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AZ ISTENTISZTELETI KONGREGÁCIÓ 

Prot. n. 166/70 

 

HATÁROZAT 

 

 Miután VI. Pál pápa a „Missale Romanum” kezdetű 1969. április 3-án kelt konstitúcióval 

meghatározta az Eukarisztia ünneplésének rendjét és a Római Misekönyv szövegeit, az 

Istentiszteleti Kongregáció a Szentatyától nyert felhatalmazás alapján kihirdeti és hivatalos 

kiadásnak nyilvánítja a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései szerint elkészített Római 

Misekönyvnek ezt az új kiadását. 

 Ami az új Római Misekönyv használatát illeti, mihelyt kinyomtatták, megengedett a latin 

szöveg használata, a szentek ünneplésének napjára vonatkozó szükséges módosításokkal, 

amíg a megújított Naptárt végérvényesen be nem vezetik. A Püspöki Konferenciák gondja 

lesz a népnyelvű kiadások elkészítése, illetve annak az időpontnak a meghatározása, amikor 

az Apostoli Szentszéktől szabályosan megerősített népnyelvű kiadások használatba veendők. 

 Az ellenkező rendelkezések hatályukat vesztik. 

 

 Az Istentiszteleti Kongregáció székhelyén, 1970. március 26-án, Nagycsütörtökön. 

 

 Benno GUT bíboros A. BUGNINI 

 prefektus titkár 
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Az Istentiszteleti Kongregáció határozata a 
második, hivatalos kiadáshoz 

Prot. N. 1970/74 

 

A MÁSODIK, HIVATALOS KIADÁS 

 

 Mivel szükségessé vált a Római Misekönyv második kiadása, változtatások és 

kiegészítések történtek azért, hogy ez a második kiadás megfeleljen az 1970. évi első kiadás 

óta hozott rendelkezéseknek. 

 A Római Misekönyv Általános Rendelkezéseiben, amelynek sorszámai nem változtak, a 

szubdiakónusról szóló számok helyén (142-152) az akolitus és a lektor feladatairól találunk 

ismertetést. 

 Kisebb méretű változtatás található magában a Misekönyvben is; a rituális és különféle 

alkalmakra szóló miséknél. A Kezdőénekek és az Áldozási énekek szövegei több helyen 

gazdagabbá váltak. Továbbá szerepelnek a templom- és oltárszentelés rituális miséi, valamint 

a kiengesztelődésre szóló mise, illetve a votívmisék között azok a miseszövegek, amelyeket a 

Boldogságos Szűz Máriáról, az Egyház Anyjáról és Mária szent nevéről kértek. 

 Kisebb változtatások történtek a címeknél és a rubrikáknál, hogy jobban megfeleljenek az 

új liturgikus könyvekben szereplő szakkifejezéseknek. 

 A Római Misekönyvnek ezt a második kiadását VI. Pál pápa a maga tekintélyével 

jóváhagyta, és az Istentiszteleti Kongregáció most kibocsátja, és hivatalos kiadásnak 

nyilvánítja. 

 A Püspöki Konferenciák feladata lesz a Római Misekönyv második kiadásában található 

változtatásokat a népnyelvű kiadásokba bevezetni. 

 Az ellenkező rendelkezések hatályukat vesztik. 

 

 Az Istentiszteleti Kongregáció székhelyén, 1975. március 27-én, Nagycsütörtökön. 

 

 lacobus Robertus KNOX bíboros † A BUGNINI 

 prefektus diocletianai címzetes érsek 

  titkár 
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A Magyar Katolikus Püspöki Kar előszava 

Tisztelendő Testvérek! 

 

 A II. Vatikáni Zsinat által elindított liturgikus megújulás jelentős állomásához érkeztünk 

el a Római Misekönyv magyar nyelvű második kiadásával. Az 1969-ben megjelent első 

kiadás ideiglenes volt. Ezt jelezte már az is, hogy a szentmise változó részei úgynevezett 

miselapokon jelentek meg. 

 1975-ben napvilágot látott a Missale Romanum második, hivatalos kiadása, amely 

bizonyos változtatásokat tartalmaz az előző kiadáshoz képest. Misekönyvünk ezt az újabb 

kiadást követi, figyelemmel kísérve a külföldön megjelent népnyelvű misekönyveket is. 

 Első Misekönyvünk szövegeinek két évtizedes használata alatt számos változtatási 

javaslat érkezett be az Országos Liturgikus Tanácshoz (OLT), amelyeket hálásan 

megköszönve igyekeztünk figyelembe venni. A szövegváltoztatásoknál az Istentiszteleti 

Kongregáció állásfoglalásait is szem előtt tartottuk. Ezért határoztuk el például a bor 

átváltoztatásának szövegmódosítását. 

A Római Misekönyv jelen kiadásában ismét együtt található a szentmise minden szövege, 

kivéve az olvasmányokat és az egyetemes könyörgéseket. Külön említést kell tennünk a 

Róma által hazánk számára is jóváhagyott és engedélyezett újabb 6 Eukarisztikus imáról. 

Ezek segítenek abban, hogy a hívek méginkább átéljék az eukarisztikus áldozat szent titkát. 

 Ökumenikus szempontból jelentős esemény, hogy a Misekönyvbe a Miatyánk és az 

Apostoli Hitvallás új szövege került, amelyben a Magyar Katolikus Püspöki Kar és a 

nemkatolikus Egyházak képviselői megegyeztek. 

 Bár a jelen Misekönyv tartalmazza az összes miseszöveget, gyakorlati szempontból mégis 

kívánatos volt, hogy a szédesznél (papi széknél) végzendő miseszövegek kivonatát a 

Misekönyv II. című kötetben külön kiadjuk. Ebben megtalálható a Húsvéti Szent Háromnap 

teljes liturgiája, valamint a szentek rövid életrajza is. 

 Jelen kötetünkben a prefációkat nagy számuk miatt nem tudtuk kottával közölni, a 

dallamot azonban a megfelelő betűtípussal jeleztük a prefációk szövegeiben. A prefációk 

egyszerű és ünnepélyes dallama a Misekönyv III. című kötetben szerepel a mise többi 

énekelhető részeivel együtt. Ugyanez a kötet tartalmazza a Rómában kiadott Missale pro 

itinerantibas latin szövegeit is, tekintettel a korunkra jellemző turizmusra. Így a külföldi 

paptestvérek – az olvasmányokat is beleértve – teljes miseszöveget kapnak. 

 Tervbe vettük egy koncelebrációs füzet megjelentetését is, amely tartalmazni fogja az 

Eukarisztikus imák minden engedélyezett változatát. 

 A Magyar Katolikus Püspöki Kar jóváhagyta a jelen Misekönyvet, amelyet az 

Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 1990. május 8-án 237/90 sz. alatti határozatával 

megerősített. 

 A Misekönyv használata a kézhezvételtől kezdve kötelező. 

 

 Budapest, 1990. október 8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén. 

 

A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKI KAR 
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Az Istentiszteleti Kongregáció jóváhagyása a 
jelen kiadáshoz 

ISTENTISZTELETI ÉS SZENTSÉGI KONGREGÁCIÓ 

CD 237/90. sz. 

 

HATÁROZAT 

 

 Miután Főtisztelendő Paskai László O.F.M. esztergomi érsek úr, Magyarország Püspöki 

Karának elnöke 1990. május 3-án kelt levelében kéréssel fordult hozzánk, a Római 

Misekönyv magyar fordítását a bevezetett változtatásokkal úgy, amint a mellékelt példányban 

előttünk áll, nagy örömmel jóváhagyjuk és megerősítjük ama meghatalmazások alapján, 

amelyeket II. JÁNOS PÁL pápa Kongregációnknak adott. 

 A kinyomtatott Misekönyvben közöljék ezt a Határozatot, amellyel az Apostoli Szentszék 

a kért megerősítést megadja. 

 Ezenkívül küldjenek meg két nyomtatott példányt is e Kongregációhoz. 

 Bármely ellenkező rendelkezés hatályát veszti. 

 

 Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció székhelyén, 1990. május 8-án. 

 

 Eduardus Marcinez bíboros s. k. † Kada Lajos s. k. 

 elnök thibicai címzetes érsek 

  titkár 
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VI. Pál pápa apostoli konstitúciója a megújított 
római misekönyv közzétételéről 

„MISSALE ROMANUM” 

kezdetű 

APOSTOLI KONSTITÚCIÓ 

A II. VATIKÁNI EGYETEMES ZSINAT HATÁROZATA ALAPJÁN 

MEGÚJÍTOTT RÓMAI MISEKÖNYV 

KÖZZÉTÉTELÉRŐL 

 

PÁL PÜSPÖK, 

ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA, 

ÖRÖK EMLÉKEZETÜL 

 

 A RÓMAI MISEKÖNYVET, amelyet a Trentói Zsinat határozata alapján elődünk, Szent 

V. Piusz pápa 1570-ben adott ki,1 a közmeggyőződés szerint ugyanennek a zsinatnak Krisztus 

egész Egyházát szolgáló sok csodálatosan hasznos eredménye közé kell sorolnunk. Ezt a 

misekönyvet ugyanis négy évszázadon át kötelező szabálynak vették a latin szertartású papok 

az eukarisztikus áldozat bemutatásánál, sőt a szent evangélium hirdetői is ezt vezették be a 

földnek csaknem valamennyi részén. Továbbá: számtalan szent életű keresztény táplálta 

belőle gazdagon Isten iránti áhítatát a benne található szentírási szövegekkel és 

imádságokkal, melyeknek jelentős részét Nagy Szent Gergely pápa szedte meghatározott 

rendbe. 

 Amióta azonban a keresztény nép körében mindenütt terjedni és gyarapodni kezdett a 

szent liturgia ápolása és tanulmányozása – amely elődünknek, a tiszteletre méltó emlékű XII. 

Piusznak kijelentése szerint nyilvánvalóan igazolja mind a gondviselő Isten végtelen jóságát 

kortársaink iránt, mind pedig a Szentlélek üdvösségszerző működését Egyházában2 –, azóta 

nyilvánvalóvá lett, hogy egyrészt némiképp át kell dolgozni, másrészt újabb anyaggal kell 

gazdagítani a Római Misekönyv szövegeit. Ugyanezen elődünk már el is kezdte a feladat 

megoldását, amikor megújította a húsvéti virrasztás és a nagyhét szertartásrendjét,3 és így 

mintegy megtette az első lépést a Római Misekönyvnek korunk új lelki igényeihez való 

alkalmazása felé. 

 Legutóbb pedig a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű 

konstitúciójának kiadásával lerakta az alapokat a Római Misekönyv általános megújításához. 

Kimondta, hogy úgy kell a szövegeket és a rítusokat kialakítani, hogy általuk az eddiginél 

világosabban táruljanak fel azok a szent valóságok, amelyeknek a jelzésére szolgálnak4; 

továbbá, a szentmise rendjét úgy kell felülvizsgálni, hogy világosabban kitűnjék az egyes 

részek sajátos értelme és kölcsönös összefüggése, és hogy a hívek buzgó és tevékeny 

részvétele könnyebbé váljék5; és a Biblia kincseit hozzáférhetőbbé kell tenni, hogy Isten 

                                                
1 Quo primum kezdetű apostoli konstitúció, 1570. július 14. 
2 Vö. XII. Piusz, Beszéd az assisi első nemzetközi liturgikuslelkipásztori gyűlés résztvevőihez, 1956. szeptember 

22-én; A.A.S. 48 (1956), 712. o. 
3 Vö. Rítuskongregáció, Dominicae Resurrectionis általános határozat, 1951. február 9. A.A.S. 43 ( 1951 ), 128 

sköv. o.; Maxima redemptionis nostrae mysteria általános határozat, 1955. november 16. A.A.S. 47 (1955), 838 

sköv. o. 
4 Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 21. A.A.S. 56 ( 1964) 106. o. 
5 Vö. uo. 50. 
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igéjének asztala a hívők számára minél gazdagabban legyen megterítve6; végül el kell 

készíteni az együttmisézés új rítusát és be kell venni a Római Pontfikáléba és a Misekönyvbe7. 

 Nem szabad azt gondolnunk, hogy a Római Misekönyvnek ilyen megújítása előzmények 

nélkül történt. Az utat kétségkívül előkészítette a liturgiai tudományok előrehaladása a 

legutóbbi négy évszázad folyamán. Annak idején, a Trentói Zsinat végeztével jelentékenyen 

hozzájárult a Római Misekönyv megújításához a vatikáni könyvtár régi kódexeinek és az 

egyéb helyeken felkutatott további kódexeknek tanulmányozása, amint ezt tanúsítja is az 

elődünktől, Szent V. Piusztól kiadott Quo prímum kezdetű apostoli rendelkezés. Továbbá: 

megtalálták és kiadták a liturgia legrégibb forrásanyagát, másrészt mélyrehatóan 

tanulmányozták a keleti egyház liturgikus szövegeit. Ezért sokan óhajtották, hogy a 

keresztény tanításnak és lelki életnek ilyen nagy kincsei ne rejtőzzenek többé a könyvtárak 

homályában, hanem igenis kerüljenek napvilágra, és szolgálják a keresztények szellemi és 

lelki megvilágosítását és gazdagítását. 

 Most pedig nagy vonásokban mintegy előre felvázoljuk a Római Misekönyv új 

szerkezetét. Először is felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Általános Rendelkezések, amelyet 

előszónak szántunk a kötetben, előadja az eukarisztikus áldozat bemutatásának új szabályait, 

amelyek a szertartások lefolyására, minden miséző és résztvevő saját szerepére, a szent 

cselekményekhez szükséges felszerelésekre és helyekre vonatkoznak. 

 Az átdolgozás fő újdonságát az úgynevezett eukarisztikus imádságnál kell megtalálnunk. 

Jóllehet ennek az imádságnak első része, azaz a prefáció a római rítusban a századok 

folyamán különféle formulákkal gazdagodott, a második része mégis – az úgynevezett Canon 

Actionis – már a negyedik-ötödik század folyamán változatlan formát kapott, míg 

ugyanakkor a keleti liturgiák éppen ezekben az anaforákban (áldozati cselekményekben) 

bizonyos változatosságot fogadtak el. Ebben a dologban tehát az eukarisztikus imádság 

először is gyarapodott sok új prefációval, amelyek vagy a római egyház régebbi 

hagyományából kerültek elő, vagy egészen új alkotások. Történt ez azért, hogy általuk 

világosabbá váljanak hitünk titkának fontosabb elemei, és hogy változatosabbá és 

tartalmasabbá legyen a hálaadás. De elrendeltük azt is, hogy a meglevő eukarisztikus imához 

három újat csatoljanak. Ügyeltünk azonban a lelkipásztori szempontra, és meg akartuk 

könnyíteni az együttmisézést is, ezért elrendeltük, hogy Urunk szavai ugyanazok legyenek 

valamennyi kánonszövegben. Azt akarjuk tehát, hogy az említett szavakat a következőképpen 

mondják mindegyik eukarisztikus imádságban a kenyér fölött: Vegyétek, és egyetek ebből 

mindnyájan, mert ez az én Testem, mely értetek adatik; a kehely fölött: Vegyétek, és igyatok 

ebből mindnyájan, mert ez az én Vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a Vér értetek és 

mindenkiért8 kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A Hitünk 

szent titka szavakat Krisztus Urunk szavai közül kiemelve a pap mondja a nép feleletének 

bevezetése gyanánt. 

 A mise rendjét illetően: a szertartások – lényegük hűséges megőrzése mellett -

egyszerűbbek lettek.9 Elmaradtak ugyanis az idők folyamán beépült ismétlések és kevésbé 

szerencsés hozzáadások,10 főleg a kenyér és a bor felajánlásánál, a kenyértörés és a 

szentáldozás szertartásánál. 

 Továbbá: az egyházatyák ősi irányelvei alapján visszakerült néhány olyan elem, amely az 

idők mostohasága miatt elmaradt.11 Ilyen például a homília12 és az Egyetemes könyörgések, 

                                                
6 Vö. uo. 51. 
7 Vö. uo. 58. 
8 Ezt „sokakért”-ra változtatták magyar nyerlvterületen 2009 Pünkösdjétől. (PPEK) 
9 Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 50. 
10 Vö. uo. 50. 
11 Vö. uo. 50. 
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vagyis a Hívek imája,13 valamint a bűnbánati cselekmény, vagyis az Istennel és testvéreinkkel 

való kiengesztelődésnek a mise kezdetén végzendő szertartása, amely visszakapta a maga 

fontos szerepét. 

 Ezenkívül a II. Vatikáni Zsinat egyik előírása meghagyja, hogy meghatározott számú év 

leforgása alatt olvassák fel a nép előtt a Szentírás fontosabb részeit.14 Ezért van hároméves 

rendbe osztva a vasárnaponkint felolvasandó szövegek gyűjteménye. A jelentősebb 

ünnepeken pedig ugyanezért van a szentlecke és az evangélium előtt még egy olvasmány az 

Ószövetségből, illetve húsvéti időben az Apostolok Cselekedeteiből. Így valóban részletekbe 

menően megvilágosodik az üdvösség misztériumának Isten kinyilatkoztatott szavával igazolt 

összefüggő folyamata. Ez az igen gazdag bibliai olvasmányanyag, amely az ünnepnapokon a 

hívők elé tárja a Szentírás jelentékeny részét, jól egészül ki a szent könyveknek köznapi 

felolvasásra szánt többi részével. 

 Mindez azt a célt szolgálja, hogy egyre inkább feltámadjon a hívőkben az éhség az Isten 

igéjére.15 Ez az éhség – láthatóan – a Szentlélek vezetése alatt az Egyház teljes egysége felé 

való haladásra készteti az Újszövetség népét. Nagyon bízunk abban, hogy – miután ez a 

rendezés megtörtént – mind a papság, mind a hívek szentebbül készítik fel lelküket az Úr 

vacsorájára, és napról napra jobban táplálkoznak is az Úr igéjével a Szentírás mélyebb 

átelmélkedése által. Mindebből következik végül, hogy – a II. Vatikáni Zsinat buzdítása 

szerint – ki-ki úgy tekintse a Szentírást, mint a lelki élet örök kútforrását, mint a keresztény 

hitoktatás fő anyagát és mint a bármilyen fokú teológiai oktatás velejét. 

 De a Római Misekönyvnek ezzel az átdolgozásával nemcsak az a három rész változott 

meg, amelyikről eddig szóltunk, azaz nemcsak az eukarisztikus imádság, a mise rendje és az 

olvasmányok gyűjteménye, hanem a Misekönyv többi törzsanyaga is átdolgozáson és 

nagyfokú változáson ment át. Ezek: az egyházi év időszaki miséi, a szentek saját miséi, a 

szentek közös miséi, a rituális (szertartásokkal kapcsolatos) és a votív (megemlékező) misék. 

Különös figyelemben részesültek a könyörgések: nemcsak a számuk gyarapodott, hogy 

korunk új szükségleteinek új könyörgések feleljenek meg, hanem a legrégibb könyörgések is 

visszakapták eredeti szövegüket. Így naponta más-más könyörgés jut mindazokra a 

köznapokra, amelyek jeles időszakokba esnek: Adventbe, a karácsonyi, a nagyböjti és a 

húsvéti időbe. 

 Végül megemlítjük: a Graduale Romanum szövege – legalábbis, ami az éneket illeti – 

nem változott. A könnyebb érthetőség végett azonban új formában található az a válaszos 

zsoltár, amelyet Szent Ágoston és Nagy Szent Leó gyakran említ, továbbá a Kezdőéneknek 

és az Áldozási éneknek olvasott misében az alkalomnak megfelelő, előírt antifónája.  

 Egy dolog megvalósulását még sürgetni óhajtjuk azok alapján, amit az új Római 

Misekönyvről előrebocsátottunk. Amikor elődünk, Szent V. Piusz közzétette a Római 

Misekönyv legelső kiadását, ezt úgy mutatta be a keresztény világnak, mint a liturgiai egység 

egyik eszközét és az Egyház meg nem hamisított istentiszteletének tanúbizonyságát. Mi is, 

bár a II. Vatikáni Zsinat előírása szerint az új Misekönyvben helyt adtunk különféle törvényes 

változatoknak és alkalmazási lehetőségeknek,16 mégis bizakodunk, hogy a keresztény hívők 

ezt a kötetet is úgy fogadják, mint valamennyiünk kölcsönös egységét tanúsító és erősítő 

támogatást. Segítségével mindannyiunknak oly sok különböző nyelven is azonos imádsága 

minden tömjénnél illatosabban fog felszállni mennyei Atyánkhoz főpapunk, Jézus Krisztus 

által a Szentlélekben. 

                                                                                                                                                  
12 Vö. uo. 52. 
13 Vö. uo. 53. 
14 Vö. uo. 51. 
15 Vö. Ám 8,11. 
16 Vö. Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 38-40. 
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 Amit ezzel a konstitúciónkkal előírtunk, folyó évi november 30-tól, azaz Advent első 

vasárnapjától lép érvénybe. 

 Elrendeljük, hogy ezek a határozataink és előírásaink most és a jövőben jogerősek és 

hatékonyak legyenek még akkor is, ha az elődeink által kiadott rendelkezések, szabályozások, 

valamint egyéb említésre méltó és visszavonásra érdemes előírások esetleg másképpen 

intézkedtek. 

 

 Kelt Rómában, Szent Péternél, 1969. április 3-án, Nagycsütörtökön, pápaságunk hatodik 

évében. 

 

VI. PÁL PÁPA 
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A római misekönyv általános rendelkezései 

A RÓMAI MISEKÖNYV 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 

 

ELŐSZÓ 
 

 1. Amikor Krisztus Urunk meg akarta ünnepelni a tanítványokkal a húsvéti vacsorát, 

amelyen testének és vérének áldozatát rendelte, megparancsolta, hogy készítsenek elő egy 

tágas, étkezésre berendezett emeleti helyiséget (Lk 22, 12). Az Egyház mindig úgy 

vélekedett, hogy rá is vonatkozik ez a parancs. Ezért rendelkezett arról, hogy a szent 

Eukarisztiát milyen lelki fölkészítéssel, hol s milyen szertartásokkal és szövegekkel kell 

megünnepelni. A mostani irányelvek is, amelyeket a II. Vatikáni Egyetemes Zsinat 

akaratának megfelelően előír, valamint az új Misekönyv, amelyet a római szertartású Egyház 

az eukarisztikus ünnepléskor ezentúl használ, az Egyház gondosságának újabb bizonyítékai, 

és tanúsítják az Egyház hitét és változatlan szeretetét az Eukarisztia fölséges misztériuma 

iránt éppen úgy, mint állandó és megszakítás nélküli hagyományát – ámbár néhány újítást is 

tartalmaznak. 

 

TANÚSÁG A HIT VÁLTOZATLANSÁGÁRÓL 

 

 2. A szentmise áldozati jellegét az Egyház egyetemes hagyományának megfelelően a 

Trentói Zsinat nyilvánította ki ünnepélyesen.17 A II. Vatikáni Zsinat ezt újból leszögezte, 

amikor a szentmisével kapcsolatban ezeket a nyomatékos szavakat használta: „Üdvözítőnk az 

utolsó vacsorán megalapította testének és vérének eukarisztikus áldozatát, hogy így a 

keresztáldozat a századokon át az ő eljöveteléig jelenlevő valóság legyen. Ezért szeretett 

jegyesére, az Egyházra bízta halálának és feltámadásának emlékezetét.”18 

 A zsinatnak ezzel a tanításával lépten-nyomon találkozunk a szentmise szövegeiben. Mert 

azt a hitigazságot, amelyet a Sacramentarium Leonianum tömören így fogalmaz meg: 

„Valahányszor ennek az áldozatnak emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve valósul meg,”19 

pontosan és szabatosan fejtik ki az eukarisztikus imádságok; amikor ugyanis bennük az 

anamnézist (megemlékezést) mondja a pap, az egész nép nevében is Istenhez fordul, hálát ad, 

felajánlja az élő és szent áldozatot, vagyis az Egyház áldozatát, és azt a Bárányt, akinek 

feláldozása árán Isten kiengesztelődni akart,20 és könyörög, hogy Krisztus teste és vére a 

mennyei Atya előtt kedves és az egész világ javára üdvösséges áldozat legyen.21 

 Az új Misekönyvben tehát az Egyház imádságának törvénye egybehangzik a hit örök 

törvényével, amely arra figyelmeztet, hogy a bemutatás eltérő módját kivéve egy és 

ugyanazon áldozat a keresztáldozat és annak a misében történő szentségi megújítása, amelyet 

Krisztus Urunk az utolsó vacsorán rendelt, meghagyva apostolainak, hogy emlékezetére ők is 

ezt cselekedjék. A szentmise tehát egyszerre dicsőítő, hálaadó, kegyelmet esdő és elégtételt 

nyújtó áldozat. 

                                                
17 Trentói Zsinat, 22. sessio, 1562. szept. 17, DS 1738-1759. 
18 A Il. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 47; vö. Lumen gentium 

dogmatikai konstitúció az Egyházról, 3, 28; Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgálatról és életről, 2, 4, 

5. 
19 Vö. Sacramentarium Veronense, ed. Mohlberg, 93. 
20 Vö. III. Eukarisztikus ima. 
21 Vö. IV. Eukarisztikus ima. 
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 3. Azt a csodálatos misztériumot, hogy az Úr valóságosan jelen van az eukarisztikus 

színek alatt, a II. Vatikáni Zsinat22 és az egyházi tanítóhivatal más kiadványai is23 

ugyanabban az értelemben és felfogásban erősítik meg, mint amelyben a Trentói Zsinat a hit 

szabályaként kimondta.24 A szentmise bemutatásakor a valóságos jelenlét kifejezésre jut 

nemcsak az átváltoztatás szavaiban, amelyekkel Krisztus jelenléte átlényegülés által 

megvalósul, hanem a legmélyebb tisztelet és imádás szellemében és külső megmutatásában 

is, amely az Eukarisztia liturgiájában helyet kap. Ugyanezen ok készteti a keresztény népet, 

hogy Nagycsütörtökön és Úrnapján különleges módon tisztelje és imádja ezt a csodálatos 

szentséget. 

