a leányok 

példaképe! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. A szeplőtelenül fogantatott Szűz Mária legyen betegeink gyógyítója! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Kegyelmedből a Boldogságos Szűzben újra megjelent a földön a 

bűntelen ember. Add, hogy példája nyomán és közbenjárására elkerüljük a bűnt mi is, 

akiket a keresztségben új emberré alkottál! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Szent István első vértanú ünnepére (December 26.) 

Pap: Testvéreim! Krisztus első vértanújának hitével imádkozzunk mennyei Atyánkhoz! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Egyházad hivatott tanítói Szent István meggyőződésével és a 

Szentlélek erejével hirdessék hitünk igazságait! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Adj, Urunk, békét a népeknek szent vértanúd közbenjárására, aki még haldokolva 

is a megbékélést hirdette! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy szívből megbocsássunk ellenségeinknek, és őszinte jóakarattal 

imádkozzunk értük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Engedd, Urunk, hogy halálunk óráján mi is bizalommal imádkozhassuk: „Uram, 

Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. S végül engedd, Urunk, hogy kedves halottainknak megnyíljék az ég, és egykor 

velük együtt mi is láthassuk jobbodon a mi Urunkat, Jézus Krisztust! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Mennyei Atyánk! Add, hogy Szent István, első vértanúd hitével tanúskodjunk 

igazságodról, és az ő szeretetével munkálkodjunk mi is embertársaink javán! Krisztus, 

a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Urunk bemutatásának ünnepére 
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) (Február 2.) 

Pap: Kérjük, testvéreim, hogy a mi Urunkban, Jézus Krisztusban minden ember felismerje 

a világ Világosságát! 

 

Lektor: 1. Urunk, Jézus Krisztus: add, hogy a szentmiseáldozatban – Simeonhoz hasonlóan – 

találkozhassunk veled, és felismerjünk téged! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Urunk, Jézus Krisztus: világosítsd meg Egyházadat, és add, hogy híveid az isteni 

élet fényében járjanak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Urunk, Jézus Krisztus: egyesítsd népedet Szentlelked erejével, és adj neki 

békességet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Urunk, Jézus Krisztus: add kegyelmedet, hogy minél több szülő nevelje 

gyermekét az evangélium világosságának terjesztésére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Urunk, Jézus Krisztus: add meg nekünk, hogy életünk végén találkozhassunk 

veled, és a mennyben örökre láthassuk fényességedet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Gyújtsd fel, Urunk, szívünkben istenséged ismeretének tiszta világosságát, hogy 

mindig tetszésed szerint éljünk! Mert te vagy lelkünk és testünk megvilágosítója: 

Krisztus, Istenünk; téged dicsőítünk Atyáddal és éltető Lelkeddel együtt most és 

mindörökkön-örökké. (A gör. kat. Liturgikonból.) 

Hívek: Ámen. 
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Szent József ünnepére (Március 19.) 

Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselőjének ünnepén terjesszük 

kéréseinket mennyei Atyánk elé! 

 

Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk, Egyházadat az egész világon! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Az emberiség vezetői Szent József bölcsességével gondoskodjanak a népek nagy 

családjáról! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el családjaink életét! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Szent József hite, egyszerűsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák 

eszményképe! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Szent József követésével szenteljük meg mindennapi munkás életünket! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

  6. Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és Mária álljon mellettünk is 

halálunk óráján! 

   Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a családi élet megszentelésére. 

Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsőségedre, családunk és embertársaink javára 

váljék! Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Urunk születésének hírüladására 
(Gyümölcsoltó Boldogasszony) (Március 25.) 

Pap: Testvéreim! Ezen a napon ünnepeljük, hogy a Boldogságos Szűz Isten Anyjává lett. 

Vele együtt imádkozzunk Szent Fiához! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, püspökeink, papjaink és a szerzetesek a Szent 

Szűz alázatos lelkületével teljesítsék hivatásukat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Mutasd meg, Urunk, a világnak, hogy beteljesedett már a prófétai szó, és velünk 

az Isten! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Erősíts meg minket, Urunk, hogy jó- és balsorsban egyaránt valljuk: „Legyen meg 

a te akaratod!” 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Oltsd lelkünkbe, Urunk, kegyelmedet, hogy Gyümölcsoltó Boldogasszony 

közbenjárására mi is a jócselekedetek méltó gyümölcsét teremjük! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy a szomorkodók és a betegek Isten Boldogságos Anyjánál 

vigasztalást nyerjenek! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Jézus Krisztus, aki érettünk emberi testet öltöttél, add, hogy megtestesülésed 

szent titka által eljussunk hozzád, a mi Istenünkhöz! Aki élsz és uralkodol 

mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Szent Péter és Szent Pál ünnepére (Június 29.) 