 

 4. Az áldozópap Krisztus személyében mutatja be az áldozatot és áll Isten szent népe 

közösségének élén. Hogy mit jelent szolgálati papsága, az kiviláglik magából a szertartásból, 

a papnak a misén elfoglalt külön helyéből és sajátos feladataiból. Ezeket a feladatokat 

felsorolja, világosan és bőven kifejti a nagycsütörtöki olajszentelési mise prefációja; e napon 

emlékezünk ugyanis a papi rend alapítására. Az említett prefáció rávilágít arra, hogy a papi 

hatalom átadása kézföltétellel történik; megemlíti az egyes kötelezettségeket és leírja magát a 

papi hatalmat, amely az újszövetségi Főpap, Krisztus hatalmának a folytatása. 

 

 5. A szolgálati papság lényege azonban egy másik, kétségkívül nagy jelentőségű papságra 

is fényt vet: a hívők királyi papságára. A hívők lelki áldozatát – Krisztusnak, az egyetlen 

közvetítőnek az áldozatával való egységben – az áldozópapok szolgálata teszi teljessé.25 

Hiszen az Eukarisztia megünneplése az egész Egyház cselekménye; benne mindenki tegye 

mindazt, és csakis azt, ami rá tartozik az Isten népében betöltött szerepe szerint. Ebből 

adódik, hogy most jobban előtérbe kerülnek az Eukarisztia megünneplésének olyan 

mozzanatai, amelyekre a századok folyamán kevesebb gondot fordítottak. Ez a nép ugyanis 

Isten népe, amelyet Krisztus szerzett meg vére árán, az Úr hívott egybe és igéjével táplál; arra 

hivatott nép, hogy az egész emberi család nevében Istenhez könyörögjön; nép, amely az 

üdvösség misztériumáért ad hálát Krisztusban, amikor Krisztus áldozatát felajánlja; és nép, 

amely Krisztus testének és vérének vétele által forr egybe. Jóllehet szent már eredete szerint 

is, mégis folyamatosan növekszik a szentségben az eukarisztikus misztériumban való tudatos, 

tevékeny és gyümölcsöző részvétel által.26 

 

A HAGYOMÁNY FOLYTONOSSÁGA 

 

 6. Midőn a II. Vatikáni Zsinat elrendelte, hogy a szentmise rendjét alakítsák újjá, többek 

között azt is meghagyta, hogy néhány szertartást „az egyházatyák ősi irányelveit szemmel 

tartva”27 hozzanak vissza, ugyanazokat a szavakat használta, mint Szent V. Piusz „Quo 

primum” kezdetű apostoli levelében, amellyel a Trentói Misekönyvet 1570-ben közzétette. 

Magából a szavaknak e megegyezéséből megállapítható, hogy mind a két Római Misekönyv, 

jóllehet négy évszázad választja el őket egymástól, egyenlő és azonos hagyományt foglal 

                                                
22 Sacrosanetum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 7, 47; Presbyterorum ordinis határozat a papi 

szolgálatról és életről, 5, 18. 
23 Vö. XII. Piusz, Humani generis enciklika, A.A.S. 42 ( 1950) 570-571: VI. Pál: Mysterium fidei enciklika, 

A.A.S. 57 ( 1965) 762-769; Ünnepélyes hitvallás, 1968. június 30, 24-26; A.A.S. 60 (1968) 442-443; 

Rítuskongregáció. Eucharisticum mysterium instrukció, 1967. május 25, 3 f, 9: A.A.S. 59 (1967) 543, 547. 
24 Trentói Zsinat, I 3. sessio, 1551. okt. l 1., DS 16351661. 
25 Vö. A II. Vatikáni Zsinat, Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgálatról és életről, 2. 
26 Vö. A II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 11 i. 
27 Uo., 50. 
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magában. Ha pedig ennek a hagyománynak tartalmát vizsgáljuk, azt is megértjük, milyen 

kiválóan és szerencsésen tökéletesíti ez a mostani az előbbit. 

 

 7. Azokban az igen nehéz időkben, amikor kétségbe vonták a katolikus hit igazságait: a 

szentmise áldozati jellegét, a szolgálati papság létezését, Krisztus valóságos és állandó 

jelenlétét az eukarisztikus színek alatt, Szent V. Piusz mindenekelőtt arra törekedett, hogy 

megőrizze a méltánytalanul támadott – nem túl régi hagyományt, és ezért csak igen csekély 

változtatást eszközölt a szent szertartásokban. Az 1570. évi Misekönyv valóban nagyon 

kevéssé különbözik a nyomtatásban első ízben kiadott 1474. évi Misekönyvtől, amely viszont 

hűségesen tükrözi a III. Ince pápa idejéből származó Misekönyvet. A vatikáni könyvtár 

kódexei pedig, bár módot adtak néhány kifejezésbeli javításra, mégsem tették lehetővé, hogy 

a „régi és elismert szerzők” felkutatói a középkor liturgikus kommentárjainál tovább is 

jussanak. 

 

 8. Azonban az „egyházatyák szellemi kincstára”, amelyben Szent V. Piusz 

Misekönyvének kijavítói kutathattak, tudósok számtalan kiadványának köszönhetően ma már 

gazdagabb. Azt követően ugyanis, hogy a Sacramentarium Gregorianumot az 1575. évben 

először kiadták, gyakran közzétették a régi római és ambrózián szakramentáriumokat, kritikai 

kiadásban. Hasonló történt az ősi hispániai és galliai liturgikus könyvekkel is. Így igen sok, 

eddig ismeretlen és nem csekély értékű ima került napvilágra. 

 Mivel oly sok liturgikus dokumentumot találtak meg, most jobban ismerjük az ősi még a 

külön keleti és a külön nyugati rítus kialakulása előtti – századok hagyományait is. 

 Továbbá, az egyházatyák egyre alaposabb tanulmányozása elárasztotta az eukarisztikus 

misztérium teológiáját a keresztény ókorban élt legkiválóbb atyák: Szent Iréneusz, Szent 

Ambrus, Jeruzsálemi Szent Cirill, Aranyszájú Szent János és mások tanításának 

világosságával. 

 

 9. Ezért az „egyházatyák szellemi kincstára” nemcsak azt követeli, hogy megőrizzünk 

mindent, amit nagy elődeink ránk hagyományoztak, hanem azt is sürgeti, hogy fogjuk át és 

alaposabban vizsgáljuk meg az Egyház minden korszakát és mindazokat a formulákat, 

amelyeken át az egyetlen hit nyilvánult meg a kultúrák egymástól annyira különböző 

formáiban, mint amelyek a szemita, a görög, illetve a latin nyelvterületeken virágoztak. Ez az 

alaposabb megismerés azt is megsejteti velünk, hogyan ajándékoz a Szentlélek csodálatra 

méltó hűséget Isten népének a hitletétemény változatlan megőrzésében, bármilyen nagy 

legyen is az imádságok és szertartások változatossága. 

 

ALKALMAZKODÁS AZ ÚJ KÖRÜLMÉNYEKHEZ 

 

 10. Az új Misekönyv tehát tanúságot tesz a római egyház imájának rendjéről és megvédi 

az előző zsinatoktól áthagyományozott hitletéteményt, de ugyanakkor nagy jelentőségű lépést 

is jelent a liturgikus hagyományban. 

 A II. Vatikáni Zsinat atyái hűek maradtak a Trentói Zsinat hittételeihez, de a szavuk egy 

egészen más világban hangzott el, s ezért olyan lelkipásztori elgondolásokat és szándékokat 

tudtak megfogalmazni, amelyekre négy évszázaddal ezelőtt még csak gondolni sem lehetett. 

 

 11. Már a Trentói Zsinat felismerte a miseünneplésben rejlő nagy kateketikai értéket, de 

az ebből adódó összes következmény egybegyűjtésére és a gyakorlati életre való 

alkalmazására nem volt módja. Tény, hogy sokan sürgették: az eukarisztikus áldozat 

bemutatásánál lehessen használni a nép nyelvét. A zsinat azonban, kora körülményeivel 

számot vetve, kötelességének érezte, hogy ezzel a követeléssel szemben újból leszögezze az 
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Egyház áthagyományozott tanítását, amely szerint az eukarisztikus áldozat elsősorban 

magának Krisztusnak a cselekménye, és így ennek sajátos hatása nem függ a módtól, 

ahogyan a hívek részt vesznek benne. Ezért határozott, de mérsékletet is tanúsító szavakkal 

kimondta: ,Jóllehet a mise nagyon alkalmas a hívő nép tanítására, mégis úgy látták jónak az 

atyák, nem lenne hasznos, ha a szentmisét mindenütt a nép nyelvén mutatnák be.”28 És 

elítélte azt, aki helytelenítené „a római egyház szertartásrendjét, amiért a kánont és az 

átváltoztatás szavait halkan mondják, vagy pedig azt állítaná, hogy a misét a nép nyelvén kell 

bemutatni.”29 Mégis, amikor megtiltotta a szentmisében a népnyelv használatát, ugyanakkor 

megparancsolta a lelkipásztoroknak, hogy ezt megfelelő katekézissel pótolják: „Hogy 

Krisztus bárányai ne éhezzenek... a szent zsinat meghagyja a lelkipásztoroknak és 

mindazoknak, akik a lelkeknek gondját viselik, hogy a mise bemutatása közben, vagy saját 

maguk vagy mások, gyakran fejtsék ki a mise szövegeit és – többek között – magyarázzák 

meg ennek a legszentebb áldozatnak misztériumát. Különösen tegyék meg ezt vasárnapokon 

és ünnepeken.”30 

 

 12. A II. Vatikáni Zsinat, amely azért gyűlt egybe, hogy korszerűvé tegye az Egyház 

apostoli munkáját, mélyen meg volt győződve – miként a Trentói Zsinat is – a szent liturgia 

oktató és lelkipásztori jellegéről.31 Mivel pedig senki sincsen a katolikusok között, aki 

tagadná a latin nyelven végzett szent szertartás törvényességét és hatékonyságát, a II. 

Vatikáni Zsinat elismerhette: „Gyakran nagyon hasznos lehet a nép számára anyanyelvének 

használata”, és erre engedélyt is adott.32 Az a fellángoló lelkesedés, amelyet ez a határozat 

mindenütt kiváltott, végül is elérte, hogy – a püspököknek, illetve magának az Apostoli 

Szentszéknek irányítása alatt – a nép részvételével végzett valamennyi liturgikus 

cselekményen szabad a népnyelvet használni, hogy minél jobban érthetővé váljék az ünnepelt 

misztérium. 

 

 13. A népnyelv használata a szent liturgiában igen nagy jelentőségű eszköz arra, hogy 

általa jobban kifejezésre jusson az ünneplésben rejlő misztérium tartalma. A II. Vatikáni 

Zsinat mégis figyelmeztet arra, hogy valósítsák meg a Tridentinumnak azokat az előírásait, 

amelyeket nem minden helyen hajtottak végre. Ilyenek például, hogy vasár- és ünnepnapokon 

legyen homília,33 és hogy a szent szertartásokba bizonyos magyarázatokat iktathassanak be.34 

 S az a II. Vatikáni Zsinat, amely a szentmiseáldozatban való tökéletesebb részvétel végett 

ajánlotta, hogy a hívek a pap áldozása után az ugyanabban a szentmisében átváltoztatott 

szentostyát vegyék magukhoz,35 nyomatékosan buzdított, hogy valósuljon meg a Trentói 

Zsinat atyáinak kívánsága: az Eukarisztiában való minél teljesebb részesedés végett „a 

jelenlevő hívek minden szentmisében ne csak lelkileg áldozzanak, hanem az Eukarisztia 

szentségi vételével is”.36 

 

 14. Ugyanettől a lelkülettől és lelkipásztori törekvéstől vezérelve, a II. Vatikáni Zsinat új 

szempontból mérlegelhette a trentói rendelkezést a két szín alatti áldozásról. Ma ugyanis a 

legkisebb kétség sincs azzal a tanítással kapcsolatban, hogy teljes értékű a szentáldozás akkor 

                                                
28 Trentói Zsinat, 22. sessio, Tanítás a szentmiseáldozatról, 8. fejezet: DS 1749. 
29 Uo., 9. fejezet: DS 1759. 
30 Trentói Zsinat, 22. sessio,Tanítás a szentmiseáldozatról, 8. fejezet: DS 1749. 
31 Vö. II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 33. 
32 Uo., 36. 
33 Uo., 52. 
34 Uo., 35, 3. 
35 II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 55. 
36 Trentói Zsinat, 22. sessio, Tanítás a szentmiseáldozatról, 6. fejezet: DS 1747 
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is, ha az Eukarisztiát csak a kenyér színe alatt vesszük magunkhoz. Ezért a zsinat bizonyos 

esetekre megengedte a két szín alatti áldozást, amikor tudniillik a szentségi jel kifejezőbb 

formája által különleges alkalom adódik annak a misztériumnak a mélyebb megértésére, 

amelyben a hívek részesülnek.37 

 

 15. Ekképpen az Egyház – mint az igazság tanítómestere – hűséges marad feladatához, 

hogy őrizze a „régit”, azaz a hagyomány letéteményét, de egyben betölti azt a feladatát is, 

hogy megvizsgálja és okosan alkalmazza az „újat” (vö. Mt 13, 52). 

Az új Misekönyv egyik része ugyanis az Egyház imáit kifejezettebben hozza összefüggésbe 

korunk szükségleteivel: főleg a rituális misékről és a „különféle alkalmakra” mondott 

misékről van szó, amelyekben a hagyomány jól párosul az újdonsággal. Amíg tehát 

érintetlenül megmaradt igen sok – az Egyház legősibb és éppen a gyakorta kiadott 

Misekönyv által feltárt hagyományából származó – szöveg, több más könyörgés a mai 

igényekhez és adottságokhoz van alkalmazva; ismét más részeket pedig egész újonnan 

alkottak. Ez utóbbiakhoz tartoznak a könyörgések az Egyházért, a világi hívőkért, az emberi 

munka megszenteléséért, minden nemzet egységéért, korunk sajátos szükségleteiért. Ezekhez 

a gondolatokat, gyakran a kifejezéseket is az új zsinati dokumentumokból vették. 

 Továbbá úgy látszott, hogy a világ mai, új helyzetére való tekintettel egyáltalán semmi 

jogtalanság sem éri az oly tiszteletreméltó kincset, ha az ősi hagyomány szövegeinek 

felhasználásában néhány kifejezést megváltoztatnak. Így szavunk jobban alkalmazkodik a 

mai teológia nyelvezetéhez, és a valóságnak megfelelően fejezi ki az Egyház jelenlegi 

fegyelmét. Ezért változtak meg egyes olyan kifejezések, amelyek a földi javak értékelésére és 

használatára vonatkoznak. Hasonló a helyzet a bűnbánat bizonyos külső formájára vonatkozó 

kifejezéseknél, amelyek az Egyház más korszakainak sajátosságát tükrözték. 

 Így teljesedett be és vált tökéletesebbé igen sok dologban a Trentói Zsinat liturgikus 

törvényhozása a II. Vatikáni Zsinat rendelkezései által. Ez a zsinat vitte sikerre azt a 

törekvést, hogy a hívek közelebb kerüljenek a szent liturgiához. Mind a négy évszázadban, de 

különösen a mi korunkban történtek ilyen kezdeményezések, főképpen a liturgikus 

mozgalom révén, amelyet Szent X. Piusz és utódai támogattak. 

                                                
37 Vö. II. Vatikáni Zsinat, Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 55. 
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I. FEJEZET 

AZ EUKARISZTIKUS ÜNNEPLÉS JELENTŐSÉGE ÉS MÉLTÓSÁSA 

 

1. A szentmise ünneplése, mint Krisztusnak és az Isten hierarchikusan rendezett népének a 

cselekménye, az egész keresztény élet középpontja mind az egyetemes Egyház, mind a helyi 

egyház, mind pedig az egyes hívek részére.38 Csúcspontja Isten művének, amellyel ő 

Krisztusban a világot megszenteli, és annak a kultusznak, amelyet az emberek mutatnak be az 

Atyának, Krisztus, az Isten Fia által imádva őt.39 A misében – ezenkívül is – megváltásunk 

misztériumait úgy ünnepeljük meg az év folyamán, hogy azok bizonyos módon jelenlévőkké 

válnak.40 A többi szent cselekmény, valamint az egész keresztény élet ugyancsak a 

szentmisével van összefüggésben, abból fakad és arra irányul.41 

 

2.Éppen ezért nagyon fontos, hogy a szentmisének, illetve az Úr vacsorájának ünneplése 

olyan legyen, hogy a szent szolgálatot ellátók és a hívek is, sajátos helyzetüknek megfelelően 

bekapcsolódva, minél bőségesebben kapják meg azokat a lelki gyümölcsöket,42 amelyeknek 

elnyerésére testének és vérének eukarisztikus áldozatát rendelte Krisztus Urunk, és azt 

halálának és feltámadásának emlékeként szeretett jegyesére, az Egyházra bízta.43 

 

3. Ez a cél akkor érhető el, ha – tekintetbe véve az egyes közösségek természetét és sajátos 

körülményeit – az egész ünneplést úgy rendezik meg, hogy az a híveket arra a tudatos, 

tevékeny és teljes, testi és lelki, nagy hitből, reményből és szeretetből fakadó 

bekapcsolódásra vezeti, amelyet az Egyház kíván, amelyet magának az ünneplésnek a 

természete megkövetel, és amely a keresztény népnek a keresztségből származó joga és 

kötelessége.44 

 

4. A hívek jelenléte és tevékeny bekapcsolódása – amely a szentmise bemutatásának 

közösségi természetét érzékelhetőbben kinyilvánítja45 olykor nem valósítható meg. Az 

eukarisztikus ünneplés hatékonysága és méltósága azonban ilyenkor is csorbítatlan, minthogy 

Krisztusnak és az Egyháznak a cselekménye,46 s benne a pap mindig a nép lelki üdve 

érdekében cselekszik. 

 

5. Az Eukarisztia ünneplése, miként az egész liturgia is, érzékelhető jelek által történik. Ezek 

a jelek a hitet táplálják, erősítik és kifejezik.47 Ezért igen nagy gondot kell fordítani arra, hogy 

az Egyház által megadott formák és elemek közül azokat válasszuk ki és alkalmazzuk, 

amelyek a személyi és a helyi adottságokat figyelembe véve a cselekvő és teljes 

bekapcsolódást intenzívebbé teszik, és a hívek lelki javának jobban megfelelnek 

                                                
38 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 41; Lumen gentium dogmatikai 

konstitúció az Egyházról, 11; Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgálatról és életről, 2, 5, 6; Christus 

Dominus határozat a püspökök lelkipásztori hivatásáról, 30; Unitatis redintegratio határozat az 

ökumenizmusról, 15; Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instrukció, 1967 május 25. 3 e, 6: A.A.S. 59 
(1967) 542, 544-545. 
39 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 10. 
40 Vö. Uo., 102. 
41 Vö. II. Vat. Zsin., Presbyterorum ordinis hat., 5; Sacrosanctum Concilium konst. 10. 
42 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 14. 19, 26, 28, 30. 
43 Vö. Uo., 47 
44 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 14. 
45 Vö. Uo., 41. 
46 Vö. II. Vat. Zsin., Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgálatról és életről, 13. 
47 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 59. 
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6. Ezeknek a rendelkezéseknek tehát az a céljuk, hogy megadják az általános irányvonalakat 

az Eukarisztia méltó megünneplésére; továbbá, hogy közöljék azokat a szabályokat, amelyek 

az egyes ünneplési formákat irányítják.48 Az egyes püspöki karok pedig, a Liturgikus 

konstitúció szellemében saját területük számára olyan rendelkezéseket hozhatnak, amelyek 

figyelembe veszik az egyes népek, országok és különböző közösségek hagyományait és lelki 

adottságait.49 

                                                
48 Vö. Istentiszteleti kongregáció, Actio pastoralis instrukció a szűkebb körben mondott szentmisékről, 1969. 

május 15.: A.A.S. 61 (1969) 806-811; Gyermekmisékhez: Gyermekmisék vezérkönyve, 1973. november 1.: 

A.A.S. 66 (1974) 30-46; A zsolozsma imaóráinak összekapcsolása szentmisével: Az imaórák liturgiája, 

Általános rendelkezések, mintakiadás 1971, 93-98. 
49 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 37-40. 
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II. FEJEZET 

A MISE FELÉPÍTÉSE, ALKOTÓELEMEI ÉS RÉSZEI 

 

I. A SZENTMISE FELÉPÍTÉSE 

 

7. A szentmisén, vagyis az Úr vacsoráján a Krisztus személyét képviselő pap vezetése alatt 

együtt van Isten népe, hogy az Úr emlékezetét, vagyis az eukarisztikus áldozatot ünnepelje.50 

Ezért kiváltságos módon vonatkozik az Egyháznak erre a helyi összejövetelére Krisztus 

ígérete: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18, 

20). Amikor ugyanis bemutatjuk a szentmisét, amelyen a keresztáldozat minden kor számára 

jelenvaló lesz,51 Krisztus valóságosan jelen van az ő nevében egybegyűlt közösségben, a pap 

személyében, a saját szent igéiben, valamint lényegileg és állandóan az eukarisztikus színek 

alatt.52 

 

8. A mise tulajdonképpen két részből áll: az Ige liturgiájából, és az Eukarisztia liturgiájából. 

Ez a két rész olyan szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy egyetlen istentiszteleti 

cselekményt alkot.53 A misén ugyanis mind Isten igéjének, mind Krisztus testének asztalát 

megterítik; innen kapnak tanítást és lelki táplálékot a hívek.54 Bizonyos szertartások pedig 

megnyitják, illetve befejezik az ünneplést. 

 

II. A SZENTMISE ALKOTÓELEMEI 

 

Isten igéjének felolvasása és kifejtése 

 

9. Amikor a Szentírást felolvassák az Egyházban, Isten maga szól népéhez, és az igéjében 

jelenlévő Krisztus hirdeti az evangéliumot. 

 Az Isten felolvasott szavát, mint a liturgia igen fontos alkotórészét ezért mindenkinek 

tisztelettel kell hallgatnia. Jóllehet az isteni szó a Szentírás olvasmányaiban minden idő 

minden emberéhez szól, és érthetően szól, mégis növekszik hatása az életszerű kifejtéssel, 

azaz a homíliával, amely része a liturgikus cselekménynek.55 

 

A papra tartozó könyörgések és egyéb részek 

 

10. A papra tartozó részek között első helyen áll az Eukarisztikus ima. Az egész ünneplésnek 

ez a csúcspontja. A papra tartoznak továbbá a könyörgések, mégpedig a Könyörgés 

(collecta), a Felajánló könyörgés (oratio super oblata) és az Áldozás utáni könyörgés (oratio 

post communionem). Ezeket az imádságokat a pap, aki Krisztus személyének képviselőjeként 

                                                
50 Vö. II. Vat. Zsin., Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgálatról és életről, 5; Sacrosanctum Concilium 
konst. a szent liturgiáról, 33. 
51 Vö. Trentói Zsin., 22. sessio, 1. fej.: DS 1740; Vö. VI. Pál, Ünnepélyes hitvallás, 1968. jún. 30, 24: A.A.S. 60 

(1968) 442. 
52 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 7; VI. Pál, Mysterium Fidei encikl., 1965. szept. 3: A.A.S. 

57 (1965) 764; Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr, 1967 máj. 25., 9: A.A.S. 59 (1967) 547. 
53 Vö. 11. Vat. Zsin., Sgcrosanctum Concilium konst., 56; Rítuskongregáció. Eucharisticum mysterium instr., 

1967. máj. 25., 10: A.A.S. 59 (1967) 547. 
54 II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 48, 51; Dei Verbum dogmatikai konst., 21; Presbyterorum 

ordinis, 4. 
55 II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 7, 33, 52. 
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a közösség elöljárója, Istenhez intézi az egész szent nép és minden jelenlevő nevében.56 

Méltán nevezzük ezeket az imákat elöljárói imádságoknak. 

 

11. Ugyancsak az egybegyűlt közösség elöljárói tisztét betöltő papra tartozik a szertartás 

részét képező néhány magyarázó és bevezető szó, valamint a kezdő és a záró formula 

elmondása. A bevezetőket, sajátos jellegükből kifolyólag, nem kell szó szerint úgy előadni, 

amint a Misekönyvben adva vannak; hasznos is lehet tehát, legalább néhány esetben, ha a 

szöveget a közösség igényeihez alkalmazzuk.57 A papra tartozik továbbá Isten igéjének 

hirdetése, végül a befejező áldás. Szabad ezenfelül a papnak a mise kezdetén röviden 

bevezetnie a híveket a nap miséjébe, az olvasmányok előtt az ige liturgiájába, a prefáció előtt 

az Eukarisztikus imába, és néhány zárószót mondani az egész szent cselekmény végén, az 

elbocsátás előtt. 

 

12. A pap elöljárói tisztségére tartozó részek jellege megkívánja a világos és jól hallható 

előadást és mindenki részéről a figyelmes hallgatást.58 Amíg a pap ezeket a részeket mondja, 

más imák és énekek nem végezhetők, és hallgasson az orgona vagy egyéb hangszer. 

 

13. A pap azonban nemcsak mint elöljáró imádkozik az egész közösség nevében, hanem 

olykor csupán a maga nevében is, hogy szolgálatát nagyobb lelki összeszedettséggel és 

bensőséggel láthassa el. Az ilyen imákat halkan mondja. 

 

A szentmisében előforduló egyéb formulák 

 

14. Minthogy a szentmise bemutatása természetétől fogva „közösségi” jellegű,59 nagy 

jelentőségűek a miséző és a hívő közösség közti párbeszédek (dialógusok) és a nép 

felkiáltásai (akklamációi)60 mert ezek nem csupán külső jelei a közös ünneplésnek, hanem 

megteremtik és el is mélyítik az egységet a pap és a nép között. 