Pap: Kérjük, testvéreim, Urunkat, égi Főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a 

többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Egyházadat, N. pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy 

mindig Péter és Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az 

apostolok lelkesedésével terjesszék az egész világon! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Áraszd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék 

az egész földön! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlünk az elemi 

csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majdan mi is az 

apostolok boldog társaságának örvendezhessünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk, hallgasd meg hitből fakadó kéréseinket, és teljesítsd reményünket! 

Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus, a mi 

Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Szűz Mária látogatására (Sarlós Boldogasszony) (Július 2.) 

Pap: Testvéreim, Szűz Mária látogatásakor Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Imádkozzunk 

most közösen, hogy ugyanaz a Szentlélek töltsön el minket is! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szűz Mária közbenjárására püspökeinket és papjainkat töltse el 

a Szentlélek! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, hogy Szűz Mária közbenjárására kéréseink meghallgatásra találjanak! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy Szűz Mária példáját követve, mi is készen álljunk felebarátaink 

megsegítésére! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, hogy Erzsébet lelkületével Máriában mi is felismerjük Urunk Anyját! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, hogy az örök élet küszöbét örvendező lélekkel léphessük át! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Jóságos mennyei Atyánk! Engedd Szűz Máriát úgy tisztelnünk itt a földön, hogy 

közbenjárására, a reánk árasztott Szentlélek irányításával, eljussunk a mennybe! 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 



PPEK / A szentmise olvasmányai a „C” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre 381 

  

Szűz Mária mennybevételének ünnepére 
(Nagyboldogasszony) (Augusztus 15.) 

Pap: Köszöntsük, testvéreim, örvendező szívvel a testben és lélekben megdicsőült Szent 

Szüzet, és kérjük, hogy Jézus közvetlen közelségében támogassa kéréseinket! 

 

Lektor: 1. Hogy a világ felismerje a nagy jelet, a mi dicsőséges Asszonyunkat és az ő Szent 

Fiát, Jézus Krisztust! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Hogy az Egyház szüntelenül érezze a megdicsőült Szent Szűz anyai 

gondoskodását! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Hogy a mennyország Királynőjének közbenjárására minden nép elnyerje a béke 

ajándékát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Hogy a gyengék és a betegek erőt és reményt merítsenek a Boldogságos Szent 

Szűz test szerinti megdicsőüléséből! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Hogy elhunyt testvéreink társaságában egykor mi is boldogan köszönthessük a 

mennybe felvett Szűzanyát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Istenünk! Te páratlanul csodás dolgot műveltél, amikor a Boldogságos Szűz testét és 

lelkét a mennybe fölvetted. Add, hogy megdicsőült Szent Anyánk pártfogásával 

gyarlóságunk ellenére is eljussunk hozzád a boldog örökkévalóságba! Krisztus, a mi 

Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Szent István király ünnepére (Augusztus 20.) 

Pap: Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg 

nemzetünket! 

 

Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk 

felvirágoztatásán! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára. 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez 

méltó életre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására 

nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged! 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Szűz Mária születésének ünnepére 
(Kisboldogasszony) (Szeptember 8.) 

Pap: Örvendezzünk, testvéreim, a mai ünnepen, mert hatalmas közbenjárónk született! A 

Kisboldogasszonnyal együtt könyörögjünk mennyei Atyánkhoz! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szűzanyánk születésében minden ember felismerje 

megváltásunk hajnalhasadását! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy Egyházad pásztorainak szolgálata által mindnyájan 

újjászülessünk az örök életre! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy égi Anyánk közbenjárására megszülessék a földön a béke! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy a betegeket és a szomorúakat is örvendeztesse meg a 

„Szomorúak Vigasztalójának” születése! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Add, Urunk, hogy Kisboldogasszony mai ünnepe mennyei születésnap legyen 

elhunyt testvéreink számára! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Jóságos, mennyei Atyánk! Szent Fiad megtörte az ősi ellenség erejét. Az ő Szent 

Anyjában égi édesanyát adtál nekünk. Kérünk, hogy közbenjárására bennünk is törje 

meg a gonosz lélek hatalmát a mi Urunk, Jézus Krisztus. Aki él és uralkodik 

mindörökkön-örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Magyarok Nagyasszonya ünnepére (Október 8.) 