 

15. A felkiáltások (akklamációk), valamint a hívek feleletei a pap üdvözlésére és imáira 

biztosítják a cselekvő részvételnek azt a fokát, amelyet az egybegyűlt híveknek mindenfajta 

szentmisében el kell érniük, hogy így az egész közösség tevékenysége megtapasztalhatóvá 

váljék és eleven maradjon.61 

 

16. Más részek, amelyek a hívek bekapcsolódásának kifejezésére és ennek előmozdítására 

nagyon alkalmasak, az egész közösségre tartoznak. Ezek főleg: a Bűnbánat, a Hitvallás, az 

Egyetemes könyörgések és a Miatyánk. 

 

17. Végül, a szentmise egyéb részei közül a) némelyik önálló szertartás, illetve cselekmény, 

mint a Dicsőség, a válaszos zsoltár, az alleluja és az evangélium előtti vers, a Szent vagy ... , 

az átváltoztatás utáni felkiáltás és a hálaadó ének az áldozás után; 

                                                
56 Uo.,33. 
57 Vö. Istentiszteleti Kongregáció körlevele az Eukarisztikus imákról, 1973. április 27., 14; A.A.S. 65 (1973) 

346. 
58 Rítuskongregáció, Musícam sacram instr. 1967 március 5. 14: A.A.S. 59 (1967) 304. 
59 II Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium, 26, 27; Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr, 1967. máj. 

25., 3 d: A.A.S. 59 (1967) 542. 
60 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concílíum, 30. 
61 Rítuskongregáció, Musicam sacram instr, 1967. március 5., 16 a: A.A.S. 59 (1967) 305. 
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 b) némelyik pedig szertartást kísér, mint a kezdőének, az ének a felajánlás alatt, az Isten 

Báránya a kenyértörés alatt és az áldozási ének. 

 

A különféle szövegek előadási módja 

 

18. Azoknál a szövegeknél, amelyeket a pap, a segédkezők, illetve az összes jelenlevő előírás 

szerint hangosan mond, a hanghordozás feleljen meg a szöveg jellegének aszerint, hogy az 

olvasmány-e vagy könyörgés, magyarázat, akklamáció vagy ének, nemkülönben feleljen meg 

az ünneplés formájának és az összejövetel ünnepélyességének. Figyelembe kell venni az 

egyes nyeltek sajátosságait és a népek gondolkodásmódját is. 

 A következő rubrikákban és előírásokban tehát ezek a szavak: mondani, előadni – 

egyaránt vonatkozhatnak énekre vagy prózára, csak érvényesüljenek a fentebb közölt 

alapelvek. 

 

Az ének jelentősége 

 

19. Az Apostol figyelmezteti a keresztényeket, akik Uruk eljöttét várva egybegyűlnek, hogy 

egy szívvel-lélekkel énekeljenek zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket (vö. Kol 3, 16). 

Az ének ugyanis a szív örvendezésének a jele (vö. ApCsel 2, 46). Találóan mondja Szent 

Ágoston: „Aki szeret, az énekel”.62 És már régtől fogva tartja a közmondás: „Kétszeresen 

imádkozik, aki szépen énekel”. 

 A szentmise ünneplésén tehát nagy szerepet kell juttatni az éneklésnek – tekintetbe véve 

az egyes nemzetek kultúráját és az adott közösség képességeit -, bár nem szükséges minden 

alkalommal énekelni minden éneklésre szánt szöveget. 

 Az éneklésre kerülő részek megválasztásánál a jelentősebb szövegeket kell elsőbbségben 

részesíteni, főleg azokat, amelyeket a papnak vagy a segédkezőknek a néppel váltakozva, 

illetve a papnak a néppel együtt kell énekelnie.63 

 Minthogy pedig napjainkban egyre gyakrabban jönnek össze különböző nyelvet beszélő 

hívek, igen hasznos, ha a szentmise állandó részeinek (ordinárium) legalább egyes részeit 

főként a Hitvallást és az Úrimáját –- könnyebb dallam szerint latin nyelven is együtt tudják 

énekelni.64 

 

A testtartás és gesztusok 

 

20. Minden résztvevőnek azonos testtartása a közösség összetartozásának és egységének a 

jele; szépen kifejezi és egyben növeli is a résztvevők azonos meggyőződését és érzelmeit.65 

 

21. A mozdulatok és a testtartás egyöntetűségének elérése végett a hívek 

engedelmeskedjenek a diákonus, a pap vagy valamelyik segédkező felhívásainak, amelyek a 

szertartás közben elhangzanak. Minden szentmisén, hacsak nincs más rendelkezés, állni kell a 

Kezdőének elejétől, illetve a pap oltárhoz vonulásától egészen a Könyörgés (collecta) végéig, 

az alleluja éneklésekor, evangélium előtt; az evangélium, továbbá a Hitvallás és az 

                                                
62 Sermo 336, 1: PL 38, 1472. 
63 Vö. Rítuskongregáció, Musicam sacram instr, 1967. március 5., 7, 16: A.A.S. 59 (1967) 302, 305; vö. Missale 

Romarum, Ordo cantus Missae, ed. typ. 1972, Praenotanda. 
64 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 54; Rítuskongregáció, Inter Oecumenici 

instr, 1964. szept. 26., 59: A.A.S. 56 (1964) 891; Musicam sacram instr, 1967. március 5., 47: A.A.S. 59 (1967) 

314. 
65 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 30. 
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Egyetemes könyörgések alatt; a felajánló könyörgéstől a szentmise végéig, kivéve az 

alábbiakat. A hívek üljenek az olvasmány, a szentlecke, a válaszos zsoltár, a homília alatt, 

valamint felajánláskor, amíg az áldozati adományok előkészítése tart, és tetszés szerint, 

amikor áldozás után szent csendet tartanak. Térdeljenek átváltoztatás alatt, hacsak a szűk 

hely, vagy a jelenlevők sokasága, vagy más ésszerű ok ezt nem akadályozza. 

 A püspöki kar feladata a római mise rendjében leírt gesztusok és testtartási módok 

alkalmazása az egyes népek szokásaihoz.66 Ügyelni kell azonban arra, hogy ezek 

összhangban legyenek az ünneplés különféle részeinek értelmével és jellegével. 

 

22. A gesztusokkal kapcsolatban kell említeni a papnak az oltárhoz történő bevonulását, az 

áldozati adományoknak az oltárhoz való vitelét és a hívek szentáldozáshoz járulását is. Illő, 

hogy ezek a cselekmények szépen menjenek végbe, alkalmas énekek kíséretében, amelyekről 

részletes szabályok intézkednek. 

 

A szent csend 

 

23. Szent csendet kell tartani a maga idejében, a szertartás részeként.67 Tartalma az 

alkalomhoz igazodik: a bűnbánatnál és az imádságra való felhívásnál ki-ki magába száll; az 

olvasmány vagy a homília befejeztével röviden elmélkedik az elhangzottakról; áldozás után 

pedig szíve mélyén dicséri és imádja Istent. 

 

III. A SZENTMISE EGYMÁST KÖVETŐ RÉSZEI 

 

A) A bevezető szertartások 

24. Azoknak a részeknek, amelyek az ige liturgiáját megelőzik, bevezető, ráhangoló és 

előkészítő jellegük van. Ide tartozik: a kezdőének, a hívek köszöntése, a bűnbánat, az Uram, 

irgalmazz!, a Dicsőség és a mise könyörgése (collecta). 

 Céljuk az, hogy az egybegyűlt híveket közösséggé formálják, és előkészítsék Isten 

igéjének figyelmes hallgatására, az Eukarisztia méltó ünneplésére. 

 

A kezdőének 
 

25. Midőn a nép együtt van, a pap bevonul a segédkezőkkel, felhangzik a kezdőének. Ez az 

ének van hivatva megnyitni a szertartást, az összegyűlteket egységre hangolni, lelküket a 

liturgikus időszak vagy ünnep misztériumába bevezetni, továbbá a pap és a segédkezők 

bevonulását kísérni. 

 

26. Énekelhet: az énekkar (szkóla) és a nép felváltva, vagy hasonló módon a kántor és a nép, 

vagy végig a nép, illetve a szkóla egyedül. Vehető a Graduale Romanumban vagy a Graduale 

                                                
66 Vö. 11. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 39. 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezése szerint a hívek részvételével bemutatott szentmiséken a hívek 

álljanak: 

 1. A pap bevonulásától a bűnbánati ima végéig. (Irgalmazzon nekünk ... Ámen.) 
 2. Az Evangélium, a Hitvallás és az Egyetemes könyörgések alatt. 

 3. A Miatyánk bevezetésétől a béke átadásának végéig. (Legyen békesség köztünk mindenkor!) 

 4. Az áldás, az elbocsátás alatt és kivonuláskor. 

 A hívek térdeljenek: 

 Az átváltoztatást jelző csengetéstől az úrfelmutatást követő felkiáltás végéig. (Íme, hitünk szent titka. 

Halálodat hirdetjük ...) 
67 Vö. Uo., 30; Rítuskongregáció, Musicam sacram instr. 1967 március 5., 17; A.A.S. 59 (1967) 305. 
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simplexben levő antifóna a maga zsoltárával, vagy pedig más, a püspöki kar által jóváhagyott 

ének, amely megfelel a szent cselekmények és az ünnep, illetve a liturgikus időszak 

jellegének. 

 Ha a bevonulás alatt nincs ének, a misekönyvben közölt antifónát vagy a hívek mondják, 

vagy egyesek a hívek közül, vagy a lektor; egyébként maga a pap olvassa fel a hívek 

üdvözlése után. 

 

Az oltár és a hívek köszöntése 

 

27. Amikor megérkeznek a presbitériumba, a pap és a segédkezők köszöntik az oltárt. 

Tiszteletadása jeléül a pap és a diakónus megcsókolja az oltárt; a miséző meg is tömjénezi, ha 

ezt megfelelőnek tartja. 

 

28. A kezdőének elhangzása után a pap és az egész közösség keresztet vet. Ezután a pap az 

egybegyűlt közösség köszöntésével figyelmeztet az Úr jelenlétére. Ez a köszöntés és a nép 

válasza érzékelteti az összegyűlt Egyház misztériumát. 

 

Bűnbánati cselekmény 

 

29. A nép üdvözlése után a pap vagy egy alkalmas segédkező igen röviden bevezetheti a 

híveket a napi szentmisébe. Ezután a pap bűnbánatra szólít fel, mire az egész közösség 

közgyónás formájában bűnbánatot tart, végül a pap bűnbocsánatért imádkozik. 

 

Uram, irgalmazz! 

 

30. A bűnbánati cselekmény után kezdődik az Uram, irgalmazz!, hacsak helyet nem kapott 

már magában a bűnbánati cselekményben. Minthogy ez olyan ének, amellyel a közösség az 

Úrhoz kiált irgalomért esedezve, mindenki részt vesz benne; énekli a nép is, nemcsak az 

énekesek, illetve a kántor. Ezek a felkiáltások rendszerint kettőzve hangzanak fel. Nincs 

azonban kizárva a többszöri ismétlés, vagy rövid trópusok (szövegkibővítések) közbeiktatása 

sem, alkalmazkodva a nyelv és a zene szabályaihoz, illetve a körülményekhez. Ha az Uram, 

irgalmazz!-t nem éneklik, akkor mondani kell. 

 

Dicsőség 

 

31. A Dicsőség nagyon régi, tiszteletre méltó himnusz, amellyel a Szentlélekben összegyűlt 

Egyház az Atyaistent és a Bárányt dicsőíti, és hozzájuk könyörög. Énekelheti a hívők 

közössége, vagy a hívők és a szkóla váltakozva, vagy a szkóla egyedül. Ha nem éneklik, 

mindenki mondja, vagy közösen, vagy váltakozva. 

 Éneklik vagy mondják vasárnap, advent és nagyböjt idejét kivéve, főünnepeken és 

ünnepeken, valamint sajátos ünnepi alkalmakkor. 

 

Könyörgés 
 

32. Ezután a pap imára szólítja fel a népet. Mindnyájan csendben vannak a pappal együtt egy 

kis ideig, hogy tudatosítsák: Isten színe előtt állnak, és hogy kéréseiket magukban 

megfogalmazzák. Majd a pap elimádkozza a könyörgést, amelyet kollektának szokás 

nevezni. Általa jut kifejezésre a napi liturgia sajátos jellege. A pap a könyörgést az 

Atyaistenhez intézi Krisztus által a Szentlélekben. 
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 A nép azzal csatlakozik a könyörgéshez és úgy azonosítja vele magát, hogy az Ámen 

felkiáltással a könyörgést magáévá teszi. 

 Minden szentmisében csak egy kollekta van. Ez vonatkozik a felajánló és az áldozás utáni 

könyörgésre is. 

 A kollekta hosszabb befejezéssel zárul, mégpedig: 

 ha az Atyához intézzük: A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 

uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. 

 ha az Atyához intézzük, de a végén a Fiút említjük: Aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

 ha a Fiúhoz intézzük: Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 A felajánló és az áldozás utáni könyörgés viszont rövidebb befejezéssel zárul, mégpedig: 

 ha az Atyához intézzük: Krisztus, a mi Urunk által. 

 ha az Atyához intézzük, de a végén a Fiút is említjük: Aki él és uralkodik mindörökkön 

örökké. 

 ha a Fiúhoz intézzük: Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

B)  Az ige liturgiája 

 

33. Az ige liturgiájának kiemelkedő részét a Szentírásból vett olvasmányok képezik a 

közéjük beiktatott énekekkel; ezt a részt a homília a Hitvallás és a hívek könyörgése bontja ki 

és zárja le. Az olvasmányokban, amelyeket a homília fejt ki, Isten szól népéhez,68 

kinyilvánítja a megváltás és az üdvösség misztériumát és lelki táplálékot nyújt. Maga 

Krisztus pedig jelen van igéje által hívei között.69 Isten szavát a nép szívébe fogadja 

énekével, és a Hitvallással csatlakozik hozzá. Isten igéjével betelve, az Egyetemes 

könyörgésekben az egész Egyház szükségleteiért és az egész világ üdvösségéért imádkozik. 

 

Szentírási olvasmányok 

 

34. Az olvasmányokban Isten igéjének asztalát terítik meg a hívőknek. Feltárul előttük a 

Szentírás kincsesháza.70 Mivel a hagyomány alapján az olvasmányok felolvasása nem 

elöljárói, hanem szolgálattevői feladat, ezért az a megfelelő, ha általában a diakónus, vagy 

annak hiányában az egyik pap olvassa az evangéliumot, a többi olvasmányt pedig lektor. 

Diakónus vagy másik pap hiányában a miséző olvassa az evangéliumot.71 

 

35. Az evangélium olvasását övezze a legnagyobb tisztelet. Maga a liturgia tanít erre, amikor 

az evangéliumot a többi olvasmánnyal szemben sajátos tisztelettel tünteti ki: az, akit az 

evangélium hirdetésére kijelöltek, szolgálatára áldáskéréssel és imádsággal készül elő; a 

hívek felkiáltásukkal elismerik és megvallják, hogy Krisztus jelen van és ő szól hozzájuk, és 

a felolvasást állva hallgatják; az evangéliumos könyv pedig külön tiszteletben részesül. 

 

Énekek az olvasmányok között 

 

36. Az első olvasmány után következik a válaszos zsoltár, amely az ige liturgiájának szerves 

része. A zsoltárt az olvasmányok könyvéből kell venni, mivel annak minden zsoltárszövege 

                                                
68 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 33. sz 
69 Vö. Uo., 7. 
70 Vö. Uo., 51. 
71 Vö. Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 50: A.A.S. 56 (1964) 889. 
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szorosan kapcsolódik az adott olvasmányhoz, mert kiválasztásuk az olvasmány alapján 

történt. Ámde, hogy a nép könnyebben énekelhesse a zsoltárválaszokat, kiválasztottak a 

liturgikus év időszakaihoz és a szentek különféle miséihez olyan válaszokat és zsoltárokat, 

amelyekkel ha éneklik a zsoltárt – helyettesíteni lehet az olvasmányoknál feltüntetett 

szövegeket. 

 A pszallista, azaz a zsoltárénekes az ambón vagy más alkalmas helyen énekli vagy 

olvassa a zsoltárverseket. Az egész közösség ülve hallgatja és bekapcsolódik válaszával, 

kivéve amikor zsoltárválasz nélkül csak a zsoltárt adják elő. 

 A szentmise olvasmányainak könyvében (lekcionárium) feltüntetett zsoltár helyett, ha 

éneklik, vehető vagy a graduále a Graduale Romanumból, vagy a válaszos, illetve allelujás 

zsoltár a Graduale simplexből, amint ezek a könyvek jelzik. 

 

37. A második olvasmányt az alleluja követi vagy egy másik ének, amint ezt a liturgikus idő 

kívánja. 

 a) Alleluját a nagyböjti idő kivételével mindig énekelünk. Az alleluja éneklését vagy 

mindenki kezdi, vagy csak az énekesek, illetve a kántor, és adott esetben megismétlik. A 

verseket a lekcionáriumból vagy a Gradualéból vesszük; 

 b) A másik fajta ének az evangélium előtti versből áll, vagy egy másik zsoltárból, azaz 

traktusból, ahogyan az a lekcionáriumban vagy a Gradualéban található. 

 

38. Amikor csak egy olvasmány van az evangélium előtt: 

 a) olyan időszakban, amikor alleluját kell mondani, vehető vagy az allelujás zsoltár, vagy 

a zsoltár és az alleluja a versével, vagy pedig csak a zsoltár, illetve az alleluja; 

 b) olyan időszakban, amikor nem mondható alleluja, vehető vagy a zsoltár, vagy az 

evangélium előtti vers. 

 

39. Ha az olvasmányokhoz kapcsolódó zsoltárt nem éneklik, akkor el kell mondani. Az 

alleluját, illetve az evangélium előtti verset, ha nem éneklik, el lehet hagyni.  

 

40. A szekvenciák Húsvét és Pünkösd napját kivéve nem kötelezők. 

 

Homília 

 

41. A homília a liturgia szerves része, és igen ajánlatos,72 hiszen a keresztény élet szükséges 

tápláléka. A homília fejtse ki vagy a szentírási olvasmányok egy-egy szempontját, vagy az 

ordinárium, illetve a napi mise valamelyik szövegét, szem előtt tartva az éppen ünnepelt 

misztériumot, illetve a hallgatók sajátos szükségleteit.73 

 

42. Vasárnapokon és parancsolt ünnepeken minden olyan misében, amelyet a hívek 

részvételével mutatnak be, kötelező a homília, és csak súlyos okból lehet elhagyni. A többi 

napokon pedig ajánlott, különösen advent, nagyböjt és a húsvéti idő köznapjain, valamint 

olyan ünnepeken és alkalmakkor, amikor a hívek nagyobb számban jönnek a templomba.74 

 A homíliát általában maga a celebráló pap mondja. 

 

                                                
72 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 52. 
73 Vö. Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 54: A.A.S. 56 (1964) 890. 
74 Vö. Uo., 53: A.A.S. 56 (1964) 890. 
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Hitvallás 

 

43. A Hitvallás, vagyis a Szimbólum szerepe a szentmisében az, hogy a nép az 

olvasmányokban és a homíliában hallott isteni szóra készséggel válaszoljon és felidézze 

lelkében a hit igazságait, mielőtt az Eukarisztia ünneplését elkezdené. 

 

44. A Hitvallás, amelyet a pap a néppel együtt mond, kötelező vasárnapokon és főünnepeken. 

Mondható egyéb ünnepélyesebb alkalmakkor is. 

 Ha éneklik, énekeljék együtt vagy váltakozva. 

 

Egyetemes könyörgések 

 

45. Az Egyetemes könyörgésekben, azaz a hívek könyörgésében a nép saját papi szerepét 

gyakorolva imádkozik minden emberért. Tanácsolt, hogy e könyörgés kapjon helyet minden 

közösségi misében, mégpedig úgy, hogy a kérésekkel könyörögjenek az egész Egyházért, a 

közhatalom gyakorlóiért, továbbá a megpróbáltatásokban szenvedőkért, végül minden 

emberért és az egész világ üdvösségéért.75 

 

46. Az imaszándékok sorrendje ez legyen: 

 a) az Egyház szükségletei; 

 b) a közhatalmat gyakorlók és az egyetemes közjó; 

 c) a különféle szükséget szenvedők; 

 d) a helyi közösség. 

 Sajátos alkalmakkor azonban, amilyen a bérmálás, a házasságkötés, a temetés, az 

imaszándékokat az eseményre való tekintettel lehet összeállítani. 

 

47. A miséző pap feladata, hogy a hívek könyörgését irányítsa, a híveket néhány szóval az 

imádságra felszólítsa, majd pedig a könyörgést befejezze. Az a megfelelőbb, ha az 

imaszándékokat a diakónus, a kántor vagy másvalaki terjeszti elő.76 Az egész közösség 

kétféle módon fejezheti ki csatlakozását az egyes kérésekhez: vagy közös fohászt mond, vagy 

pedig csendben imádkozik. 

 

C) Az Eukarisztia liturgiája 

 

48. Az utolsó vacsorán Krisztus húsvéti áldozatot és lakomát rendelt; ezáltal a keresztáldozat 

mindig jelenlevővé válik az Egyházban, valahányszor a pap Krisztus Urunkat képviselve 

ugyanazt teszi, amit maga az Úr tett, és amit tanítványaira bízott, hogy azt az ő emlékezetére 

cselekedjék.77 

 Krisztus ugyanis kezébe vette a kenyeret és a kelyhet, hálát adott, megtörte a kenyeret, 

tanítványainak adta, és így szólt: Vegyétek, egyetek és igyatok ebből; ez az én Testem, ez az 

én Vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért az Egyház az eukarisztikus 

liturgiának egész ünnepi rendjét olyan részekből állította össze, amelyek megfelelnek 

Krisztus említett szavainak és tetteinek. Mégpedig: 

 1. Az adományok előkészítésekor az oltárhoz viszik a kenyeret és a bort a vízzel, tehát 

azokat az elemeket, amelyeket Krisztus a kezébe vett. 

                                                
75 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 53. 
76 Vö. Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 56: A.A.S. 56 (1964) 890. 
77 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 47; Rítuskongregáció, Eucharisticum 

Mysterium instr, 1967 május 25., 3 a, b: A.A.S. 59 (1967) 540-541. 
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 2. Az eukarisztikus imában hálát adunk Istennek az üdvösség egész művéért, és a 

felajánlott adományok Krisztus teste és vére lesznek. 

 3. Az egy kenyér széttörése a hívek egységét nyilvánítja ki. A szentáldozásban Krisztus 

testét és vérét kapják a hívek ugyanúgy, amint az apostolok kapták magának Krisztusnak a 

kezéből. 

 

Az adományok előkészítése 

 

49. Az Eukarisztia liturgiájának elején az oltárhoz hozzák azokat az adományokat, amelyek 

Krisztus testévé és vérévé változnak át. 

 Előbb azonban az oltárt, vagyis az Úr asztalát, az egész eukarisztikus liturgia 

középpontját készítik elő:78 ráhelyezik a korporálét, a purifikatóriumot, a kelyhet és a 

misekönyvet. 

 Ezután viszik oda az áldozati adományokat. Dicséretes, ha a kenyeret és a bort a hívek 

adják át; a pap vagy a diakónus pedig alkalmas helyen átveszi tőlük és az oltárra helyezi a 

megadott felajánlási imák kíséretében. Jóllehet már nem a sajátjukból hozzák a hívek a 

kenyeret és a bort, mint az ősi időkben, mégis kegyelmi hatást és lelki jelentést hordoz az 

átadás szertartása. 

 A hívek által a szegények vagy az Egyház számára odahozott vagy a templomban 

összegyűjtött pénz vagy más adomány is átvehető; ez azonban ne az Eukarisztia asztalára, 

hanem más alkalmas helyre kerüljön. 

 

50. Az adományokat átadó körmenetet Felajánlási ének kíséri legalább addig, amíg az 

adományok az oltárra kerülnek. Az éneklés szabályai ugyanazok, mint a Kezdőéneknél (26. 

pont). Ha nem éneklik a Felajánlási éneket, akkor elmarad. 

 

51. Az oltáron elhelyezett adományokat és magát az oltárt meg lehet tömjénezni, hogy 

jelképezzük: mint a tömjénfüst, úgy száll Isten színe elé az Egyház áldozata és imája. A 

diákonus vagy más segédkező a papot és a híveket is megincenzálhatja az áldozati 

adományok és az oltár megtömjénezése után. 

 

52. Ezután a pap kezet mos: ezzel a szertartással a belső megtisztulás vágyát fejezi ki. 

 

53. Az áldozati adományok elhelyezése és a kísérő szertartások után a pap felszólítja az 

egybegyűlteket, hogy vele együtt imádkozzanak. Az áldozati adományok előkészítését a 

felajánló könyörgés fejezi be, amely felkészít az Eukarisztikus imára. 

 

Az Eukarisztikus ima 

 

54. Most kezdődik az egész ünneplés központi, kiemelkedő cselekménye: az Eukarisztikus 

ima, a hálaadás és a megszentelés imája. A pap felszólítja a népet, hogy emelje fel szívét az 

Úrhoz imával és hálaadással, s az egybegyűlteket önmagához kapcsolja abban az imában, 

amelyet az egész közösség nevében intéz Jézus Krisztus által az Atyához. Ennek az 

imádságnak az az értelme, hogy az egész közösség csatlakozzék Krisztushoz Isten csodás 

tetteinek magasztalásában és az áldozat felajánlásában. 

 

                                                
78 Vö. Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 91: A.A.S. 56 (1964) 898; Eucharisticum 

Mysterium instr., 1967. máj. 25., 24: A.A.S. 59 (1967) 554. 
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55. Az Eukarisztikus ima főbb elemei így különböztethetők meg: 

 a) Hálaadás; ezt kiváltképp a prefáció fejezi ki. Benne a pap az egész szent nép nevében 

dicsőíti az Atyaistent, és hálát ad neki az üdvtörténet egész művéért, vagy az üdvösség egyik 

misztériumáért, a liturgikus napnak, ünnepnek vagy időszaknak megfelelően. 

 b) Akklamáció: ebben az egész közösség csatlakozva az égi seregekhez – énekli vagy 

mondja: Szent vagy, ... Ezt az akklamációt, amely magának az Eukarisztikus imádságnak a 

része, a pappal együtt az egész nép mondja. 

 c) Lélekhívás (epiclesis): benne az Egyház külön fohászokkal esedezik Isten erejéért, 

hogy az emberektől felajánlott adományok átváltozzanak, azaz legyenek Krisztus testévé és 

vérévé; a szeplőtelen áldozati adomány pedig legyen üdvössége azoknak, akik azt a 

szentáldozásban magukhoz véve részesülnek benne. 

 d) Az Eukarisztia szerzésének elbeszélése és a konszekráció: Krisztus szavával és 

cselekedetével beteljesül az áldozat, amelyet Krisztus az utolsó vacsorán rendelt, midőn testét 

és vérét a kenyér és a bor színe alatt áldozatul felajánlotta, ételül és italul apostolainak adta, 

és parancsba hagyta meg nekik, hogy ezt a misztériumot állandósítsák. 

 e) Megemlékezés (anamnesis): ezáltal – teljesítve az apostolokon keresztül kapott 

krisztusi parancsot – az Egyház megemlékezik magáról Krisztusról, különösen is felidézve 

áldott szenvedését, dicsőséges feltámadását és mennybemenetelét. 

 f) Felajánlás: a megemlékezés keretében az Egyház, főleg az itt és most egybegyűlt 

egyház, felajánlja a Szentlélekben az Atyának a szeplőtelen áldozatot. Ámde az Egyháznak 

az is szándéka, hogy a hívek ne csak a szeplőtelen áldozatot ajánlják fel, hanem önmaguk 

felajánlását is tanulják meg; és Krisztus, a közvetítő által napról napra egyre jobban 

egyesüljenek Istennel és egymással, hogy végül Isten legyen minden mindenben.79 

 g) Közbenjáró imák: ezek által jut kifejezésre, hogy az Eukarisztiát az egész: mind az égi, 

mind a földi egyházzal való közösségben ünnepeljük, és hogy az áldozat bemutatása az egész 

Egyházért történik, összes élő és elhunyt tagjaiért, akik meghívást kaptak a megváltásban 

való részesedésre és a Krisztus teste és vére árán szerzett üdvösségre. 

 h) Záródicsőítés (doxológia): ez Isten dicsőítését fejezi ki; a nép felelete erősíti meg és 

fejezi be. 

 Az Eukarisztikus ima megköveteli, hogy mindenki tisztelettel és csendben hallgassa, 

illetve a beiktatott akklamációkkal vegyen részt benne. 

 

Az áldozat szertartása 

 

56. Minthogy az eukarisztikus ünneplés húsvéti lakoma, az Úr parancsa értelmében ajánlatos, 

hogy a kellően felkészült hívek magukhoz vegyék Krisztus testét és vérét lelki táplálékul.80 

Erre irányul a kenyértörés és a többi bevezető szertartás, amelyek a híveket a szentáldozásra 

közvetlenül előkészítik: 

 a) A Miatyánk. Ezzel az imával kérjük a mindennapi kenyeret, amely a keresztényeket 

emlékezteti az eukarisztikus kenyérre; kérjük a megtisztulást a bűntől, hogy így a szent 

dolgokat valóban szentek kapják. A pap felhívja az egybegyűlteket az imádkozásra, az imát 

pedig minden hívő a pappal együtt mondja; a pap egyedül csatolja hozzá az embolizmust (a 

Miatyánk utolsó kérését kifejtő imádságot), amelyet a nép doxológiával (dicsőítéssel) zár be. 

Az embolizmus az Úr imájának utolsó kérését részletezi: kéri a gonosz hatalmától való 

szabadulást a hívek egész közössége számára. Az imára való felhívást, magát az Úr imáját, az 

                                                
79 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 48; Presbyterorum ordinis határozat a 

papi szolgálatról és életről, 5; Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instrukció, 1967 május 25., 12: 

A.A.S. 59 (1967) 548-549. 
80 Vö. Uo., 12, 33 a: A.A.S. 59 (1967) 549, 559. 
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embolizmust és a doxológiát, amellyel ezt a részt a nép bezárja, vagy éneklik, vagy 

fennhangon mondják. 

 b) Következik a béke szertartása, amellyel a hívek békét és egységet kérnek az Egyház és 

az emberiség nagy családja számára, és kifejezik kölcsönös szeretetüket, mielőtt az egy 

kenyérből részesülnének. 

 A béke-szertartás formáját a püspöki karnak kell meghatároznia az egyes népek 

lelkivilága és szokásai alapján. 

 c) Mivel Krisztus az utolsó vacsorán megtörte a kenyeret, az apostolok korában az egész 

eukarisztikus cselekmény erről a gesztusról kapta a nevét. Ennek a szertartásnak kegyelmi 

hatása van, de ezenfelül azt is jelzi, hogy a szentáldozásban mi sokan egy testté leszünk, 

mivel ugyanazon élő kenyérből, Krisztusból, az élet kenyeréből részesülünk. (1 Kor 10, 17) 

 d) Egyesítés (immixtio): a celebráns a szentostya egy darabkáját a kehelybe ejti. 

 e) Az Isten Báránya fohászt a kenyértörés és az egyesítés alatt az énekesek vagy a kántor 

a nép bekapcsolódásával énekli, vagy mindenki fennhangon mondja. Ez az invokáció addig 

ismételhető, ameddig a szentostya széttörése tart; az utolsó alkalommal a záradék: adj nekünk 

békét! 

 f) A pap magánelőkészülete: a pap csendes imával készül, hogy Krisztus testét és vérét 

gyümölcsözően vehesse magához; ugyanezt teszik a hívek, csendben imádkozva. 

 g) A pap ezután az áldozásra szánt eukarisztikus kenyeret felmutatja a híveknek, és 

meghívja őket Krisztus lakomájára, majd a hívekkel együtt megalázkodva mondja az 

evangéliumi szavakat: Uram, nem vagyok méltó... 

 h) Nagyon kívánatos, hogy a hívek az ugyanabban a szentmisében konszekrált ostyával 

áldozzanak, és meghatározott esetekben a kehelyből is részesedjenek. Így, e jelek által jobban 

kitűnik, hogy a szentáldozás az éppen bemutatott áldozatban való részesedés.81 

 i) Amíg az Oltáriszentséget a pap és a hívek magukhoz veszik, áldozási éneket énekelnek. 

Ennek az a szerepe, hogy kifejezze az áldozók lelki egységét, tanúsítsa a szív örömét, és az 

áldozási körmenetet még testvériesebbé tegye. Az ének a pap áldozása alatt kezdődik és 

addig tarthat, amíg a hívek áldoznak. Ha azonban van külön hálaadó ének, az áldozási éneket 

idejében be kell fejezni. 

 Áldozási énekként vehető vagy a Graduale Romarumból az antifóna akár zsoltárral, akár 

anélkül, vagy a Graduale simplexből a zsoltárral, vagy pedig más, a püspöki kar által 

jóváhagyott ének. Énekelhetik vagy az énekesek egyedül, vagy az énekesek, illetve a kántor a 

néppel együtt. 

 Ha pedig nincsen ének, a Misekönyvben közölt antifónát vagy hívek mondják, vagy 

egyesek közülük, vagy a lektor. Egyébként maga a pap olvassa fel a saját áldozása után, a 

hívek áldoztatása előtt. 

 j) Az áldoztatás befejezése után a pap és a hívek, ha mód van rá, kis ideig magukban 

imádkoznak. Himnuszt, zsoltárt vagy más dicsérő éneket is zenghet az egész közösség. 

 k) Az Áldozás utáni könyörgésben a pap az ünnepelt misztérium gyümölcseiért esedezik. 

A nép Ámen felelettel teszi magáévá az imádságot. 

 

D) Befejező szertartás 

 

57. A befejező szertartás részei: 

 a) A pap üdvözlő szavai és áldása. Ezt bizonyos napokon és alkalmakkor 

zárókönyörgéssel vagy más ünnepélyesebb áldásformulával gazdagítva mondják. 

                                                
81 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instrukció, 1967. május 25., 31-32: A.A.S. 59 (1967) 558-

559. Ugyanazon a napon másodszori szentáldozáshoz vö. C.LC., 917 kánon. 
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 b) Maga az elbocsátás. Ezzel történik meg a közösség elbocsátása, hogy ki-ki Istent 

dicsérve és magasztalva minden jócselekedetre készen távozzék. 
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III. FEJEZET 

FELADATOK ÉS SZOLGÁLATOK A SZENTMISÉBEN 

 

58. Az összegyűlt közösségben mindenkinek joga és kötelessége a tevékeny részvétel, 

különböző módon, kinek-kinek saját állapota és szerepe szerint.82 Tehát: mindenki, akár a 

papok és a segédkezők, akár a hívek, feladatuk végzése közben csak azt tegyék, de azt mind 

tegyék is meg, ami rájuk tartozik,83 hogy magának a bemutatásnak rendjéből is szembetűnő 

legyen a különböző rendekből és szolgálatokból felépülő Egyház. 

 

I. A PAPI REND FELADATA ÉS SZOLGÁLATA 

 

59. Az Eukarisztia törvényes ünneplésének irányítója a püspök, vagy személyesen, vagy 

segítőtársain, az áldozópapokon keresztül.84 

 Ha a püspök is jelen van, amikor a hívek összegyűlnek szentmisére, illik, hogy ő legyen a 

közösség elöljárója; gyűjtse maga köré papjait, és amennyiben lehet, koncelebraljon velük. 

 Ez nem a szertartás külső ünnepélyességének növelése végett történik, hanem azért, hogy 

világosabban kifejezésre jusson az Egyház misztériuma, vagyis hogy az Egyház az egység 

szakramentuma.85 

 Ha nem a püspök mondja a szentmisét, hanem másra bízza annak végzését, akkor az a 

megfelelő, hogy ő vezeti az ige liturgiáját és ő adja az áldást a mise végén. 

 

60. A hívek közösségében – az egyházirend szentségi ereje által – az áldozópapnak is 

hatalma van arra, hogy Krisztus személyében bemutassa az áldozatot.86 Ennek 

következtében: ő is az összegyűlt közösség élén áll, vezeti annak imádságait, hirdeti neki az 

üdvösség jóhírét, magához kapcsolja a népet annak az áldozatnak bemutatására, amely 

Krisztus által a Szentlélekben az Atyának szól, az örök élet kenyerét testvéreinek adja, és 

belőle velük együtt részesedik. Amikor tehát az Eukarisztiát ünnepli, méltósággal és 

alázatossággal kell szolgálnia Istennek és a népnek, és olyan legyen a magatartása, úgy ejtse 

ki a szent szavakat, hogy Krisztus élő jelenlétét érzékelhetővé tegye a hívek számára. 

 

61. A segédkezők között a diakónus foglalja el az első helyet, akinek papi rendje már az 

ősegyházban nagy tiszteletnek örvendett. A szentmisében a diakónus sajátos feladata az 

evangéliumnak és olykor az Isten igéjének hirdetése, a hívek Egyetemes könyörgéseinél az 

imaszándékok előterjesztése, az áldozópap segítése az Eukarisztiának, főleg a szent Vérnek 

kiosztásában, és alkalomadtán a közösség tevékenységének és magatartásának irányítása. 

 

II. ISTEN NÉPÉNEK FELADATA ÉS SZEREPE 

 

62. Az eukarisztikus ünneplésen a hívek alkotják a szent nemzetet, a tulajdonul lefoglalt 

népet, a királyi papságot, hogy hálát adjanak Istennek, és a szeplőtelen áldozatot ne csak a 

pap keze által, de vele egyesülten is felajánlják, és megtanulják magukat is áldozatul adni.87 

                                                
82 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 14, 26. 
83 Vö. Uo., 28. 
84 Vö. II. Vat. Zsin., Lumen gentium dogmatikai konstitúció az Egyházról, 26, 28; Sacrosanctum Concilium 

konst., 42. 
85 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 26. 
86 Vö. II. Vat. Zsin., Presbyterorum ordinis határozat a papi szolgalatról és életről, 2; Lumen gentium 

dogmatikai konstitúció az Egyházról, 28. 
87 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 48; Rítuskongregáció, Eucharisticum 

mysterium instrukció, 1967. május 25., A.A.S. 59 (1967) 548-549. 
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Mély vallásosságukkal és szeretetükkel törekedjenek ezt kifejezésre juttatni azok iránt a 

testvérek iránt, akik velük együtt ünnepelnek. 

 Kerüljék tehát az egyénieskedésnek és az elkülönülésnek még a látszatát is. Tartsák szem 

előtt, hogy egy Atyánk van az égben, és ezért mindnyájan egymás testvérei vagyunk. 

 Egy testet alkossanak az Isten igéjének hallgatásában, a könyörgésekbe és énekekbe való 

bekapcsolódásban, s főleg az áldozat közös felajánlásában és az Úr asztaláról való közös 

részesedésben. Ez az egység szépen mutatkozik meg a hívek egyszerre végzett mozdulataiban 

és egységes testtartásában. 

 Ha a híveket felkérik, hogy valamilyen külön feladatot lássanak el a szentmise 

bemutatásánál, ne vonakodjanak Isten népének örömmel szolgálni. 

 

63. A hívek körében saját liturgikus feladatot teljesít a szkóla, az énekkar. Szerepe az, hogy 

biztosítsa a számára kijelölt részeknek a különböző műfajok szerinti éneklését, és hogy 

előmozdítsa a hívek tevékeny részvételét az éneklésben.88 Ami az énekesekre érvényes, áll 

megfelelő módosítással a zenészekre is, főleg pedig az orgonistára. 

 

64. Kívánatos, hogy legyen kántor, illetve karvezető, aki a nép énekét irányítja, vezeti. Sőt, 

ahol nincs szkóla, a kántorra tartozik az ének vezetése, a nép pedig bekapcsolódik a neki 

kijelölt rész éneklésébe.89 

 

III. KÜLÖNFÉLE SZOLGÁLATOK 

 

65. Az akolitus az oltár szolgálatával és az áldozópap, valamint a diakónus segítésével van 

megbízva. Fő teendője, hogy az oltárt és a szent edényeket előkészítse és hogy a híveket 

megáldoztassa, mint az Eukarisztia rendkívüli kiszolgáltatója. 

 

66. A lektor a szentírási, de nem evangéliumi szakaszok felolvasásával van megbízva. Ő 

terjesztheti elő a hívek könyörgésének kéréseit, és ha nincs zsoltárénekes, ő mondhatja a 

zsoltárt az olvasmányok között. 

 A lektornak megvan a saját szerepe az eukarisztikus ünneplésen, ezt neki kell betölteni, 

még ha magasabb rendből való segédkezők is vannak jelen. 

 Hogy a hívek szívében a szent olvasmányok meghallgatása nyomán felgyulladjon a 

Szentírás bensőséges és élő szeretete,90 szükséges, hogy azok, akik a lektori tisztet betöltik, a 

fel nem avatottak is, valóban alkalmasak legyenek és jól felkészüljenek. 

 

67. A zsoltárénekesnek az a feladata, hogy előadja a zsoltárt vagy más szentírási kantikumot, 

amelyet az olvasmányok közé iktattak be. Feladatának jó betöltéséhez szükséges, hogy 

járatos legyen a zsoltáréneklés művészetében, a helyes kiejtés és előadás mesterségében. 

 

68. A többi segédkező közül egyesek a presbitériumban, mások a presbitériumon kívül 

végeznek különféle szolgálatokat. 

 A presbitériumban teljesítenek szolgálatot: a felhatalmazással bíró áldoztatók91 és azok, 

akik a misekönyvet, a keresztet, a gyertyákat, a kenyeret, bort, vizet s a tömjénezőt viszik. 

 A presbitériumon kívül teljesítenek szolgálatot: 

                                                
88 Vö. Rítuskongregáció, Musicam sacram instrukció, 1967. március 5. 19: A.A.S. 59 (1967) 306. 
89 Vö. Uo., 21: A.A.S. 59 (1967) 306-307 
90 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 24. 
91 Vö. Szentségi Kongregáció, Immensae caritatis instr, 1973. január 29., 1: A.A.S. 65 (1973) 265-266. 
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 a) A magyarázó (kommentátor), aki magyarázatokat ad és figyelmeztetésekkel szolgál a 

híveknek, hogy a szentmise menetébe betekintést nyerhessenek és azt jobban megértsék. A 

magyarázó alaposan készítse elő szövegét, amely mértéktartó és mindenki számára érthető 

legyen. 

 Feladata végzésekor alkalmas helyen, a hívek előtt álljon, az ambóra azonban lehetőleg 

ne menjen fel. 

 b) A rendezők – amennyiben a helyi szokás szerint vannak ilyenek – a híveket a templom 

kapujában fogadják és a helyükre vezetik. Ők irányítják a körmenetet is. 

 c) A perselyezők az adományokat gyűjtik össze a templomban. 

 

69. Főleg nagyobb templomokban és közösségekben célszerű valakit kinevezni, aki 

gondoskodik a szent cselekmények rendezett lefolyásáról és arról, hogy a segédkezők szépen, 

pontosan és áhítattal teljesítsék feladataikat. 

 

70. A diakónusénál alacsonyabb bármely szolgálatot elláthat világi férfi, még ha nincs is 

felavatva. A presbitériumon kívül végzendő szolgálatokkal nők is megbízhatók a 

templomigazgató bölcs belátása szerint. 

 A püspöki kar azonban engedélyt adhat, hogy az Evangélium előtti olvasmányokat és az 

Egyetemes könyörgések kéréseit nők olvassák fel, közelebbről meghatározva azt az alkalmas 

helyet, ahonnét Isten szavát felolvashatják a liturgikus közösségnek.92 

 

71. Ha többen is akadnak, akik ugyanazt a szolgálatot képesek ellátni, semmi akadálya sincs 

annak, hogy azt megosszák egymás között. Például az egyik diakónus vállalhatja az éneklést, 

a másik az oltár körüli szolgálatot; vagy ha több olvasmány van, több lektor is legyen, és így 

tovább. 

 

72. Ha a közösségi misén csak egy segédkező van jelen, az többféle szerepet is betölthet. 

 

73. Minden egyes szentmisét egyetértésben készítsenek elő azok, akikre a szertartások 

lelkipásztori és zenei szempontból tartoznak. Az előkészítést a templomigazgató irányítja, de 

meg kell hallgatni a hívek véleményét is azokban a dolgokban, amelyek közvetlenül őket 

érintik. 

 

                                                
92 Vö. Istentiszteleti Kongregáció, Liturgicae instaurationes instr, 1970. szeptember 5., 7: A.A.S. 62 (1970) 700-

701. 
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IV. FEJEZET 

A KÜLÖNFÉLE MISEFORMÁK 

 

74. A helyi egyházban mindenképpen elsőbbség illeti meg – jelentősége miatt – azt a 

szentmisét, amelyet a püspök mutat be papjai a segédkezők körében,93 és amelyen Isten szent 

népe egész lélekkel és tevékenyen vesz részt. Az ilyen szentmise ugyanis az Egyház 

legszemléletesebb megnyilvánulása. 

 

75. Nagyra kell értékelni azt a szentmisét is, amelyet valamely közösségben, főleg plébániai 

gyülekezetben mutatnak be. Az ilyen szentmise is az egyetemes Egyházat jeleníti meg az 

adott helyen és időben; vonatkozik ez kiváltképpen a vasárnapi plébániai eukarisztikus 

ünneplésre. 94 

 

76. Azok között a szentmisék között, amelyeket meghatározott közösségek mutatnak be, 

kiváltságos helyet foglal el a konventmise, amely a napi zsolozsma (officium) része, valamint 

az úgynevezett „közösségi mise” valamely kommunitás számára. Bár ezeknek a miséknek 

nincs külön előirt formájuk, mégis nagyon illő, hogy ezek énekelt misék legyenek és a 

szerzetesi közösség, illetve a kanonoki testület minden tagja teljesen bekapcsolódjék. Ezeken 

a szentmiséken tehát minden egyes résztvevő gyakorolja tisztségét, fölvett egyházi rendje 

vagy szolgálata szerint. Az pedig nagyon megfelelő, hogy ezeken a szentmiséken az összes 

áldozópapok, akik nem kötelesek a hívek számára lelkipásztori érdekből külön misézni, a 

konventmisén, illetve a kommunitás miséjén ugyanazon a napon koncelebráljanak.95 

 

I. A NÉPPEL VÉGZETT MISE 

 

77. Néppel végzett misének nevezzük azt a szentmisét, amelyet a hívek bekapcsolásával 

mondanak. Illő, hogy amennyire csak lehetséges, főleg vasárnap és parancsolt ünnepen 

énekelve és megfelelő létszámú segédlettel mutassák be;96 végezhető azonban ének nélkül és 

egyetlen segédkezővel is. 

 

78. Általában az a megfelelő, hogy a miséző papnak akolitus, lektor és kántor legyen 

segítségére. Ez a forma a továbbiakban a mise alapformája (Missa typica) néven szerepel. Az 

alább vázolt szertartásrend azonban lehetőséget ad nagyobb számú segédkező bevonására is.  

 Az ünneplés bármely módjánál alkalmazható diakónus, aki ott a maga tisztjét gyakorolja. 

 

Az előkészítés 

 

79. Az oltárt legalább terítő födje. Az oltáron vagy annak közelében legyen legalább két vagy 

négy, sőt hat – ha pedig az egyházmegye püspöke celebrál, akkor hét – gyertyatartó, égő 

gyertyákkal. Ugyancsak legyen az oltáron vagy annak közelében kereszt. A gyertyatartók és a 

                                                
93 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 41. 
94 Vö. Uo., 42; Rítuskongregáció Eucharisticum mysterium instr, 1967 máj. 25., 26: A.A.S. 59 (1967) 555; Il. 

Vat. Zsin., Lumen gentium dogmatikai konst. az Egyházról, 28; Presbyterorum ordinis határozat a papi 

szolgálatról és életről, 5. 
95 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr., 1967 máj. 25., 47: A.A.S. 59 (1967) 565; 

Istentiszteleti Kongregáció. Nyilatkozat a koncelebrálásról, 1972. aug. 7.: A.A.S. 64 (1972) 561-563. 
96 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr, 1967 máj. 25., 26: A.A.S. 59 (1967) 555; Musicam 

sacram instr, 1967 márc. 5., 16, 27: A.A.S. 59 (1967) 305, 308. 
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kereszt hordozhatók a bevonulási körmenetben. Ha a többi evangéliumos könyvet nem viszik 

a bevonulási körmenetben, előre rátehető az oltárra. 

 

80. A Presbitériumban elő kell készíteni továbbá 

 a) a papi szék mellett a misekönyvet, és adott esetben az énekeskönyvet; 

 b) az ambón az olvasmányok könyvét; 

 c) az asztalkán kelyhet, korporálét, purifikatóriumot és – ha használnak – pallát; paténát 

és áldoztató edényeket szükség szerint, ostyával a pap, a segédkezők és a nép áldozásához; 

ampolnákat borral és vizzel, hacsak mindezeket nem a hívek viszik oda az adományok 

előkészítésekor; a hívek áldoztatásához tálcát, továbbá kézmosáshoz szükséges felszerelést. 

A kelyhet vélummal kell letarkarni; ez lehet mindig fehér színű. 

81. A sekrestyében – különböző miseformáknak megfelelően – kell előkészíteni a pap és a 

segédkezők ruháit: 

 a) a pap részére albát, stólát és kazulát; 

 b) a diakónus részére albát, stólát, dalmatikát; ez utóbbi el is maradhat, akár 

kényszerűségből, akár pedig a szentmise kevésbé ünnepélyes jellege miatt; 

 c) mindenki más részére albát vagy más jóváhagyott öltözéket. 

 Aki albát visel, cingulumot és vállkendőt is használjon, hacsak valami más megoldás 

nincsen. 

 

A) A SZENTMISE ALAPFORMÁJA 

 

Bevezető szertartás 

 

82. Amikor a nép összegyűlt, a pap és a segédkezők a szent ruhákban az oltárhoz vonulnak 

ebben a sorrendben: 

 a) a turifer (tömjénező) a füstölgő turibulummal, ha tömjénezés lesz; 

 b) a gyertyavivők, akik – ha alkalmas – a gyertyákat viszik, s közöttük megy – ha van – a 

keresztvivő a kereszttel; 

 c) az akolitusok és a többi segédkező; 

 d) a lektor, aki viheti az evangéliumos könyvet; 

 e) a miséző pap. 

 Ha tömjénezni akarnak, indulás előtt a pap tömjént tesz a parázsra. 

 

83. A bevonulási körmenet alatt a Kezdőéneket éneklik (vö. 25-26) 

 

84. Amikor megérkeznek az oltárhoz, a miséző pap és a segédkezők tiszteletadást végeznek, 

azaz mélyen meghajolnak, vagy pedig térdet hajtanak, ha a tabernákulumban Oltáriszentség 

van. 

 Ha a bevonulási körmenetben keresztet is vittek, azt az oltár mellé vagy más alkalmas 

helyre kell felállítani. A gyertyatartókat, amelyeket a segédkezők visznek, az oltár mellé vagy 

az asztalkára kell tenni. Az evangéliumos könyvet az oltárra helyezik.  

 

85. A pap föllép az oltárhoz, és azt tisztelete jeléül megcsókolja. Ha alkalmas, körüljárva 

megtömjénezi az oltárt. 

 

86. A pap ezután ülőhelyéhez megy. A bevonulási ének végeztével a pap és a hívek állva 

keresztet vetnek. A pap mondja: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A nép feleli: Ámen. 
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 Majd a pap a nép felé fordulva kitárja a kezét és köszöntő szavakat mond valamelyik 

megadott formulával. Ezután ő maga vagy egy alkalmas segédkező egész röviden bevezetheti 

a híveket a napi szentmisébe. 