Pap: Testvéreim! Magyarok Nagyasszonya ünnepén gyermeki bizalommal terjesszük 

kéréseinket mennyei Atyánk elé! 

 

Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, Szentatyánkat, hogy vezetésével Krisztusnak hűséges 

tanítványai és Nagyasszonyunknak buzgó gyermekei legyünk! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Adj hazánk főpásztorainak, papjainak és szerzeteseinek testi-lelki erőt, hogy 

munkájuk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Alakítsd át szívünket, hogy Boldogasszonyunk példája szerint mi is reád figyelő 

és akaratodat teljesítő keresztények legyünk! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét 

követve vállalják az áldozatos családi életet! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. Ébreszd fel a magyar ifjúságban a keresztény hivatástudatot, hogy Mária országa 

újra a szentek földje legyen! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 6. Vezesd elhunyt testvéreinket az égi hazába, hogy ott együtt örvendjenek 

Nagyasszonyunkkal és nemzetünk szentjeivel! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk és Istenünk! Első szent királyunk végakaratából Fiad édesanyját 

Nagyasszonyunknak tiszteljük. Segíts, hogy pártfogásával családjainkban és 

hazánkban megvalósítsuk szent Fiad országát. Aki él és uralkodik mindörökkön-

örökké. 

Hívek: Ámen. 
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Mindenszentek ünnepére (November 1.) 

Pap: Imádkozzunk, kedves testvéreim, mennyei Atyánkhoz a mai szép ünnepen, és kérjük 

Isten minden szentjét is, hogy közbenjárásukkal támogassák könyörgésünket! 

 

Lektor: 1. Add, Urunk, hogy néped – szentjeid példájára – minden erejével építse a te 

országodat! 

  Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői önzetlenül fáradozzanak a rájuk bízottak földi 

boldogulásáért és békéjéért! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 3. Add, Urunk, hogy a szentek hősies példája lelkesítse híveidet, és irányítsa őket az 

életszentség útjára! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 4. Add, Urunk, hogy a szentek közbenjárása segítse szenvedő, beteg és gondokkal 

küzdő embertársainkat! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

 5. S végül engedd, hogy meghalt testvéreinkkel együtt mi is részesüljünk a szentek 

dicsőségében! 

  Hívek: Kérünk téged … 

 

Pap: Urunk, Istenünk! Te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. Add kegyelmedet, 

hogy az ő útjukat járjuk a földön, és társaságukban elnyerjük a boldog 

örökkévalóságot. Krisztus, a mi Urunk által. 

Hívek: Ámen. 
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Zsoltár-dallamok (tónusok) 

 
 

(Az 1–8. dallam a nyolc hivatalos gregorián tónus a LIBER USUALIS-ból; a 9. a „tonus 

peregrinus”, ugyancsak a LIBER USUALIS-ból; a 10. tónus a GRADUALE SIMPLEX 

egyik responsorialis tónusa: C/ 1; a 11. tónus a HOZSANNA énekeskönyv 313. sz. énekének 

tónusa; végül a 12. tónus a Kisdi-féle „CANTUS CATHOLICI 1651” egyik litánia-dallama 

zsoltározásra alkalmazva.) 
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Alleluja-csoportok a zsoltárokhoz 
és az evangélium előtti versekhez 

 

1. számú alleluja-csoport 

 

 
 

 

 

 

2. számú alleluja-csoport 
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3. számú alleluja-csoport 

 

 
 

 

 

 

4. számú alleluja-csoport 
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5. számú alleluja-csoport 

 

 
 

6. számú alleluja-csoport 
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7. számú alleluja-csoport 

 

 
 

 

 

 

8. számú alleluja-csoport 

 

 
 

 

 

 

10. számú alleluja-csoport 
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11. számú alleluja-csoport 

(Helyette lehet választani az 5. számú csoportból is.) 
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