 

87. A bűnbánati cselekmény után következik az Uram, irgalmazz! (Kyrie) és a Dicsőség a 

magasságban... (Gloria) a rubrikák szerint (30-31). A Dicsőség a magasságban... dicsőítő 

éneket kezdheti vagy a pap, vagy az énekesek, sőt kezdheti egyszerre mindenki. 

 

88. Ezután a pap könyörgésre szólítja fel a népet, összetett kézzel mondva: Könyörögjünk! 

Erre mindenki a pappal együtt rövid ideig csendben imádkozik. Majd a pap kitárt karral végzi 

a könyörgést (collecta), amelynek végén a nép Ámen-nel válaszol. 

 

Az ige liturgiája 

 

89. A könyörgés után a lektor az ambóhoz megy és felolvassa az első olvasmányt. Mindenki 

ülve hallgatja és a végén az előírt feleletet mondja. 

 

90. Az olvasmány befejeztével a zsoltárénekes, illetve a kántor vagy maga a lektor elkezdi a 

zsoltárt, a nép pedig megismétli a zsoltárválaszt (vo. 36) 

 

91. Azután, ha az evangélium előtt van második olvasmány (szentlecke), a lektor az ambón 

olvassa, mint az elsőt. Mindenki ülve hallgatja, a végén válaszol az előírt felelettel. 

 

92. Következik az Alleluja vagy pedig más ének, a liturgikus időnek megfelelően (vö. 37-39). 

 

93. Amíg az Alleluját, illetve a másik éneket éneklik, ha lesz tömjénezés, a pap tömjént tesz a 

parázsra. Azután összetett kézzel, az oltár előtt meghajolva halkan imádkozza: Tisztísd meg 

szívemet... 

 

94. Majd kezébe veszi az evangéliumos könyvet, ha az az oltáron van, és – amennyiben 

vannak – a turiferek és a gyertyavivők után az ambóhoz megy.  

 

95. Az ambón a pap kinyitja a könyvet és mondja: Az Úr legyen veletek. A nép felelete: És a 

te lelkeddel A pap folytatja: Evangélium...miközben hüvelykujjával keresztet rajzol a 

könyvre, homlokára, ajkára és mellére. Ezután megtömjénezheti a könyvet. A nép felelete: 

Dicsőség neked Istenünk! után a pap olvassa vagy énekli az evangéliumot. A végén 

hozzáfűzi: Ezek az evangélium igéi! Az evangélium után a nép válaszol: Áldunk téged, 

Krisztus! A pap pedig megcsókolja a könyvet és halkan mondja: Az evangélium tanítása 

legyen bűneink bocsánatára! 

 

96. Ha nincs lektor, a pap olvassa fel az olvasmányokat és vezeti szükség esetén az 

olvasmányok közötti énekeket is, az ambón állva. Ott tesz tömjént a parázsra, ha van 

tömjénezés, és ott mondja el meghajolva: Tisztítsd meg szívemet... 

 

97. A homília helye a papi szék vagy az ambó. 

 

98. A Hitvallást a pap a néppel együtt mondja (vö. 44). E szavakra: Megtestesült... 

mindnyájan meghajolnak. Urunk születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) és 

Urunk születése (Karácsony) ünnepén térdet hajtanak. 
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99. Következnek az egyetemes könyörgések. A hívek megfelelő módon bekapcsolódnak. A 

pap a papi széktől vagy az ambóról vezeti (vö. 45-47). 

 

Az Eukarisztia liturgiája 

 

100. Az egyetemes könyörgések befejeztével kezdődik a felajánlási ének (vö. 50). A 

segédkezők korporálét, purifikatóriumot, kelyhet és misekönyvet tesznek az oltárra. 

 

101. Kívánatos, hogy részvételük kifejezése végett maguk a hívek hozzák a kenyeret és a bort 

az eukarisztikus ünnepléshez, vagy más adományokat is, az Egyház szükségleteire és a 

szegényeknek. 

 A hívek adományait lehetőleg a pap vegye át a segédkezők közreműködésével. Az 

adományokat alkalmas helyre teszik le, a kenyeret és a bort pedig az oltárra helyezik. 

 

102. A pap az oltárnál átveszi a segédkezőktől a paténát az ostyával, mindkét kezével kissé 

felemeli és az oltár fölött tartja, miközben az előírt imát mondja. Majd a paténát, rajta az 

ostyával, a korporáléra teszi. 

 

103. Ezután az oltárnál oldalt állva bort és kevés vizet önt a kehelybe, közben halkan mondja 

az előírt imát. A szolgálatot tevő nyújtja az ampolnákat. Az oltár közepére visszatérve a pap 

mindkét kezével megfogja a kelyhet, kissé fölemelve tartja, és az előírt imát mondja. Utána a 

kelyhet a korporáléra helyezi és esetleg lefödi pallával. 

 

104. Miután a pap a kelyhet letette az oltárra, meghajolva, csendesen imádkozza: Alázatos 

lélekkel... 

 

105. A pap ezután megtömjénezheti az áldozati adományokat és az oltárt, az egyik segédkező 

pedig a papot és a népet. 

 

106. Az Alázatos lélekkel... kezdetű ima, illetve a tömjénezés után a pap az oltárnál oldalt 

állva kezet mos. Halkan mondja az előírt imádságot, amíg a ministráns a vizet a kezére önti. 

 

107. Ismét visszatér az oltár közepére; a nép felé fordulva kiterjeszti, majd összeteszi kezét, 

és imádságra szólítja fel az egybegyűlteket: Imádkozzatok testvéreim... A nép felelete után 

kitárt karral elvégzi a felajánló könyörgést. A nép Ámen-nel felel. 

 

108. Ekkor a pap elkezdi az Eukarisztikus imát. Kitárt karral mondja: Az Úr legyen veletek. 

A nép felel: És a te lelkeddel.  A pap magasabbra emelve kezét folytatja: Emeljük föl 

szívünket.  A nép válasza: Fölemeltük az Úrhoz. A pap, kezét továbbra is kitárva, hozzáfűzi: 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek  A nép válasza: Méltó és igazságos. Ezután a pap énekli 

vagy fennhangon mondja a prefációt. Ennek végeztével kezét összeteszi, a segédkezőkkel és 

a néppel együtt énekli vagy fennhangon imádkozza: Szent vagy... Áldott aki jön...(vö. 55b). 

 

109. A pap ezután folytatja az Eukarisztikus imát, az egyes Eukarisztikus imáknál található 

rubrikák szerint. 

 Ha püspök a miséző, a pápa nevének említése után ezt mondja: és velem méltatlan 

szolgáddal. A helyi ordináriusról így kell megemlékezni: szolgáddal, N. pápával és N. 

püspökünkkel ( vagy: helynökünkkel, főpásztorunkkal, apostoli kormányzónkkal, 
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apátunkkal... ) A koadjutort és segédpüspököket szabad megemlíteni az Eukarisztikus 

imában. Ha több személyről van szó, így mondjuk: N. püspökünkkel és segédpüspökeivel.97 

Az egyes Eukarisztikus imákban a nyelvhelyesség követelményei szerint kell módosítani a 

formulákat. 

 Kevéssel az átváltozás előtt a ministráns csengetéssel figyelmeztetheti a híveket. A helyi 

szokások szerint hasonlóképpen csengethet mindkét szín felmutatásakor. 

 

110. Az Eukarisztikus imát befejező záródicsőítés (doxológia) után a pap összetett kézzel 

felhív a Miatyánk imádkozására. A Miatyánkot pedig kitárt karral a néppel együtt énekli vagy 

mondja. 

 

111. Az Úr imájának befejeztével a pap kitárt karral egyedül mondja az embolizmust: 

Szabadíts meg..., mely után felhangzik a nép felelete: Mert tiéd az ország, ... 

 

112. Ezután a pap fennhangon mondja: Urunk, Jézus Krisztus..., és utána kiterjeszti, majd 

összeteszi kezét és békét hirdet: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. A nép válasza: És a 

te lelkeddel. Ezután a pap felhívhat a békeköszöntésre, melynek nyomán helyi szokás szerint 

a béke és szeretet jelét adják egymásnak a jelenlevők. A pap a segédkezőket (ministránsokat) 

a béke jelével köszöntheti. 

 

113. Ezek után a pap kezébe veszi a szentostyát, s a paténa fölött megtöri. Egy darabkát a 

kehelybe ejt, és halkan imádkozza: A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének... Ezalatt 

a kórus és a nép énekli vagy imádkozza: Isten báránya(vö. 56 e) 

 

114. A pap halkan folytatja: Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia... vagy: Uram, Jézus 

Krisztus, szent tested és véred vétele... 

 

115. Az ima befejeztével a pap térdet hajt, kezébe veszi a szentostyát, azt kissé fölemelve 

tartja a paténa felett, és a nép felé fordulva mondja: Uram, nem vagyok méltó... 

 

116. Ezután az oltár felé fordulva halkan mondja: Krisztus teste őrizzen meg engem..., és 

tisztelettel magához veszi Krisztus testét. Majd fogja a kelyhet és mondja:Krisztus teste 

őrizzen meg engem..., és tisztelettel magához veszi Krisztus vérét. 

 

117. Azután fogja a paténát, illetve az áldoztató edényt, és az áldozókhoz megy. Ha csak a 

kenyér színe alatt történik az áldoztatás, a szentostyát minden áldozónak odamutatja és 

mondja: Krisztus teste. Az áldozó feleli: Ámen, majd az áldoztató tálcát ajka alatt tartván, 

megáldozik. 

 

118. A két szín alatti áldoztatásnál tartsuk meg az utasításokat (vö. 240-252). 

 

119. A pap áldozása alatt elkezdődik az áldozási ének (vö. 56 i). 

 

120. A hívek áldozása után a pap visszatér az oltárhoz. Összegyűjti az esetleges morzsákat. 

Azután az oltárnál oldalt vagy az asztalkánál állva a misézőkehely fölött purifikálja a paténát, 

illetve az áldoztató edényt, majd a kelyhet magát, halkan mondva: Add, Urunk, hogy tiszta 

szívvel fogadjuk...A kelyhet kendővel kitörli. Ha a purifikálás az oltárnál történt, a szent 

                                                
97 Vö. Istentiszteleti Kongregáció dekrétuma, 1972. október 9.: A.A.S. 64 (1972) 692-694. 
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edényeket a ministráns viszi el az asztalkára. Szabad azonban a purifikálást a nép elbocsátása 

utánra hagyni. Ilyenkor az edények, főleg ha több edényről van szó, megfelelően letakarva és 

korporáléra téve, vagy az oltáron maradnak, vagy az asztalkára kerülnek a purifikálásig. 

 

121. Purifikálás után a pap visszamehet a székhez. Megfelelő ideig szent csendet tarthat, vagy 

pedig a néppel hálaadó éneket vagy zsoltárt zeng (vö. 56 j). 

 

122. Majd a pap a széknél vagy az oltárnál állva a nép felé fordul és mondja: Könyörögjünk! 

Ezután kitárt kézzel elimádkozza az Áldozás utáni könyörgést, amelyet rövid csend előzhet 

meg, ha áldozás után nem tartottak szent csendet. Imádság után a nép felelete: Ámen. 

 

Befejező szertartás 

 

123. Az Áldozás utáni könyörgés befejeztével kell közölni az egybegyűltekkel az esetleges 

rövid hirdetéseket. 

 

124. Ezután a pap kiterjeszti kezét és üdvözli a népet: Az Úr legyen veletek. A nép válaszol: 

És a te lelkeddel. A pap folytatja: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: – keresztet vet 

rájuk – az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A válasz: Ámen. Bizonyos napokon és alkalmakkor az 

említett áldásformula előtt vehető, a rubrikákhoz igazodva, egy másik, ünnepélyesebb 

formula is, vagy pedig egy zárókönyörgés. 

 Áldás után a pap összetett kézzel így szól: A szentmise véget ért. Menjetek békével! 

mindenki feleli: Istennek legyen hála. 

 

125. Ekkor a pap tisztelettel megcsókolja az oltárt. A segédkezőkkel együtt mélyen meghajol, 

illetve térdet hajt, és eltávozik. 

 

126. Ha a szentmisét valamilyen liturgikus cselekmény követi, akkor a befejező szertartás: az 

üdvözlés, áldás és elbocsátás elmarad. 

 

B) A DIAKÓNUS FELADATAI 

 

127. Ha van jelen diakónus, aki végzi a tisztjét, az előző fejezet előírásait az alábbiak 

figyelembevételével kell megtartani. 

 Általánosságban a diakónus: 

 a) az áldozópapnak segédkezik és mellette foglal helyet; 

 b) az oltárnál a kehely és a könyv körül tevékenykedik; 

 c) ha nincs más segédkező, a helyzetnek megfelelően, mások szerepét is betölti. 

 

Bevezető szertartás 

 

128. A szent ruhába öltözött diakónus, ha az evangéliumos könyvet viszi, az oltárhoz vonuló 

pap előtt, egyébként pedig mellette halad. 

 

129. Az oltár előtt a tiszteletadást a pappal együtt végzi. Vele egyszerre lép az oltárhoz, és ha 

az evangéliumos könyvet ő viszi, azt az oltárra helyezi. A pappal egyszerre csókolja meg az 

oltárt. Ha tömjénezés is van, segédkezik a papnak a tömjénbetételkor és az oltárincenzálás 

alatt. 
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130. Az oltár megtömjénezése után a misézővel együtt a székhez megy, a pap mellé, és 

annak, ha szükséges, segítségére van. 

 

Az ige liturgiája 

 

131. Amikor az Alleluját vagy az előírt éneket éneklik, ha van tömjénbetétel, segít a papnak. 

Azután meghajol a pap előtt és áldást kér, halk hangon: Adj áldást, atyám! A pap áldó 

szavára: Az Úr legyen szívedben... a diakónus Ámen-nel válaszol. Ekkor megy az 

evangéliumos könyvért, ha az az oltáron van, majd az ambóhoz vonul a ministránsok után; 

ezek vihetik a gyertyát és a tömjént. Az ambóról üdvözli a népet, megtömjénezi a könyvet, 

olvassa vagy énekli az evangéliumot. A végén a könyvet tisztelettel megcsókolja és csendben 

mondja: Az evangélium tanítása..., majd visszatér a pap mellé. Ha nincsen sem homília, sem 

Hiszekegy, maradhat az ambón a hívek kérésének előterjesztésére. A ministránsok az 

evangélium után helyükre mennek. 

 

132. A hívek könyörgésének imaszándékait a pap bevezető szavai után a diakónus terjeszti 

elő az ambóról vagy más alkalmas helyről. 

 

Az Eukarisztia liturgiája 

 

133. A pap a széknél marad, amíg a diakónus a segédkezőkkel az oltárt előkészíti. A szent 

edényeket a diakónus rendezi. Segít a papnak a nép adományainak átvételében. Majd az 

ostyát tartalmazó edényt átnyújtja a papnak. Az oltárnál – esetleg az asztalkánál – bort és 

vizet önt a kehelybe, miközben halkan mondja: A bor és a víz titka által..., és a kelyhet 

átnyújtja a papnak. Ha tömjéneznek, segít a papnak az áldozati adományok és az oltár 

incenzálásánál, majd ő, esetleg más segédkező, megtömjénezi a papot és a népet. 

 

134. Az Eukarisztikus imádság alatt a diakónus a pap közelében áll, de kissé mögötte; ha 

szükséges, segít a kehelynél vagy a misekönyvnél. 

 

135. Az Eukarisztikus ima záródicsőítésénél a pap mellett áll. Miközben a pap a paténát 

emeli fel a szentostyával, a diakonus felemelve tartja a kelyhet egészen addig, amíg a nép 

Ámen felelete el nem hangzik. 

 

136. Miután a pap elimádkozta a békekönyörgést, és a pap köszöntésére: Az Úr békéje legyen 

veletek mindenkor.   a nép válaszolt: És a te lelkeddel, a békeköszöntést, ha van, a diakónus 

mondja. A béke jelét átveszi a paptól és továbbadja a közelében álló segédkezőknek.  

 

137. A pap áldozása után a diakónus is két szín alatt áldozik, azután segít a papnak az 

áldoztatásban. Ha a hívek is két szín alatt áldoznak, a diakónus nyújtja a kelyhet az 

áldozóknak, és utolsónak iszik a kehelyből, magához véve a maradékot. 

 

138. Áldoztatás után a diakónus a pappal együtt visszatér az oltárhoz. Összegyűjti az 

esetleges morzsákat, azután elviszi az asztalkára, purifikálja, és a szokásos módon összerakja 

a kelyhet és a többi szent edényt. Közben a miséző visszatér a papi székhez. Szabad a 

purifikálásra váró szent edényeket az asztalkán hagyni, korporáléra téve és megfelelően 

letakarva, és a purifikálást csak a szentmise, a nép elbocsátása után elvégezni. 
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Befejező szertartás 

 

139. Az Áldozás utáni könyörgés befejeztével a diakónus közli a néppel a hirdetéseket, 

kivéve ha maga a pap akarja ezt megtenni. 

 

140. A pap áldása után a diakónus bocsátja el a népet: A szentmise véget ért... 

 

141. Ezután a pappal együtt tisztelettel megcsókolja az oltárt, és mély meghajlás, illetve 

térdhajtás után a bevonulás rendjéhez hasonlóan távozik. 

 

C) AZ AKOLITUS FELADATAI 

 

142. Az akolitus sokféle teendőt láthat el. Ezek közül időben több is egybeeshet. Ezért 

célszerű, hogy a feladatokon többen is megfelelőképpen osztozzanak. Ha pedig csak egy 

akolitus van jelen, a fontosabb teendőket ő lássa el, a többit más segédkezők között osszák 

meg. 

 

143. Amikor oltárhoz vonulnak, ő viheti a keresztet, égő gyertyával vonuló két ministráns 

között. Az oltárhoz érkezve az oltár közelében elhelyezi a keresztet. A presbitériumban 

marad. 

 

144. Az akolitus feladata az egész ünneplés alatt az, hogy szükség szerint a pap vagy a 

diakónus segítségére legyen, például a misekönyvet tartva. Az a megfelelő tehát, hogy 

lehetőleg ott legyen a helye a papi szék vagy az oltár közelében, ahonnét könnyen elláthatja a 

teendőjét. 

 

Az Eukarisztia liturgiája 

 

145. Ha nincs diakónus, az egyetemes könyörgések után az akolitus elhelyezi az oltáron a 

korporálét, a purifikatóriumot, a kelyhet és a misekönyvet. Ezalatt a pap még a papi széknél 

tartózkodik. Ha kell, segít a papnak a nép adományainak átvételében. Esetleg ő viszi az 

oltárhoz az ostyát és a bort, és átnyújtja a papnak. Ha tömjéneznek, ő tartja a pap elé a 

füstölőt, és vele van, amikor ez az adományokat és az oltárt tömjénezi. 

 

146. A papot segítheti az áldoztatásban, mint az Oltáriszentség rendkívüli kiszolgáltatója.98 

Ha két szín alatt áldoztatnak, ő nyújtja a kelyhet az áldozónak, illetve ő tartja a kelyhet, ha 

bemártással történik az áldoztatás. 

 

147. Áldozás után segít a papnak vagy a diakónusnak a szent edények purifikálásában és 

elrendezésében. Ha nincsen diakónus, az akolitus viszi el a szent edényeket az asztalkához, és 

ott purifikálja, majd összerakja. 

 

                                                
98 Vö. VI. Pál, Ministeria guaedam apostoli levél, 1972. augusztus 15., VI. A.A.S. 64 (1972) 532. 
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D) A LEKTOR FELADATAI 

 

Bevezető szertartás 

 

148. Amikor oltárhoz vonulnak és nincs diakónus, a lektor viheti az evangéliumos könyvet; 

ez esetben közvetlenül a pap előtt halad. Egyébként pedig a többi segédkező között. 

 

149. Amikor az oltárhoz érkeznek, a pappal együtt ő is meghajol, illetve térdet hajt, az 

oltárhoz lép és ráhelyezi az evangéliumos könyvet. A többi segédkezővel a presbitériumban 

foglal helyet. 

 

Az ige liturgiája 

 

150. Az evangélium előtti olvasmányokat az ambónál olvassa. Ha nincs zsoltárénekes, ő 

imádkozhatja elő a válaszos zsoltárt az első olvasmány után. 

 

151. Ha nincs diakónus, a lektor mondhatja az Egyetemes könyörgések imaszándékait. 

 

152. Ha bevonulásra, illetve áldozásra nem énekelnek, és nem is a hívek mondják a 

misekönyvben megadott antifónákat, akkor a megfelelő időpontban a lektor olvassa azokat. 

 

II. A KONCELEBRÁLT MISE 

 

Alapelvek 

 

153. Az együttmisézést, amely hatásosan fejezi ki a papságnak, az áldozatnak és Isten egész 

népének egységét, maga a liturgia írja elő püspök- és papszenteléskor, valamint a 

krizmamisén. 

 A liturgia ajánlja az együttmisézést, hacsak a hívek lelkipásztori ellátása mást nem 

igényel vagy javasol: 

 a) Nagycsütörtökön az esti szentmise alkalmával; 

 b) zsinatok, püspöki összejövetelek és szinodusok miséin; 

 c) apátmegáldás miséjében; 

 d) konventmiséken és az egyes templomok, kápolnák főmiséin; 

 e) azokon a miséken, amelyeket világi- vagy szerzetespapok bármilyen összejövetelük 

alkalmából tartanak.99 

 

154. Ahol nagy számban vannak együtt papok, az illetékes elöljáró megengedheti, hogy 

ugyanazon a napon többször is legyen együttmisézés, de egymás utáni időpontokban vagy 

más-más szent helyen.100 

 

155. A püspökre tartozik, hogy az egyházjogi előírások szerint az együttmisézés rendjét 

egyházmegyéjében megállapítsa, még az exempt szerzetesek templomaiban és félig nyilvános 

kápolnáiban is.101 

 

156. Ha a szentmise elkezdődött, már senki sem kapcsolódhat be a koncelebrálásba.102 

                                                
99 Vö. lI. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 57 
100 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr, 1967 május 25., 47: A.A.S. 59 (1967) 566. 
101 Vö. Az együttmisézés szabályai, 3. 
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157. Fokozottan kell értékelni a megyéspüspök együttmisézését az egyházmegye papjaival, 

főleg nagycsütörtökön a krizmaszentelési misében, egyházmegyei zsinat vagy lelkipásztori 

látogatás idején. Ugyanez okból ajánlott az együttmisézés, valahányszor a papok találkoznak 

püspökükkel, akár lelkigyakorlaton, akár valamilyen gyűlésen. Ilyenkor fokozott mértékben 

lesz láthatóvá a papi rend és az Egyház egysége, amelyet a korcelebrálás egyébként is jobban 

kiemel.103 

 

158. Különleges okból, akár a szertartás, akár az ünnep jelentősége miatt megvan a 

felhatalmazás a többszöri misézésre, illetve együttmisézésre ugyanazon a napon a következő 

alkalmakkor: 

 a) aki Nagycsütörtökön a krizmaszentelési misét végezte vagy azon koncelebrált, az az 

esti szentmisét is végezheti, illetve azon koncelebrálhat; 

 b) aki Húsvét éjjelén misézett vagy korcelebrált, az Húsvét napján is misézhet, illetve 

koncelebrálhat; 

 c) Karácsonykor minden pap három misét mondhat, vagy három misén koncelebrálhat, 

föltéve, ha az egyes miséket a maguk idejében mondják; 

 d) aki zsinaton, lelkipásztori látogatáson vagy papi összejövetelen saját püspökével vagy 

annak delegátusával koncelebrál, az misézhet a hívek számára is.104 Ugyanez áll, ha a 

vonatkozó előírások megtartásával szerzetesek koncelebrálnak ordináriusukkal vagy annak 

delegátusával. 

 

159. A korcelebrált mise menete igazodik a szentmise általános szabályaihoz, az alábbi 

változtatásokat kivéve. 

 

160. Ha a korcelebrált misén nincs szerpap, sem más segédkező, ezek feladatait lássák el 

maguk a korcelebrálók. 

 

Bevezető szertartás 

 

161. Az együttmisézők a sekrestyében vagy más alkalmas helyen felöltik az egyéni 

misézésnél is használt szent ruhákat. Jogos okból azonban, például ha a korcelebrálók nagy 

száma miatt nincs elég miseruha, el lehet hagyni a kazulát: csak stólát kell fölvenni az alba 

fölé. A főcelebráns azonban mindig vegyen kazulát is. 

 

162. Amikor fölkészültek, lehetőleg a templom-hajón át vonuljanak az oltárhoz. A 

korcelebrálók a főcelebráns előtt haladnak. 

 

163. Az oltárhoz érkezve, az előírt tiszteletadás után a korcelebrálók és a főcelebráns 

tisztelettel megcsókolják az oltárt, majd kijelölt ülőhelyükhöz mennek. A főcelebráns, ha 

megfelelőnek tartja, megtömjénezi az oltárt, majd a papi székhez megy. 

 

                                                                                                                                                  
102 Vö. Uo., 8. 
103 Vö. Rítuskongregáció, Ecclesiae semper határozat, 1965. március 7: A.A.S. 57 (1965) 410-412.; 

Eucharisticum mysterium instrukció, 1967 május 25., 47: A.A.S. 59 ( I 967) 565. 
104 Vö. Az együttmisézés szabályai, 9.; Istentiszteleti Kongregáció, Nyilatkozat az együttmisézésről, 1972. 

augusztus 7: A.A.S. 64 (1972) 561-563. 
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Az ige liturgiája 

 

164. Az ige liturgiája alatt a korcelebrálók a helyükön ülnek, illetve állnak ugyanúgy, mint a 

főcelebráns. 

 

165. A homíliát rendszerint a főcelebráns mondja, vagy pedig valamelyik a korcelebrálók 

közül. 

 

Az Eukarisztia liturgiája 

 

166. A felajánlás szertartásait a főcelebráns végzi, a többiek a helyükön maradnak. 

 

167. Az adományok előkészítése után az együttmisézők az oltárhoz mennek. Úgy veszik 

körül az oltárt, hogy a szertartásokat és a diakónus szolgálatát ne akadályozzák, és a hívek is 

jól láthassák az oltáron végbemenő szent cselekményt. 

 

Az Eukarisztikus ima végzési módja 

 

168. A prefációt egyedül a főcelebráns mondja, mindnyájan éneklik vagy mondják a hívekkel 

és a szkólával együtt: Szent vagy,... 

 

169. Szent vagy,... után az alább közölt módon végzik a korcelebrálók az Eukarisztikus imát. 

A gesztusokat csak a főmiséző végzi, hacsak nincs más utasítás. 

 

170. Azokat a szövegeket, amelyek minden korcelebrálóra tartoznak, a korcelebrálók 

valamivel halkabban úgy mondják, hogy a főcelebráns hangja jól hallható legyen. A nép így 

érti meg könnyebben a szent szöveget. 

 

A) AZ I. EUKARISZTIKUS IMA, A RÓMAI KÁNON 

 

171. A Könyörögve kérünk-et csak a főcelebráns mondja, kitárt karral. 

 

172. Az élőkről való megemlékezést és A szentek közösségében  kezdetű imát egy-egy 

korcelebráló mondhatja; az imádságot kitárt karral, egyedül és hangosan mondja. 

 

173. A Kérünk Istenünk, ... részt ismét a főcelebráns mondja, kitárt karral. 

 

174. Az Áldd meg, Istenünk-től egészen a Könyörögve kérünk-ig bezárólag a korcelebrálók 

mindent együtt mondanak, mégpedig: 

 a) az Áldd meg, Istenünk részt az adományok fölé kiterjesztett karokkal; 

 b) Ő ugyanis szenvedésének előestéjén és A vacsora után részeket összetett kézzel; 

 c) az Úr szavait lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyújtott jobb kézzel; a 

felmutatott szentostyára és kehelyre föltekintenek, majd mélyen meghajolnak; 

 d) a Megemlékeztünk ezért... és a Nézd kegyes ... imákat kitárt karral; 

 e) a Könyörögve kérünk-et meghajolva és összetett kézzel mondják egészen a Fiad 

szentséges testében és vérében részesülünk szavakig; ezután fölegyenesednek, és keresztet 

vetnek magukra a minden mennyei áldással szavaknál. 

 

175. A halottakról való megemlékezés és a Nekünk is szakaszt ismét mondhatja egy-egy 

korcelebráló; egyedül, kitárt karral, hangosan. 
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176. E szavakra: Nekünk is, bűnös szolgáidnak...valamennyi korcelebráló mellét veri. 

 

177. Az Istenünk, te mindezeket részt csak a főcelebráns mondja. 

 

178. Ebben az Eukarisztikus imában az Áldd meg, Istenünk-től egészen a Könyörögve 

kérünk-ig. valamennyi rész és a záródicsőítés énekelhető. 

 

B) A II. EUKARISZTIKUS IMA 

 

179. Valóban szent vagy... egyedül a főcelebráns mondja, kitárt karral. 

 

180. A Kérünk szenteld meg... szavaktól egészen a Kérve kérünk kezdetű részig bezárólag 

mindent együtt mondanak a korcelebrálók, mégpedig: 

 a) a Kérünk szenteld meg...részt az adományok fölé kiterjesztett kezekkel; 

 b) Az Ő, mielőtt önként és A vacsora után részeket összetett kézzel; 

 c) az Úr szavait lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyújtott jobb kézzel; a 

felmutatott szentostyára és kehelyre föltekintenek, majd mélyen meghajolnak; 

 d) az Ezért Fiad, és a Kérve kérünk...részeket kitárt karral mondják. 

181. Az élőkről való megemlékezést: Viseld szíveden, Urunk, és a halottakról való 

megemlékezést: Emlékezzél meg... egy-egy korcelebráló kitárt karral, egyedül mondhatja. 

 

182. Ebben az Eukarisztikus imában énekelhetők: Ő mielőtt önként, A vacsora után, Ezért 

Fiad, továbbá a záródicsőítés. 

 

C) A III. EUKARISZTIKUS IMA 

 

183. Valóban szent vagy...egyedül a főcelebráns mondja, kitárt karral. 

 

184. A Könyörögve kérünk-től a Tekints kérünk részig bezárólag mindent együtt mondanak a 

korcelebrálók, mégpedig: 

 a) a Könyörögve kérünk részt az adományok fölé kiterjesztett kezekkel; 

 b) az Ő ugyanis és A vacsora után részeket összetett kézzel; 

 c) az Úr szavait lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyújtott jobb kézzel; a 

felmutatott szentostyára és a kehelyre föltekintenek, majd mélyen meghajolnak; 

 d) az Annak emlékét és Tekints, kérünk a szakaszokat kitárt karral mondják. 

 

185. A közbenjárásokat: Ő tegyen minket... és Kérünk, Istenünk... mondhatja egy-egy 

korcelebráló: egyedül, kitárt karral, hangosan. 

 

186. Ebben az Eukarisztikus imában énekelhetők: Ő ugyanis, A vacsora után, Annak emlékét, 

továbbá a záródicsőítés 

 

D) A IV. EUKARISZTIKUS IMA 

 

187. A Magasztalunk téged kezdetű részt a főcelebráns mondja, kitárt karral. 

 

188. A Kérünk tehát-tól egészen a Tekints, Istenünk-ig bezárólag mindent együtt mondanak a 

korcelebrálók, mégpedig: 

 a) a Kérünk tehát részt az adományok fölé kiterjesztett kézzel; 
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 b) az Amikor ugyanis eljött az óra, továbbá az Ugyanígy részeket összetett kézzel; 

 c) az Úr szavait lehetőség szerint az ostya és a kehely felé nyújtott jobb kézzel; a 

felmutatott szentostyára és kehelyre föltekintenek, majd mélyen meghajolnak; 

 d) a Mi is megünnepeljük, és a Tekints, Istenünk részeket kitárt karral mondják. 

 

189. A közbenjárásokat: Most pedig, Istenünk egyik korcelebráló mondhatja: egyedül, kitárt 

karral, hangosan. 

 

190. Ennek az Eukarisztikus imának következő részei énekelhetők: Amikor ugyanis eljött az 

óra, Ugyanígy, Mi is megünnepeljük, továbbá a záródicsőítés. 

 

191. Az Eukarisztikus imák záródicsőítését vagy csak a főmiséző mondja, vagy valamennyi 

korcelebráló a főmisézővel együtt. 

 

Az áldozás szertartása 

 

192. A főcelebráns összetett kézzel mondja a Miatyánk előtti felhívást, majd kitárt karral a 

korcelebrálókkal és a néppel együtt az Úr imáját. 

 

193. Csak a főcelebráns mondja: Szabadíts meg, kitárt karral. Az együttmisézők és a nép a 

zárófeleletet mondják: Mert tiéd az ország... 

 

194. A diakónus vagy az egyik koncelebráló békeköszöntésére mindnyájan a béke jelét adják 

egymásnak; akik a főcelebráns mellett állnak, azok tőle veszik át, a diakónust megelőzve.  

 

195. Amíg éneklik vagy mondják: Isten Báránya, egyes korcelebrálók segíthetnek a 

főcelebránsnak a szentostyák megtörésében mind a korcelebrálók, mind az áldozók számára. 

 

196. Miután az egyesítés (immixtio) megtörtént, csak a főcelebráns mondja, csendben: 

Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia... vagy: Uram, Jézus Krisztus, szent tested és véred... 

 

197. Az áldozás előtti ima után a főcelebráns térdet hajt és kissé oldalt áll. A korcelebrálók 

egymás után az oltár közepéhez mennek, ott térdet hajtanak, Krisztus testét az oltárról 

tisztelettel jobb kezükbe veszik, bal kezüket pedig a szentostya alá tartva visszatérnek a 

helyükre. Maradhatnak azonban a helyükön, ott veszik ki a szentostyát az áldoztató edényből, 

amelyet a főcelebráns vagy egy, illetve több korcelebráló körbead számukra. Azt is 

megtehetik, hogy egymásnak adják tovább az áldoztató edényt. 

 

198. Ezután a főcelebráns kezébe veszi a szent ostyát, a paténa felett kissé fölemelve tartja, és 

a nép felé fordulva mondja: Íme, az Isten Báránya... A koncelebrálókkal és a néppel együtt 

folytatja: Uram, nem vagyok méltó... 

 

199. Ezután a főcelebráns az oltár felé fordulva csendben mondja: Krisztus teste őrizzen 

meg...s Krisztus testét tisztelettel magához veszi, s vele a korcelebrálók is. Ezután a diakónus 

a főcelebráns kezéből fogadja az Úr testét. 

 

200. A szent vért magukhoz vehetik az együttmisézők: vagy isznak a kehelyből, vagy 

szívócsövet, kanalat használnak, vagy pedig a szentostya bemártásával. 
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201. Ha a szent vért úgy veszik magukhoz, hogy a kehelyből isznak, ez kétféleképpen 

lehetséges: 

 a) A főcelebráns kézbe veszi a kelyhet és csendben mondja: Krisztus vére őrizzen ... Egy 

keveset iszik a szent vérből, a kelyhet pedig átadja a diakónusnak vagy egy korcelebrálónak, 

majd a hívek áldoztatására indul, illetve a papi székhez megy. A korcelebrálók egyesével 

vagy – ha két kehelyben van a szent vér – kettesével az oltárhoz vonulnak, veszik az Úr vérét 

és ülőhelyükhöz mennek. A szerpap vagy egy korcelebráló a kehely szélét minden áldozó 

után megtörli a purifikatóriummal. 

 b) A főcelebráns a szokott módon iszik a szent vérből az oltárnál középen állva. 

 A korcelebrálók pedig helyükön maradva isznak a kehelyből, amelyet a diakónus vagy az 

egyik korcelebráló nyújt nekik, vagy azt egymásnak adják tovább. A kelyhet minden 

alkalommal megtörlik: vagy az áldozó, vagy az, aki a kelyhet nyújtja. A szent vér vétele után 

mindenki ülőhelyére megy. 

 

202. Ha szívócsővel történik az áldozás: a főcelebráns vesz egy szívócsövet, csendben 

mondja: Krisztus vére őrizzen meg... Egy kevés szent vért fölszív, és szívócsövét rögtön 

purifikálja: kevés vizet is fölszív rajta keresztül az oltár alkalmas helyére készített edényből. 

A szívócsövet leteszi egy tálcára. Ezután a diakónus, illetve egy korcelebráló vagy az oltár 

közepén hagyja, vagy annak jobb oldalára, korporáléra teszi a kelyhet. A kehely mellé kerül a 

vizes edény a szívócsövek purifikálásához és a tálca, amelyre a szívócsöveket leteszik. 

 A korcelebrálók pedig egymás után az oltárhoz járulnak, szívócsővel kevés szent vért 

magukhoz vesznek, a szívócsövet víz fölszívásával purifikálják és az odakészített tálcára 

teszik. 

 

203. Ha a szentáldozás kiskanál segítségével történik, a mód ugyanaz, mint amikor 

szívócsővel áldoznak. Az áldozók gondosan vizesedénybe teszik a kiskanalukat. Áldozás 

után az akolitus az asztalkához viszi az edényt, hogy a kanalakat purifikálja és megtörölje. 

 

204. Végezetül a diakónus lép az oltárhoz. Miután kapott Krisztus véréből, a kelyhet kiissza, 

az asztalkához viszi, és ott a szent edényeket vagy ő, vagy az akolitus purifikálja, eltörölgeti 

és rendbe rakja. 

 

205. A korcelebrálók úgy is áldozhatnak, hogy az oltárnál a szentostya vétele után mindjárt a 

szent vért is magukhoz veszik. 

 Ebben az esetben a főcelebráns mindkét szín alatt úgy áldozik, mint amikor egyedül 

misézik, megtartva a kehelyből való áldozásnál azt a módot, amelyet választottak, s a 

korcelebrálók is követnek. 

 Amikor a főcelebráns megáldozott, a kelyhet az oltár jobb oldalára teszik egy másik 

korporáléra. A korcelebrálók egyenként vonulnak az oltárhoz, ott térdet hajtanak, magukhoz 

veszik a szent testet, majd a szent vért, az oltár jobb oldalához lépve, a kehelyből való 

áldozás választott és már ismertetett módozata szerint. 

 A diakónus áldozása és a kehely purifikálása ugyanúgy történik, mint előbb. 

 

206. Ha a korcelebrálók áldozása bemártással történik, a főcelebráns a szokott módon veszi 

magához az Úr testét és vérét. Vigyáz arra, hogy a szent vérből elegendő maradjon a 

korcelebrálók áldozásához. A diakónus vagy egy korcelebráló korporáléra és az oltárnak 

vagy a közepére vagy a jobb oldalára helyezi a kelyhet és az áldoztató edényt. Az 

együttmisézők egyenként lépnek az oltárhoz, térdet hajtanak, kézbe veszik a szentostyát és 

kissé a kehelybe mártják. Ajkuk alatt kendőt vagy tálcát tartva megáldoznak, és mint a 

szentmise elején, helyükre mennek. 



PPEK / Misekönyv 55 

  

 A diakónus az egyik korcelebráló Krisztus teste és vére szavára Ámen-nel válaszol, és ő 

is bemártással részesül a szentáldozásban. Ezután a szent vér maradékát kiissza, a kelyhet az 

asztalkához viszi, purifikálja, eltörölgeti és rendbe rakja. 

 

A befejező szertartás 

 

207. A mise végéig általában mindent a főcelebráns végez, a korcelebrálók a helyükön 

maradnak. 

 

208. Mielőtt az oltártól eltávoznak, az oltárnál elvégzik a kellő tiszteletadást. A főcelebráns 

pedig tisztelettel megcsókolja az oltárt. 

 

III. A NÉP NÉLKÜL VÉGZETT SZENTMISE 

 

Előzetes megjegyzések 

 

209. Olyan szentmiséről lesz szó, amelyet a pap csak ministráns jelenlétében mutat be. 

 

210. Az ilyen szentmise általában követi a közösségi misézés szabályait; a mise szövegeinek 

a népre tartozó részeit lehetőleg bízza a ministránsra. 

 

211. Ministráns vagy legalább egy hívő jelenléte nélkül csak jogos és ésszerű okból szabad 

misézni. Ilyen esetben elmaradnak az üdvözlések és nincs áldás a mise végén. 

 

212. A kelyhet még a mise előtt helyezzék az oltár melletti asztalkára vagy az oltárra; a 

misekönyvet pedig az oltár bal oldalára. 

 

Bevezető szertartás 

 

213. A pap meghajol vagy térdet hajt az oltár előtt, keresztet vet és mondja: Az Atya, a Fiú... 

Ezután a ministráns felé fordulva valamelyik formulával üdvözli. Az oltárlépcső előtt áll és 

elvégzi a bűnbánati cselekményt. 

 

214. Ezután a pap az oltárhoz lép és megcsókolja azt. Az oltár bal oldalán elhelyezett 

misekönyvhöz megy, és ott is marad az Egyetemes könyörgésekig bezárólag. 

 

215. Elolvassa a Kezdőéneket. Következik az Uram, irgalmazz! és a Dicsőség a 

magasságban... a rubrikák szerint. 

 

216. Ezután összetett kézzel mondja: Könyörögjünk!, és rövid szent csend után kitárt karral 

elmondja a könyörgést, amelynek végén a ministráns feleli: Ámen. 

 

Az ige liturgiája 

 

217. A könyörgés után a ministráns vagy maga a pap olvassa az első olvasmányt és a zsoltárt, 

a második olvasmányt és az Alleluja-verset, illetve más énekverset. 

 

218. A pap ugyanazon a helyen maradva meghajol és így imádkozik: Tisztítsd meg a 

szívemet...,és felolvassa az evangéliumot. Utána tisztelettel megcsókolja a könyvet és halkan 

mondja: Az evangélium tanítása... A ministráns az előírt akklamációkkal válaszol. 
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219. Ha van Hitvallás, azt a pap a ministránssal együtt mondja. 

 

220. Magánmisékben is végezhetők Egyetemes könyörgések; a pap mondja az imaszándékot, 

a ministráns felel rá. 

 

Az Eukarisztia liturgiája 

 

221. Elmarad a Felajánlási ének (antifona ad offertorium). A ministráns az oltárra helyezi a 

korporálét, a purifikatóriumot és a kelyhet a paténával, hacsak ez a mise előtt meg nem 

történt. 

 

222. A kenyér és a bor felajánlása, illetve a víz betöltése ugyanúgy történik, mint a közösségi 

misében, az adott formulákkal. A kenyér és a bor oltárra helyezése után a pap az oltár 

oldalánál állva kezet mos; a vizet a ministráns önti. 

 

223. A felajánló könyörgést és az Eukarisztikus imát a pap úgy végzi, ahogyan a közösségi 

misében van előírva. 

 

224. A Miatyánkot és az embolizmust úgy kell mondani, mint a közösségi misén. 

 

225. Az embolizmus és a felelet után a pap elmondja az Urunk, Jézus Krisztus kezdetű imát, 

és hozzáteszi: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! Majd a béke és a szeretet jelét adhatja 

a ministránsnak. 

 

226. Ezután a pap, miközben a ministránssal együtt az Isten Báránya kezdetű imát háromszor 

elmondja, a paténa felett megtöri a szentostyát, majd a kehelybe ejti a partikulát, halkan 

mondva: A mi Urunk, Jézus Krusztus testének és vérének... 

 

227. Az egyesítés után csendben imádkozik: Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia... vagy: 

Uram, Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele...Térdet hajt, kezébe veszi a megtört 

szentostyát, és ha a ministráns is áldozik, akkor feléje fordulva és az Úr testét kissé a paténa 

felett tartva mondja: Íme, az Isten Báránya... és a ministránssal együtt egyszer hozzáteszi: 

Uram, nem vagyok méltó...Ha nem áldozik a ministráns, akkor a térdhajtás után a pap kezébe 

veszi a szentostyát, az oltár felé fordulva marad és csendesen, egyszer mondja: Uram, nem 

vagyok méltó...és magához veszi Krisztus testét. A szent vér vétele úgy történik, mint a 

közösségi misében. 

 

228. A pap a ministráns áldozása előtt még elmondja az Áldozási éneket. 

 

229. A pap a kelyhet az oltár oldalánál purifikálja. Ezután a ministráns az asztalkára teheti a 

kelyhet; ez maradhat az oltáron úgy, ahogyan a szentmise kezdetén volt. 

 

230. A kehely purifikálása után a pap szent csendet tarthat, végül elmondja az Áldozás utáni 

könyörgést. 

 

Befejező szertartás 

 

231. A befejező szertartás úgy történik, mint a közösségi misében, de az elbocsátó szavak 

elmaradnak. 
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IV. NÉHÁNY ÁLTALÁNOS, MINDEN MISEFORMÁRA ÉRVÉNYES SZABÁLY 

 

Tiszteletadás az oltárnak és az evangéliumos könyvnek 

 

232. A liturgiában hagyományos szokás, hogy csókkal fejezik ki a tiszteletet az oltár és az 

evangéliumos könyv iránt. Ahol azonban ez a mód ellenkezik a helyi szokásokkal, 

hagyományokkal, a püspöki kar határozza meg, mi legyen a tiszteletadás jele; erről a 

Szentszéket értesítenie kell. 

 

Térdhajtás és meghajlás 

 

233. A szentmisén háromszor kell térdet hajtani: a szentostya felmutatása után, a kehely 

felmutatása után és áldozás előtt. 

 Ha azonban a szentségház az Oltáriszentséggel a presbitériumban van, térdet kell hajtani 

szentmise előtt és után, és közben is annak, aki elhalad az Oltáriszentség előtt. 

 

234. Megkülönböztetünk fejhajtást és meghajlást: 

 a) fejet kell hajtani, amikor a három Isteni Személyt együtt említjük, továbbá Jézus, Szűz 

Mária és annak a szentnek a nevénél, akinek tiszteletére a szentmisét mondjuk; 

 b) mélyen meghajolunk az oltár előtt, ha nincs rajta tabernákulum Oltáriszentséggel; 

Tisztítsd meg és az Alázatos lélekkel könyörgések alatt; Hiszekegyben a Megtestesült... 

szavaknál; a római Eukarisztikus imában a Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk... 

szavakra; mélyen meghajol a diakónus, amikor áldást kér az evangélium hirdetése előtt. A 

pap meghajol, de csak kevéssé, amikor átváltoztatáskor az Úr szavait mondja. 

 

Tömjénezés 

 

235. Tömjénezni lehet bármely misében: 

 a) a bevonulási körmenet alatt; 

 b) a szentmise kezdetén az oltárt; 

 c) az evangéliumi körmenetkor és az evangélium hirdetése előtt; 

 d) felajánláskor, az adományokat, az oltárt, a papot és a népet; 

 e) a konszekráció után a szentostya és a kehely felmutatásakor. 

 

236. A pap tömjént tesz a füstölőbe, megáldja a kereszt jelével, közben nem mond semmit.  

Az oltár incenzálása így történik: 

 a) ha az oltár és a fal között van hely, a pap körüljárva incenzál; 

 b) ha az oltár a falnál van, a pap először az oltár jobb oldali részét, majd a bal oldali részét 

tömjénezi meg. 

 Ha a kereszt az oltáron vagy az oltár mellett van, még az oltárt megelőzően kell 

megtömjénezni; ha pedig a kereszt az oltár mögött áll, akkor kell incenzálni, amikor 

elhaladnak előtte. 

 

A purifikálás 

 

237. Valahányszor a pap ujjaihoz morzsa tapad – és ez a szentostya megtörése és az 

áldoztatás után fordul elő -, a pap dörzsölje vagy szükség esetén mossa le ujjait a szent 

edények felett. Hasonlóképpen gyűjtse össze az áldoztató edényen kívül levő morzsákat is. 
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238. A szent edényeket a pap, a diakónus vagy az akolitus purifikálja, lehetőleg az 

asztalkánál. A kehely purifikálása borral és vízzel, vagy csak vízzel történik, és azt a 

purifikáló veszi magához. A tálcát szokás szerint a kehelykendővel töröljék le. 

 

239. Ha a szentostya leesnék, tisztelettel föl kell venni; ha a szent vér ömlik ki, a helyét vízzel 

föl kell mosni, és a vizet a szakráriumba kell önteni. 

 

Két szín alatti áldozás 

 

240. A jel szempontja szerint kifejezőbb formája a szentáldozásnak, ha az két szín alatt 

történik. Ilyenkor ugyanis világosabb, mit akar jelezni az eukarisztikus lakoma; világosabban 

kifejezésre jut az az isteni akarat is, amely az új és örök szövetséget az Úr vérével 

szentesítette, és jobban felismerhető az a kapcsolat, amely az eukarisztikus lakoma és az Atya 

országában reánk váró eszkatologikus lakoma között áll fenn.105 

 

241. A lelkipásztoroknak gondjuk legyen arra, hogy alkalmas módon emlékeztessék áldozó, 

illetve a szentmisén jelen levő híveiket, mit tanít a szentáldozásról a Trentói Zsinat. Főleg 

arra hívják fel a figyelmüket, hogy a katolikus hit tanítása szerint egyetlen szín alatt is az 

egész és teljes Krisztust, a valóságos szentséget veszik magukhoz, és ezért, ami az áldozás 

gyümölcsöző voltát illeti, az egy szín alatt áldozó sincs híjával semmiféle, az üdvösség 

eléréséhez szükséges kegyelemnek.106 

Tanítsák meg továbbá őket arra, hogy a szentségek kiszolgáltatása dolgában, megőrizve a 

lényeget, az Egyháznak hatalma van mindannak elrendelésére vagy megváltoztatására, amit a 

szentségek iránti tisztelet, illetve a szentségekben részesülők lelki haszna érdekében a változó 

körülmények között, a különböző korokban és vidékeken célravezetőbbnek ítél.107 Egyúttal 

buzdítsák azonban a híveket, hogy még nagyobb belső odaadással akarjanak részt venni a 

szentáldozásnak abban a szertartási formájában, amelyikben az Eukarisztia lakoma jellege 

jobban megmutatkozik. 

 

242. Az ordinárius megítélése szerint és kellő felkészítés után két szín alatt áldozhatnak:108 

 1. keresztelkedő felnőttek a keresztelési misében, bérmálkozó felnőttek a bérmálási 

misében, az Egyház teljes közösségébe visszatérő keresztények; 

 2. jegyesek a nászmisében; 

 3. diakónusok a szentelési misében; 

 4. apátnők a benedikálási szentmisében; az Istennek szentelt szüzek a konszekrációs 

misében; a szerzetesi fogadalmat tevők, úgyszintén szüleik, rokonaik és korfrátereik, feltéve, 

ha az első, a megújított, és az örök fogadalom letétele szentmise keretében történik; 

 5. akiket valamilyen szolgálatra beiktatnak, a beiktatási misén; a világi missziós 

munkatársak azon a szentmisén, amelyben küldetésüket kapják; 

 6. a Szent Útravaló kiszolgáltatásakor a beteg és minden jelenlevő, ha a szentmisét a 

beteg lakásán mondják; 

 7. a diakónus és a segédkezők, ha saját tisztségüket töltik be énekelt szentmiséken; 

 8. koncelebralás esetén: 

                                                
105 Vö. Rítuskongregáció Eucharistícum mysterium instr, 1967. május 25., 32: A.A.S. 59 (1967) 558. 
106 Vö. Trentói Zsin., 21. sessio, Decretum de communione eucharistica, I-3: DS 1725-1729. 
107 Vö. Uo., 2: DS 1728. 
108 Vö. Istentiszteleti Kongregáció, Sacramentali Communione instr., 1970. június 29.: A.A.S. 62 (1970) 664-

667. 
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 a) mindazok, akik az együttmisézés alkalmával liturgikus feladatot látnak el, továbbá 

minden papnövendék; 

 b) saját templomaikban vagy kápolnáikban az evangéliumi tanácsokat követő 

intézmények és társulatok összes, fogadalmat, ígéretet vagy felajánlást tett tagjai, továbbá 

mindazok, akik az ilyen intézmények és társulatok házaiban állandó jelleggel tartózkodnak; 

 9. azok a papok, akiknek valamely jeles liturgikus ünneplés alkalmából nincs módjuk 

misézni vagy koncelebrálni; 

 10. lelkigyakorlat alatt minden lelkigyakorlatozó azon a misén, amelyet kifejezetten a 

lelkigyakorlatos csoport számára és annak tevékeny részvételével mondanak; továbbá 

mindazok, akik valamilyen lelkipásztori témájú összejövetelen a korcelebrált szentmisén 

részt vesznek; 

 11. a 2. és 4. pontban említettek, a jubileumaik alkalmával bemutatott szentmisén; 

 12. a felnőtt keresztelkedő keresztszülei, szülei, házastársa, világi hitoktatói a keresztelési 

misén; 

 13. az újmisések első miséjén részt vevő szülők, rokonok és nagyobb jótevők; 

 14. az egyházi közösség tagjai a 76. pontban említett konventmisén, illetve a kommunitás 

miséjén. 

 Ezenkívül a püspöki kar meghatározhatja, milyen kritériumok szerint és milyen feltételek 

mellett engedhetik meg az ordináriusok a két szín alatti áldozást egyéb esetekben is, olyan 

alkalmakra, amelyek egy társulat vagy egy istentiszteleti közösség lelki gazdagodása 

szempontjából nagy jelentőségűek. Az ordináriusok az engedélyt ne adják meggondolatlanul; 

csak pontosan körülhatárolt esetekre adják; közöljenek konkrét irányelveket a lehetséges 

visszaélések kiküszöbölésére; kerüljék továbbá az olyan alkalmakat, amikor sok áldozóra 

lehet számítani. 

Az a közösség is, amelynek az engedély szól, legyen személyeiben pontosan meghatározott, 

legyen rendezett és homogén. 

 

243. A két szín alatti áldoztatáshoz elő kell készíteni: 

 a) ha a kehelyből való áldozás szívócsővel történik: ezüst szívócsövet a celebráns és az 

egyes áldozók számára, továbbá egy edényt vízzel a szívócső purifikálására és egy tálcát a 

purifikált szívócsövek elhelyezésére; 

 b) kiskanál használata esetén: egy kiskanalat; 

 c) ha a két szín alatti áldoztatás bemártással történik, törekedni kell arra, hogy a 

partikulák ne legyenek vékonyak és túl kicsik, hanem kissé vastagabbak, hogy a bemártás 

után szétosztásuk biztonságos legyen. 

 

1. A két szín alatti áldoztatás szertartása, ha az áldozók a kehelyből isznak 

 

244. Ha segédkező, azaz diakónus vagy másik pap, vagy akolitus van jelen: 

 a) a pap a szokott módon magához veszi a szent testet és vért. Ügyel arra, hogy a 

kehelyben elegendő szent vér maradjon az áldozók részére. A kehely külső peremét 

purifikatóriummal megtörli. 

 b) a pap a kelyhet a purifikatóriummal együtt átadja a segédkezőnek, az áldoztató edényt 

a szentostyákkal kezébe veszi. A pap és a segédkező az áldoztatás helyére megy. 

 c) az áldozó előlép, kellő tiszteletadás után megáll a pap előtt, aki fölemeli a szentostyát, 

és mondja: Krisztus teste. Az áldozó feleli: Ámen, és a pap kezéből magához veszi Krisztus 

testét. 

 d) az áldozó ezután a segédkezőhöz lép, és 

megáll előtte. Ez mondja: Krisztus vére, az áldozó feleli: Ámen A segédkező átnyújtja neki a 

purifikatóriumot és a kelyhet. Az áldozó ezt saját maga is ajkához emelheti, miközben a 
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purifikatóriumot bal kezével ajka alatt tartja. Egy keveset iszik a kehelyből, ügyelve arra, 

hogy semmi el ne csöppenjen. A kelyhet visszaadja és helyére megy. A segédkező a kehely 

külső peremét purifikatóriummal megtörli. 

 Miután a két szín alatt áldozók ittak a kehelyből, a segédkező a kelyhet az oltárra teszi. A 

pap megáldoztatja az egy szín alatt áldozókat és visszatér az oltárhoz. A megmaradt szent 

vért vagy ő, vagy a segédkező veszi magához és a szokott módon purifikál. 

 

245. Ha nincs jelen diakónus, másik pap vagy akolitus: 

 a) a pap a szokott módon magához veszi az Úr testét és vérét, vigyázva arra, hogy a 

kehelyben elegendő szent vért hagyjon az áldozók részére. A kehely külső peremét 

purifikatóriummal megtörli. 

 b) a pap alkalmas helyen először a két szín alatti áldozóknak nyújtja az Úr testét, a 

szokott módon; ezek tiszteletadást végeznek, a pap elé állnak és az Úr testének vétele után 

kissé félre vonulnak. 

 c) miután mindenki vette az Úr testét, a pap az áldoztató edényt az oltárra helyezi; most a 

kehellyel és a purifikatóriummal indul az áldozókhoz. Minden áldozó ismét a pap elé lép. 

Megáll előtte; a pap mondja: Krisztus vére az áldozó válaszol: Ámen. 

A pap átnyújtja neki a purifikatóriumot és a kelyhet. Az áldozó bal kezével ajka alatt tartja a 

purifikatóriumot, egy keveset iszik a kehelyből, ügyelve arra, hogy a szent vérből semmi el 

ne csöppenjen. Azután visszamegy a helyére. A pap a kehely külső peremét 

purifikatóriummal megtörli. 

 d) a szent vér kiosztása után a pap leteszi a kelyhet az oltárra. A csak egy szín alatt 

áldozókat a szokásos módon megáldoztatja. Az oltárhoz visszatérve kiissza a kelyhet. A 

purifikálást a szokott módon végzi. 

 

2. A két szín alatti áldoztatás szertartása, ha az bemártással történik 

 

246. Ha segédkező, azaz diakónus vagy másik pap, vagy akolitus van jelen: 

 a) a pap átadja neki a kelyhet és a purifikatóriumot, ő maga pedig fogja az áldoztató 

edényt és a segédkezővel az áldoztatás helyére megy. 

 b) az áldozó előlép, kellő tiszteletadás után megáll a pap előtt, tálcát tartva ajka alatt. A 

pap a szentostyát egy kissé belemártja a szent vérbe, majd a szentostyát fölemelve mondja: 

Krisztus teste és vére. Az áldozó feleli: Ámen, megáldozik és visszamegy a helyére. 

 c) az egy szín alatt áldozók áldoztatása, a megmaradó szent vér vétele és a purifikálás a 

már jelzett módon történik. 

 

247. Ha nincs jelen diakónus, másik pap vagy akolitus: 

 a) a pap a szent vér vétele után alkalmas és biztonságos módon bal kezének mutató és 

középső ujjai közé veszi a kelyhet, hüvelyk és mutató ujja közé az áldoztató edényt, és az 

áldoztatás helyére megy. 

 b) az áldozók tiszteletadás után egyenként eléje járulnak. Ajkuk alatt áldoztató tálcát 

tartva a pap elé állnak. A pap a szentostya bemártása és fölemelése után mondja: Krisztus 

teste és vére. Az áldozó feleli: Ámen, A pap kezéből megáldozik, majd visszatér a helyére. 

 c) szabad egy kis asztalt felállítani az áldoztatás helyén, terítővel és korporáléval. A pap 

erre helyezze a kelyhet, hogy ezzel megkönnyítse az áldoztatást. 

 d) az egy szín alatt áldozók áldoztatása, a fennmaradó szent vér vétele és a purifikálás a 

már jelzett módon történik. 
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3. A két szín alatti áldoztatás szertartása szívócsővel 

 

248. A pap is szívócsővel veszi magához a szent vért. 

 

249. Ha segédkező, azaz diakónus vagy másik pap, vagy akolitus van jelen: 

 a) az Úr testének kiosztása úgy történik, amiként a 244 b) és c) pont előírja. 

 b) az Úrtestének vétele után az áldozó a szent vér kiosztójához lép. A kiosztó így szól: 

Krisztus vére az áldozó válaszol: Ámen. Majd az áldozó átveszi a ministránstól a szívócsövet, 

belenyújtja azt a szent vérbe, amelyből egy keveset felszív. Ezután, vigyázva, hogy semmi el 

ne csöppenjen, kiveszi a kehelyből a szívócsövet és a vizes edénybe mártja; ezt egy 

ministráns tartja a kezében. Az áldozó egy kis vizet szív fel a csövön, ezzel purifikálja azt. A 

csövet ezután tálcára teszi; a tálcát a ministráns tartja. 

 

250. Ha nincs jelen diakónus, másik pap vagy akolitus, akkor a miséző maga nyújtja a 

kelyhet az egyes áldozóknak úgy, ahogyan azt a 245. pont leírja. A mellette álló ministránsok 

tartják a vizesedényt a szívócsövek purifikálására és a szívócsöveket. 

 

4. A két szín alatti áldoztatás szertartása kiskanállal 

 

251. Ha segédkező, azaz diakónus vagy másik pap, vagy akolitus van jelen, ez tartja bal 

kezében a kelyhet, a kiskanállal pedig minden egyes áldozónak kiosztja a szent vért, és 

mondja: Krisztus vére. Vigyáz arra, hogy az áldozók ajka vagy nyelve ne érintse a kanalat. 

Az áldozók tálcát tartanak ajkuk alatt. 

 

252. Ha nincs jelen diakónus, másik pap vagy akolitus, akkor maga a pap osztja ki a szent 

vért a két szín alatt áldozóknak, miután ezek már előbb a szentostyával megáldoztak. 
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V. FEJEZET 

A TEMPLOMOK ELRENDEZÉSE ÉS FELSZERELÉSE A SZENTMISÉHEZ 

 

I. ALAPELVEK 

 

253. Isten népe az Eukarisztia megünneplésére templomba jön össze, vagy annak hiányában 

más olyan helyre, amely méltó a fönséges misztériumhoz. Legyenek tehát a templomok és 

miséző helyek alkalmasak a szent cselekmény végzésére és a hívek tevékeny 

bekapcsolódásának biztosítására. És legyenek mind az épületek, mind az istentiszteletre szánt 

tárgyak valóban méltók, szépek és a természetfeletti valóságok jelei, jelképei109 

 

254. Az Egyház mindenkor igényli a művészetek nemes szolgálatát, és befogadja minden nép 

és földrész művészi kifejezési eszközeit.110 Sőt, amint arra törekszik, hogy az elmúlt 

századok művészi alkotásait és kincseit megőrizze,111 és ha szükséges, az új kívánalmakhoz 

alkalmazza, ugyanúgy pártolni akarja az új korszakok szellemének megfelelő új alkotásokat 

is.112 

 Éppen ezért a művészek irányítása és a templomokba kerülő műalkotások kiválasztása 

annak az igazi művészetnek követelményei szerint történjék, amely táplálja a hitet, a 

vallásosságot, hűen fejezi ki, amit ábrázol, és megfelel a kívánt célnak.113 

 

255. Minden templomot ünnepélyesen szenteljenek fel, vagy legalább áldjanak meg. A 

székesegyházakat és a plébániatemplomokat mindig fel kell szentelni. A hívők méltó 

tisztelettel nézzenek egyházmegyéjük székesegyházára és saját templomukra, mint annak a 

lelki Egyháznak a jelképeire, amelynek építése és gyarapítása keresztény mivoltuknál fogva 

kötelességük. 

 

256. Az érdekeltek kérjék ki az egyházmegyei liturgikus és egyházművészeti bizottság 

véleményét, hogy az egyházi épületek építése, felújítása, illetve átrendezése megfelelő 

legyen. A helyi főpásztor is támaszkodjék e bizottság véleményére és vegye igénybe annak 

segítségét, amikor rendeleteket ad ki e tárgyban, vagy új épületek tervrajzait hagyja jóvá, 

vagy pedig amikor döntést kell hoznia ilyen jellegű fontosabb kérdésekben.114 

 

II. A TEMPLOM BELSŐ ELRENDEZÉSE A SZENTMISÉHEZ 

 

257. Isten népe, amely a szentmisére egybegyűlik, közösségi és hierarchikus jelleggel 

rendelkezik; ennek a különböző szolgálatokban és különböző cselekményekben végig meg 

kell mutatkoznia az ünneplés során. A szent épület tehát már belső elrendezettségében is 

valamiképpen szemléltesse az ott egybegyűlt közösségnek ezt a jellegét, biztosítsa 

mindenkinek a neki kijáró helyet, és segítse elő kinek-kinek saját feladata kellő végzését. 

                                                
109 Vö. ll. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 122-124; Presbyterorum ordinis 

határozat a papi szolgálatról és életről, 5; Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 90: A.A.S. 

56 (1964) 897; Eucharisticum mysterium instr., 1967. május 25., 24: A.A.S. 59 (1967) 554. 
110 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 123. 
111 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr., 1967 máj. 25., 24: A.A.S. 59 (1967) 554. 
112 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 123, 129; Rítuskongregáció, Inter 

Oecumenici instr, 1964. szept. 26., 13c: A.A.S. 56 (1964) 880. 
113 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 123. 
114 Vö. Uo., 126. 
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 A hívek és a szkóla úgy helyezkedjenek el, hogy tevékeny bekapcsolódásuk könnyű 

legyen.115 

 A pap és a segédkezők a presbitériumban foglaljanak helyet, vagyis a templomnak abban 

a részében, amely kifejezi szolgálatukat, hogy tudniillik ki-ki a maga feladatát végzi: vezeti 

mint elöljáró az imádságot, hirdeti Isten igéjét, illetve szolgál az oltárnál. 

 Bár mindezeknek a hierarchikus elrendezettséget és a feladatok különbözőségét kell 

kifejezniök, mégis olyan belső és egybefonódó egységet kell képezniök, hogy abból az egész 

szent nép egysége világosan kitűnjék. A belső tér és az egész berendezés formája, szépsége 

mozdítsa elő az áhítatot és tükrözze az ünnepelt misztériumok szentségét. 

 

III. A PRESBITÉRIUM 

 

258. A presbitériumot vagy valamilyen kiemeléssel, vagy különleges kiképzéssel és 

díszítéssel kell a templom hajójától megkülönböztetni. Olyan tágas legyen, hogy benne a 

szent szertartásokat akadálytalanul lehessen végezni.116 

 

IV. AZ OLTÁR 

 

259. Az oltár, amelyen jelenvalóvá lesz a keresztáldozat a szentségi színek alatt, egyben az 

Úr terített asztala is: a szentmisén ehhez hivatalos az Isten népe, hogy része legyen benne; az 

oltár a középpontja annak a hálaadásnak is, amely az Eukarisztiában nyeri el 

tökéletességét.117 

 

260. Ha szent helyen történik az eukarisztikus ünneplés, a szentmisét oltárnál kell bemutatni, 

amely lehet vagy elmozdíthatatlan, vagy elmozdítható. Szent helyen kívül, főleg ha csak 

alkalomszerűen történik, bemutatható a mise asztalon is. Az oltárt is, az asztalt is minden 

esetben terítő és korporálé takarja. 

 

261. Elmozdíthatatlan oltárnak azt az oltárt nevezzük, amelyet úgy építettek a padlózathoz, 

hogy elmozdítani nem lehet. Elmozdítható oltár az, amelyet el lehet vinni. 

 

262. A főoltár lehetőleg elmozdíthatatlan és felszentelt oltár legyen, amelyet a faltól 

elválasztva úgy kell felállítani, hogy könnyen körüljárható legyen, és a néppel szemben 

lehessen misézni. Olyan helyet foglaljon el, hogy valóban központ legyen, amelyre önként 

ráirányul a hívők egész közösségének figyelme.118 

 

263. Az Egyház ősi szokása szerint és a jelképiség érdekében az elmozdíthatatlan oltár 

fedőlapja kőből, mégpedig természetes kőből készüljön. A püspöki kar döntése alapján más 

nemes, szilárd és művészien kialakított anyagból is készülhet. 

 Az oltárlap tartására szolgáló lábazat vagy alapzat készülhet bármilyen méltó és szilárd 

anyagból. 

 

264. Az elmozdítható oltár készülhet bármilyen nemes és tartós anyagból. Ez az anyag legyen 

alkalmas liturgikus használatra, az ország hagyománya és szokásai alapján. 

 

                                                
115 Vö. Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 97-98: A.A.S. 56 (1964) 899. 
116 Vö. Uo., 91: A.A.S. 56 (1964) 898. 
117 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr., 1967 május 25., 24: A.A.S. 59 (1967) 554. 
118 Vö. Rítuskongregáció, Inter Oecumenici instc, 1964. szept. 26., 91: A.A.S. 56 (1964) 898. 
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265. Mind az elmozdíthatatlan, mind az elmozdítható oltárt a liturgikus könyvekben leírt 

szertartás szerint kell felszentelni. Az elmozdítható oltárt elég csak megáldani. 

 

266. Azt a szokás, hogy a felszentelendő oltár alá vértanúk vagy más szentek ereklyéit 

helyezik, meg kell őrizni. Vigyázni kell arra, hogy az ereklyék valódiságához kétség ne 

férjen. 

 

267. Egyéb oltár minél kevesebb legyen, és lehetőleg a templom hajójától valamiképpen 

elválasztott kápolnákban helyezzék el.119 

 

V. AZ OLTÁR FELSZERELÉSE 

 

268. Az oltáron legyen legalább egy terítő, tiszteletből az Úr emlékezetének megünneplése és 

a szent vendégség iránt, amelyben az Úr testét és vérét kapjuk. A terítő mérete, alakja és 

díszítése alkalmazkodjék az oltár formájához. 

 

269. A gyertyatartók a liturgikus cselekményeknél a tisztelet és az ünnepélyesség szükséges 

kifejezői. Az oltáron vagy az oltár körül úgy kell elhelyezni őket, hogy minden művészi 

összhangban legyen, figyelembe véve az oltár és a presbitérium struktúráját. Vigyázni kell, 

hogy a gyertyatartók ne akadályozzák a híveket annak látásában, ami az oltárnál történik, 

vagy amit az oltárra helyeznek. 

 

270. Vagy az oltáron, vagy az oltár közelében legyen kereszt, amelyet jól láthasson az egész 

egybegyűlt közösség. 

 

VI. A PAP ÉS A SZOLGÁLATTEVŐK SZÉKE, VAGYIS AZ ELÖLJÁRÓI HELY 

 

271. Az ünneplést vezető pap ülőhelyének jeleznie kell, hogy ő a közösség elöljárója, és 

feladata az imádság irányítása. A papi szék legalkalmasabb helye a néppel szemben a 

presbitérium tengelyében van, hacsak az épület szerkezete vagy más körülmény ezt nem 

akadályozza, például, ha túl nagy távolság nehezítené meg a kapcsolatot a pap és a hívek 

között. A trónszéknek még a látszatát is kerülni kell. A segédkezők ülőhelye a 

presbitériumban, és annak olyan alkalmas részén legyen, hogy a rábízott feladatot ki-ki 

könnyen teljesíthesse.120 

 

VII. AZ AMBÓ, AZ IGE HIRDETÉSÉNEK HELYE 

 

272. Isten igéjének méltósága megkívánja, hogy hirdetésére a templomban megfelelő hely 

szolgáljon, amelyre önként irányuljon a hívek figyelme az ige liturgiája alatt.121 

 Illő, hogy az általános szabály szerint ez a hely szilárd ambó legyen, ne pedig egyszerű, 

mozdítható olvasóállvány. Az ambót a templomban úgy kell megfelelően elhelyezni, hogy a 

hívek jól láthassák és hallhassák azokat, akik az ige liturgiájában szolgálatot teljesítenek. 

 Az ambóról olvassák fel vagy éneklik az olvasmányokat, a válaszos zsoltárt és a húsvéti 

öröméneket; ez lehet a helye a homíliának és az Egyetemes könyörgéseknek is. 

 Az ambó kevésbé alkalmas hely a magyarázó, a kántor és a karvezető számára. 

 

                                                
119 Vö. Uo., 93: A.A.S. 56 (1964) 898 
120 Vö. Uo., 92: A.A.S. 56 (1964) 898. 
121 Vö. Uo., 96: A.A.S. 56 (1964) 899. 
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VIII. A HÍVEK HELYE 

 

273. A hívek elhelyezéséről úgy kell gondoskodni, hogy a szent szertartásokat mindenki 

láthassa és figyelemmel kísérhesse. Célszerű, hogy székek vagy padok álljanak 

rendelkezésükre. Azt a szokást pedig, hogy egyes magánszemélyeknek ülőhelyeket tartsanak 

fenn, meg kell szüntetni.122 A székeket és padokat úgy kell elhelyezni, hogy a hívek könnyen 

követhessék a szertartás egyes részeinél a testtartásra vonatkozó előírásokat, és 

akadálytalanul járulhassanak a szentáldozáshoz. 

 Gondoskodni kell arról is, hogy a hívek a papot és a segédkezőket ne csak láthassák, 

hanem hangjukat a korszerű technika segítségével jól hallhassák is. 

 

IX. AZ ÉNEKKAR, AZ ORGONA ÉS A HANGSZEREK HELYE 

 

274. Tekintetbe véve az egyes templomok adottságait, az énekkart úgy kell elhelyezni, hogy 

világosan kitűnjék: igazi része a hívők egybegyűlt közösségének, és benne különleges 

feladatot tölt be. Elhelyezése könnyítse meg a liturgikus szolgálatot, tagjainak pedig tegye 

lehetővé a szentmisén való részvételt, amelyhez a szentáldozás is hozzátartozik.123 

 

275. Az orgonát és a többi engedélyezett hangszert megfelelően kell elhelyezni, hogy mind 

az énekkarnak, mind az éneklő népnek segítségére lehessenek, és amikor önálló szerepet 

töltenek be, mindenki jól hallhassa azokat. 

 

X. AZ OLTÁRISZENTSÉG ŐRZÉSE 

 

276. Nagyon ajánlatos, hogy az Oltáriszentséget külön kápolnában őrizzék, amely alkalmas a 

szentségimádásra és a magánáhítatra.124 Ha ez az elhelyezés nem valósítható meg, akkor az 

egyes templomok szerkezete és a jóváhagyott helyi szokás szerint az Oltáriszentséget vagy 

oltáron kell elhelyezni, vagy nem oltáron, de a templomnak igen előkelő és szépen díszített 

helyén.125 

 

277. A szent Eukarisztiát egyetlen helyen, szilárd, biztonságos tabernákulumban kell őrizni, 

amelyet úgy kell bezárni, hogy a megszentségtelenítés veszélyét biztonsággal elkerüljék. 

Általában tehát egy templomban csak egy tabernákulum legyen.126 

 

XI. A TISZTELETRE ELHELYEZETT KÉPEK ÉS SZOBROK 

 

278. Az Úr, a Boldogságos Szűz Mária és a szentek ábrázolásait az Egyház ősi hagyományát 

követve jogosan helyezik el a szent helyeken, hogy a hívek részéről tiszteletben 

részesüljenek. Ügyelni kell azonban arra, hogy ezek az ábrázolások ne legyenek nagy 

                                                
122 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 32; Rítuskongregáció, Inter 
Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 98: A.A.S. 56 (1964) 899. 
123 Rítuskongregáció, Musicam sacram instr., 1967. március 5., 23: A.A.S. 59 (1967) 307 
124 Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr., 1967 máj. 25., 53: A.A.S. 59 (1967) 568; Római 

szertartáskönyv, Szentáldozás és az Oltáriszentség tisztelete a szentmisén kívül, mintakiadás 1973, 9. 
125 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr., 1967 máj. 25., 54: A.A.S. 59 (1967) 568; Inter 

Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 95: A.A.S. 56 (1964) 898. 
126 Vö. Rítuskongregáció, Eucharisticum mysterium instr, 1967 máj. 25., 52: A.A.S. 59 (1967) 568; Inter 

Oecumenici instr., 1964. szept. 26., 95: A.A.S. 56 (1964) 898; Szentségi Kongregáció, Nullo umguam tempore 

instr., 1938. máj. 28., 4: A.A.S. 30 (1938) 199-200; Római szertartáskönyv, Szentáldozás és az Oltáriszentség 

tisztelete a szentmisén kívül, mintakiadás 1973, 10-11. 
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számban, és úgy nyerjenek elhelyezést, hogy ne vonják el a hívek figyelmét a szent 

cselekményektől.127 Ugyanannak a szent személynek ne legyen ugyanott egynél több 

ábrázolása. Általában véve: a templom díszítése és berendezése mindenben szolgálja az egész 

hívő közösség áhítatát. 

 

XII. A TEMPLOM BELSŐ BERENDEZÉSE 

 

279. A templom berendezése inkább a nemes egyszerűség jegyében történjék, és ne a pompát 

szolgálja. A díszítésre szánt elemek megválasztásában ügyelni kell azok valódiságára, és arra 

kell törekedni, hogy szolgálja minden a hívők vallási műveltségét és a szent hely méltóságát. 

 

280. A templom és mindaz, ami vele kapcsolatos, legyen úgy berendezve, hogy feleljen meg 

korunk igényeinek. Ne csak azzal törődjünk tehát, ami közvetlenül a szent cselekmények 

végzéséhez tartozik, hanem arról is gondoskodjunk, ami az egybegyűlt hívők megfelelő 

kényelmét szolgálja, és amiről egyéb, az emberek rendszeres összejövetelére szánt helyeken 

is gondoskodnak. 

                                                
127 Vö. II. Vat. zsin., Sacrosanctum Concilium konst., 125. 
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VI. FEJEZET 

A SZENTMISE BEMUTATÁSÁNAK KELLÉKEI 

 

I. A KENYÉR ÉS A BOR 

 

281. Krisztus példáját követve az Egyház mindig kenyeret és vízzel elegyített bort használt az 

Úr lakomájának ünneplésénél. 

 

282. Az Eukarisztia ünnepléséhez használatos kenyér búzából készült, továbbá a latin egyház 

régi hagyománya szerint kovásztalan legyen. 

 

283. A jel szempontja megköveteli, hogy az eukarisztikus lakoma anyaga valóban mint eledel 

álljon előttünk. Kívánatos ezért, hogy az eukarisztikus kenyér, jóllehet kovásztalanul és 

hagyományos formában, oly módon készüljön, hogy a közösségi misében a pap valóban több 

részre törhesse, és a partikulákkal a híveknek legalább egy részét megáldoztathassa. A 

kisostyák használatát ez nem zárja ki, hiszen azok alkalmazását az áldozók száma vagy más 

pasztorális okok megkívánják. A kenyértörés mozzanata azonban hatásos és fontos jel marad 

– az apostoli korban egyszerűen kenyértörésnek nevezték az Eukarisztiát –, nagyon szépen 

tárja elénk az egy kenyérben részesülők egységét és szeretetét, mivel az egy kenyeret 

testvérek között osztják szét. 

 

284. Az Eukarisztia ünnepléséhez a bornak szőlőből sajtoltnak kell lennie (vö. Lk 22, 18). 

Nem szabad idegen anyagot hozzákeverni: legyen az természetes színbor. 

 

285. Nagy gonddal kell őrködni afelett, hogy a misézéshez a kenyér és a bor romlatlan 

állapotban maradjon meg, azaz vigyázni kell arra, hogy a bor ne ecetesedjék meg, a kenyér ne 

romoljék meg, illetve ne száradjon meg annyira, hogy csak nehezen lehessen megtörni. 

 

286. Ha a pap konszekráció után vagy áldozás közben veszi észre, hogy bor helyett víz volt a 

kelyhében, öntse ki a vizet egy edénybe, töltsön bort és vizet a kehelybe, és konszekrálja azt. 

Mondja el az Eukarisztia szerzése történetének azt a részét, amelyik a bor konszekrálására 

vonatkozik. Kenyeret nem köteles újból konszekrálni. 

 

II. A LITURGIKUS HASZNÁLATI TÁRGYAKRÓL ÁLTALÁBAN 

 

287. Miként a templomok építésénél, úgy az összes liturgikus használati tárgy készítésénél is 

átveszi az Egyház minden ország művészi kifejezésmódját, és elfogad a nép ízlésének és 

hagyományának megfelelő alkalmazásokat, csak a liturgikus használati tárgyak jól feleljenek 

meg rendeltetésüknek.128 

 Ebben a dologban is nagy gonddal kell ügyelni arra a nemes egyszerűségre, amely az 

igazi művészettel jól összeegyeztethető. 

 

288. Ami a használati tárgyak anyagát illeti, az eddig használtakon kívül megengedett 

mindaz, ami korunk felfogása szerint nemes, tartós és szakrális használatra való. Ebben a 

kérdésben az illetékes püspöki kar jogosult dönteni. 

 

                                                
128 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 128; Rítuskongregáció, Eucharisticum 

mysterium instr,. 1967. május 25., 24: A.A.S. 59 (1967) 854. 
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III. A SZENT EDÉNYEK 

 

289. A szentmise bemutatásához szükséges fölszerelések között sajátos tisztelet illeti meg a 

szent edényeket, ezek között is főleg a misézőkelyhet és az áldoztató edényt. Ezek fogadják 

magukba a bort és a kenyeret, amelyet felajánlanak, konszekrálnak és áldozáskor kiosztanak. 

 

290. A szent edények szilárd és az egyes vidékek közfelfogása szerint nemesnek tartott 

anyagból készüljenek. A döntés erről a püspöki karra tartozik. Mindenesetre, előnyben kell 

részesíteni azokat az anyagokat, amelyek nem törékenyek és nem könnyen mennek tönkre. 

 

291. A kehelynek, illetve minden, az Úr vére befogadására szánt edénynek a kupája olyan 

anyagból legyen, amely a folyadékot nem issza be. A talpazat lehet más, szilárd és méltó 

anyagból. 

 

292. A szentostyák befogadására szánt edények, úgymint az áldoztató edény (cibórium, 

paténa, pyxis), szelence (téka), szentségmutató (monstrancia) készíthetők bármilyen, azon a 

vidéken nagyra értékelt anyagból, például elefántcsontból vagy igen kemény fából, csak 

feleljenek meg a szent célnak. 

 

293. A konszekrálásra kerülő ostyák számára előnyös módon alkalmazható egyetlen nagyobb 

méretű áldoztató edény: ebbe tegyék mind a pap, mind a segédkezők és a hívek ostyáját. 

 

294. Az olyan edényeket, amelyek rozsdásodó fémből készülnek, belül aranyozni kell. Ha 

viszont rozsdamentes vagy éppen aranynál is nemesebb fémből vannak öntve, aranyozásuk 

szükségtelen. 

 

295. Ami pedig a szent edények formáját illeti, ennek kialakítása, az egyes vidékek ízlésének 

megfelelő módon, a művészre tartozik, csak mindegyik tárgy legyen alkalmas arra a 

liturgikus használatra, amelyre szánták. 

 

296. A szent edények megáldásánál, illetve konszekrálásánál meg kell tartani a liturgikus 

könyvekben előírt szertartásokat. 

 

IV. A LITURGIKUS RUHÁK 

 

297. Az Egyházban, amely Krisztus teste, nem minden tagnak ugyanaz a szerepe. Az 

istentiszteleteken a szolgálatoknak ezt a különbözőségét a szent ruhák különbözősége 

érzékelteti. A liturgikus öltözék jelezze kinek-kinek a sajátos szolgálatát, de emelje az 

istentisztelet fényét is. 

 

298. Bármely rangú szolgálattevőnek közös szent ruhája az alba, amelyet derékban cingulus 

szorít össze, hacsak nem úgy szabták, hogy öv nélkül is a testhez simul. Ha az alba nem 

takarja megfelelően a nyak körüli részt, vállkendőt kell venni az alba alá. Ha miseruhát vagy 

dalmatikát kell fölvenni, vagy pedig ha a stóla a miseruhát vagy a dalmatikát helyettesíti, az 

alba nem helyettesíthető karinggel. 

 

299. A miséző pap saját öltözéke a szentmisénél és a szentmiséhez közvetlenül kapcsolódó 

szent cselekményeknél – hacsak más előírás nincs – a miseruha (kazula), amelyet az alba és a 

stóla fölé kell fölvenni. 
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300. A diakónus saját ruhája az albára és a stólára vett dalmatika. 

 

301. A nem diakónus segédkezők albát, vagy azon a helyen törvényesen jóváhagyott ruhát 

vehetnek föl. 

 

302. A pap nem teszi keresztbe stólája szárait; a diakónus viszont a bal válláról átlósan vezeti 

azt a jobb oldalra, és ott rögzíti. 

 

303. Palástot (pluviale) vesz magára a pap körmenetekre és más szent cselekményekre a 

rubrikáknak megfelelően. 

 

304. A liturgikus öltözékek formáját a püspöki kar határzza meg, és előterjeszti az Apostoli 

Szentszéknek azokat a módosításokat, amelyek megfelelnek az ország igényeinek és 

szokásainak.129 

 

305. A liturgikus öltözékek készíthetők a hagyományos anyagokon kívül az azon a vidéken 

ismert természetes, sőt műszálas anyagokból is, csak feleljen meg minden az istentisztelet és 

a személy méltóságának. Minderről a püspöki kar dönt.130 

 

306. A szent ruhák szépségét és nemességét nem a díszítések sokasága biztosítja, hanem a 

felhasznált anyag és annak szabása. A díszítések olyan motívumokat, képeket, 

szimbólumokat szemléltessenek, amelyek a szent használatra utalnak; mellőzni kell a szent 

célhoz kevésbé illő díszítéseket. 

 

307. A szent ruhák színének különbözősége azt a célt szolgálja, hogy jobban érzékeltesse 

mind az ünnepelt hittitok sajátos jellegét, mind pedig külsőleg is szemléletessé tegye az 

egyházi évhez igazodó keresztény életet. 

 

308. A színek használatában maradjon meg az eddigi gyakorlat: 

 a) fehér színt kell használni a húsvéti időszak és karácsony zsolozsmáin és miséin; az Úr 

ünnepein és megemlékezésein, kivéve a szenvedésre vonatkozókat; Szűz Mária, az angyalok 

és a nem vértanú szentek ünnepein és megemlékezésein; Mindenszentek (november 1.), 

Keresztelő Szent János (június 24.), Szent János evangélista (december 27.), Szent Péter 

székfoglalása (február 22.) és Szent Pál megtérése (január 25.) ünnepén; 

 b) piros színt használunk virágvasárnap, nagypénteken, pünkösdkor, az Úr szenvedésének 

ünnepein, az apostolok és evangélisták, valamint a vértanúk ünnepein; 

 c) zöld színt használunk az évközi zsolozsmákon és miséken; 

 d) viola színt használunk advent és nagyböjt idején, és tetszés szerint a halotti 

zsolozsmákon és a gyászmiséken; 

 e) fekete szín alkalmazható a gyászmiséken; 

 f) rózsaszín vehető föl advent ill. és nagyböjt IV. vasárnapján. 

 A püspöki karok meghatározhatnak és a Szentszékhez fölterjeszthetnek bizonyos 

változtatásokat, amelyeket népük igénye és ízlése kíván meg. 

 

309. A nagyobb ünnepeken szabad használni egy-egy értékesebb miseruhát akkor is, ha nem 

felel meg a színe a liturgikus napnak. 

                                                
129 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 128. 
130 Vö. Uo. 
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310. Szertartásokkal kapcsolatos misék saját színben vagy fehérben, vagy az ünnepnek 

megfelelő színben mondhatók. A különféle szükségletekben mondható misék színe vagy a 

nap, illetve a liturgikus idő színe, vagy pedig viola, ha bűnbánati jellegűek, például a 23., 28., 

40. számú. A votív misét a tárgyának megfelelő színben kell mondani, bár kellő okból 

mondható a liturgikus nap vagy liturgikus idő saját színében is. 

 

V. TEMPLOMI HASZNÁLATRA SZÁNT EGYÉB TÁRGYAK 

 

311. A szent edényeken és ruhákon kívül, amelyeknek anyagára nézve külön előírások 

vannak, minden más berendezési tárgy, amely akár liturgikus célokat szolgál, akár más okból 

kerül a templomba, méltó legyen és feleljen meg céljának. 

 

312. Szorgosan kell ügyelni arra is, hogy a kisebb jelentőségű tárgyak kivitelezésében is 

érvényesüljenek a művészet követelményei, és hogy a nemes egyszerűség mindig párosuljon 

a tisztasággal. 
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VII. FEJEZET 

A SZENTMISÉNEK ÉS RÉSZEINEK KIVÁLASZTÁSA 

 

313. A szentmise bemutatásának lelkipásztori hatékonysága minden bizonnyal növekszik, ha 

az olvasmányok, a könyörgések és az énekek szövege a lehető legjobban megfelel a 

résztvevők lelki szükségleteinek és elvárásainak, valamint értelmi fokának. A nagyobb 

hatékonyság elérhető az alább közölt gazdag választási lehetőségek jó felhasználásával. 

 A pap ezért a szentmise kiválasztásában inkább a közösség lelki javát, mint egyéni 

elképzeléseit tartsa szem előtt. Ne feledje, hogy az egyes részek kiválasztásában összhangban 

kell eljárnia a segédkezőkkel és mindazokkal, akiknek bármilyen megbízatásuk van a 

szentmisénél. Semmiképpen sem szabad kizárni a híveket a közvetlenül reájuk vonatkozó 

kérdések megbeszéléséből. 

 Minthogy sokféle változat adódhat, szükséges, hogy már a mise előtt pontosan tudja a 

diakónus, a lektor, a zsoltárénekes, a kántor, a magyarázó és énekesek – mindegyik a maga 

sajátos feladatának megfelelően –, melyik szöveget kell előadnia. Semmit sem szabad a 

rögtönzésre hagyni. A szertartások harmonikus összeállítása és végzése ugyanis sokban 

hozzájárul ahhoz, hogy a hívek megfelelő lelkülettel kapcsolódjanak bele az Eukarisztia 

ünneplésébe. 

 

I. A MISESZÖVEG KIVÁLASZTÁSA 

 

314. Főünnepeken a pap köteles követni annak a templomnak a kalendáriumát, amelyikben 

misézik. 

 

315. Vasárnap, az adventi, a karácsonyi, a nagyböjti és a húsvéti idő köznapjain, ünnepen és 

kötelező emléknapon: 

 a) ha a szentmisét néppel együtt mutatja be a pap, kövesse annak a templomnak a 

naptárát, amelyikben misézik; 

 b) ha csak ministránssal misézik, akkor választhat vagy a templom, vagy a saját naptára 

között. 

 

316. A szentek nem kötelező emléknapjain: 

 a) adventi köznapokon december 17-től 24-ig, karácsony nyolcada alatt és nagyböjt 

köznapjain – kivéve hamvazószerdát és a nagyhetet – a pap a liturgikus napról mondja a 

szentmisét; arról az emléknapról azonban, amely az általános kalendáriumban éppen arra a 

napra van beírva, lehet venni a könyörgést (collecta) kivéve hamvazószerdán vagy nagyhét 

köznapjain; 

 b) adventi köznapokon december 17 előtt, a karácsonyi és húsvéti idő köznapjain a pap 

választhatja vagy a köznap miséjét, vagy a napi szent miséjét, vagy veheti a szentmisét egy 

olyan szentről, akinek emléknapja van, vagy pedig arról a szentről, aki azon a napon szerepel 

a Martirológiumban; 

 c) évközi köznapokon a pap választhatja: vagy a köznap miséjét, vagy az arra a napra eső 

nem kötelező emléknap miséjét, vagy veheti a szentmisét arról a szentről, aki azon a napon 

szerepel a Martirológiumban, vagy pedig választhat a különféle alkalmakra szánt és a votív 

misék közül. 

 Amikor a pap közösségi misét mond, elsősorban a hívek lelki javát kell szolgálnia, és 

óvakodjék, nehogy a saját elgondolását erőltesse a hívekre. Főleg azonban arra ügyeljen, 

hogy gyakran és kellő ok nélkül ne hagyja el azokat az olvasmányokat, amelyeket minden 
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egyes hétköznapra közöl az olvasmányrend. Az Egyház ugyanis azt óhajtja, hogy az Isten 

igéjének minél bőségesebb asztalát terítsék meg a hívek számára.131 

 Ugyanezen okból legyen mértéktartó a gyászmise mondásában! Minden egyes szentmisét 

ugyanis mind az élőkért, mind a megholtakért mutatunk be. 

 Ahol a hívek szívéhez nőtt a Boldogságos Szűz Mária vagy a szentek valamelyik nem 

kötelező emléknapja, ott legalább egy szentmisét vegyenek róla, hogy a hívek jogos 

áhítatának eleget tegyenek! 

 Ha pedig lehetőség nyílik arra, hogy válasszunk az egyetemes naptár emléknapja és az 

egyházmegyei, illetve szerzetesi naptár emléknapja között, előnyben kell részesíteni, azonos 

föltételek mellett és a hagyománynak megfelelően, a helyi emléknapot. 

 

II. A MISE RÉSZEINEK KIVÁLASZTÁSA 

 

317. Amikor a szentmise egyes részeinek szövegeit választjuk ki, akár a liturgikus idő, akár a 

szentek miséiről van szó, a következőket kell szem előtt tartani: 

 

Olvasmányok 

 

318. Vasárnapokra és főünnepekre három olvasmány van megadva, mégpedig egy prófétai, 

egy apostoli és egy evangéliumi, amelyek tanítják a keresztény népet, hogy Isten csodálatos 

terve szerint az üdvösség műve a jelenben folytatódik. 

 Nagyon kívánatos tehát, hogy valóban három olvasmány kerüljön sorra. Lelkipásztori 

okokból és a püspöki kar döntése alapján egyes helyeken megengedhető, hogy csak két 

olvasmány legyen. Ha tehát a pap választhat a két első lekció között, a lekcionáriumban 

közölt normákat és azt a célt tartsa szem előtt, hogy a hívek minél jobban megismerjék a 

Szentírást. A választásban ne legyen tekintettel csak a szöveg rövidségére vagy könnyebb 

voltára. 

 

319. A köznapi lekcionáriumban egész éven át mindegyik hét minden egyes napjára találunk 

olvasmányokat. Ezért általában ezeket az olvasmányokat kell venni a megfelelő napon, 

hacsak közbe nem jön főünnep vagy ünnep. 

 Ha pedig a folyamatos olvasást ünnep vagy különleges alkalom szakítja félbe, szabad a 

papnak, figyelembe véve az olvasmányok egész heti rendjét, vagy a következőkhöz csatolni a 

kimaradt részt, vagy pedig eldönteni, hogy melyik szöveget részesítse előnyben. 

 Ha a pap sajátos jellegű közösségnek misézik, szabad az ünneplési alkalomnak jobban 

megfelelő szövegeket kiválasztani, de csak a jóváhagyott lekcionárium szövegeiből. 

 

320. Ezen kívül van a szentírási szövegeknek egy külön összeállítása azon szentmisék 

számára, amelyekben szentséget vagy szentelményeket szolgáltatnak ki, vagy amelyeket 

különleges alkalmakkor végeznek. 

 Az olvasmányok ilyen összeállításai azért készültek, hogy a hívek Isten alkalomszerűen 

választott igéjének hallgatása által tökéletesebben megértsék a misztériumot, amelyben 

részesednek, ugyanakkor Isten igéjének odaadóbb szeretetére is buzduljanak. 

 Ezért a liturgikus közösségben olvasott szövegek kiválasztásánál figyelembe kell venni 

mind a megfelelő lelkipásztori szempontokat, mind pedig a megadott választási lehetőséget. 

 

                                                
131 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 51. 
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Imádságok 

 

321. A prefációk bősége a Római Misekönyvben azt a célt szolgálja, hogy a hálaadás eszméje 

az Eukarisztikus ima keretén belül sokféle módon ragyogjon fel, és hogy az üdvösség 

misztériumának különféle szempontjai teljesebb fényben álljanak elénk. 

 

322. A helyes választást az Eukarisztikus imák között ezek a szempontok irányítják: 

 a) Az első Eukarisztikus ima, vagyis a római kánon mindenkor vehető, de kiváltképpen 

alkalmas azokon a napokon, amelyeken saját A szentek közösségében vagy Kérünk, 

Istenünk, van, ezenkívül az apostolok ünnepein és azoknak a szenteknek a napjain, akikről 

megemlékezés történik e kánonban, továbbá vasárnap, hacsak lelkipásztori szempontok nem 

javallanak másik Eukarisztikus imát. 

 b) A második Eukarisztikus ima sajátos jellege miatt inkább köznapra vagy sajátos 

alkalmakra való. 

 Van ugyan saját prefációja, de vehető más prefációkkal is, főleg azokkal, amelyek az 

üdvösség misztériumát összefoglalóan tárják elénk, mint például az évközi vasárnapok 

prefációi vagy a közös prefációk. 

 Halottért a megjelölt helyen beiktatható a megadott külön imádság. 

 c) A harmadik Eukarisztikus ima bármelyik prefációval végezhető. Különösen vasárnap 

és ünnepen ajánlott. 

 Halottért a megjelölt helyen beiktatható a megadott külön imádság. 

 d) A negyedik Eukarisztikus ima saját, mással nem helyettesíthető prefációval 

rendelkezik, és az üdvtörténet teljesebb összefoglalását nyújtja. Vehető, amikor a misének 

nincs saját prefációja. 

 Ebbe az Eukarisztikus imába, tekintettel felépítettségére, nem lehet beiktatni külön 

imaszöveget elhunytért. 

 e) A saját prefációval ellátott Eukarisztikus ima vehető ugyanezen prefáció megtartásával 

olyan szentmisékben is, amelyekben egyébként időszaki prefációt kellene mondani. 

 

323. Bármely szentmisében, hacsak más utasítás nincs, a mise saját könyörgéseit kell venni. 

 Az emléknapok miséiben azonban vagy a saját könyörgést (collecta) vesszük, vagy a 

szentek közös miséiből való megfelelő könyörgést; a Felajánlási könyörgést és az Áldozás 

utáni könyörgést pedig, hacsak nincsen saját szövegük, vehetjük vagy a közösből, vagy a 

megfelelő köznapról. 

 Az évközi idő köznapjain az előző vasárnap könyörgésein kívül mondhatjuk bármely 

másik évközi vasárnap könyörgéseit, vagy a misekönyvben található, különféle 

szükségletekben mondható könyörgések közül választhatunk. Mindig szabad azonban 

ezekből a misékből csupán a kollektát választani. 

 Ilyen módon a szövegek nagy bősége áll rendelkezésünkre, és adva van a lehetőség 

nemcsak arra, hogy állandóan változatos legyen a liturgikus közösség imádságainak a 

tartalma, hanem arra is, hogy ezeket az imádságokat megfelelően alkalmazzuk a hívek, az 

Egyház és a világ szükségleteihez. Ez az alkalmazkodás az egyházi év kiemelt időszakaiban 

azokkal a saját könyörgésekkel valósul meg, amelyeket a Misekönyv azokban az 

időszakokban tartalmaz. 

 

Énekek 

 

324. Az egyes olvasmányok közötti, valamint a kezdő-, felajánlási és áldozási énekek 

megválasztásánál a közölt szabályokat kell megtartani. 
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Különleges felhatalmazások 

 

325. Az előző pontok lehetőséget adnak néhány alkalmasabb olvasmány megválasztására. 

Ezen a lehetőségen kívül a püspöki karoknak felhatalmazásuk van arra, hogy különleges 

körülményekre bizonyos módosításokat vezessenek be az olvasmányokkal kapcsolatban. A 

szövegeket azonban mindig szabályszerűen jóváhagyott lekcionáriumból kell venni.  
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VIII. FEJEZET 

SZENTMISÉK ÉS KÖNYÖRGÉSEK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA, 

GYÁSZMISÉK 

 

I. SZENTMISÉK ÉS KÖNYÖRGÉSEK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA 

 

326. A szentségek és szentelmények liturgiája lehetővé teszi, hogy a jól felkészült hívők 

életüknek szinte minden eseményét megszenteljék a húsvéti misztériumból áradó isteni 

kegyelemmel.132 És, mivel az Eukarisztia a szentségek szentsége, a Misekönyv olyan 

miseszövegekkel és könyörgésekkel szolgál, amelyeket a keresztény életben alkalmazni lehet 

mind az egész világnak, mind az egyetemes, illetve helyi egyháznak szükségleteire. 

 

327. Mivel az olvasmányok és könyörgések megválasztásának lehetősége úgyis szélesebb 

körű, a különféle alkalmakra szóló miséket mérséklettel használjuk, vagyis csak akkor, ha az 

alkalom kívánja. 

 

328. Ezekben a különféle alkalmakra szóló misékben a köznap olvasmányait lehet venni, 

hacsak kifejezetten más rendelkezés nincs; ugyanez áll az olvasmányok közötti énekekre is, 

ha ezek megfelelnek az eukarisztikus ünneplés tartalmának. 

 

329. A különféle alkalmakra szóló szentmiséknek három fajtája van: 

 a) rituális, szertartásokkal kapcsolatos misék, amelyeket szentségek vagy szentelmények 

kiszolgáltatásával vagy fogadalomtétellel kapcsolatban végzünk; 

 b) különféle szükségletekben mondható szentmisék, amelyek alkalomszerűen, és vagy 

előre meg nem határozott, vagy rendszeresen ismétlődő időpontban végezhetők; 

 c) votív (megemlékező) misék, amelyeket a hívek áhítatának megfelelve szabadon lehet 

választani az Úr misztériumaival vagy pedig a Boldogságos Szűz Mária, valamely szent vagy 

az összes szent tiszteletével kapcsolatban. 

 

330. Nem szabad végezni rituális misét advent, nagyböjt és húsvét vasárnapjain, a 

főünnepeken, hamvazószerdán és a nagyhéten, húsvét nyolcadában és halottak napján. 

Figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a szertartáskönyvekben vagy az egyes 

rituális miséknél találhatók. 

 

331. A különféle szükségletekben mondható misékből az illetékes egyházi hatóság 

választhatja ki a könyörgő napokra szóló miséket; e napokat a püspöki karok iktatják be az 

egyházi évbe. 

 

332. Valamely súlyosabb szükség idején vagy megfelelő lelkipásztori okból az ordinárius 

rendeletére vagy engedélyével bármelyik nap mondható ezeknek a szükségleteknek 

megfelelő szentmise, kivéve a főünnepeket, advent, nagyböjt és húsvét vasárnapjait, húsvét 

nyolcadát, halottak napját, hamvazószerdát és a nagyhét napjait. 

333. A különféle szükségletekben mondható szentmisék és votív misék nincsenek 

megengedve kötelező emléknapokon, advent köznapjain december 16-ig, a karácsonyi idő 

köznapjain január 2-tól, húsvét nyolcada után a húsvéti idő köznapjain. De komoly szükség 

esetén vagy ha lelkipásztori ok úgy kívánja, a néppel végzett misékben vehető az ennek a 

                                                
132 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 61. 
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szükségnek vagy lelkipásztori oknak megfelelő miseszöveg, a templomigazgató vagy a 

miséző pap megítélése szerint. 

 

334. Az évközi idő köznapjain, vagyis amikor nem kötelező emléknap vagy köznapi 

zsolozsma van, bármelyik mise, illetve bármelyik különféle alkalmakra szóló könyörgés 

vehető, de nem mondhatók a rituális misék, hacsak nem végzik a megfelelő szertartást. 

 

II. A GYÁSZMISÉK 

 

335. Az Egyház az elhunytakért is felajánlja Krisztus húsvéti eukarisztikus áldozatát, hogy ez 

Krisztus összes tagjainak egymással való szoros kapcsolata révén egyeseknek kieszközölje a 

lelki segítséget, másoknak pedig a remény vigasztalását nyújtsa. 

 

336. A gyászmisék közül a legmagasabb rangú a temetési mise. Végezhető bármelyik napon, 

kivéve mégis a parancsolt ünnepeket, nagycsütörtököt, a húsvéti szent három napot, továbbá 

advent, nagyböjt és húsvét vasárnapjait. 

 

337. A halálhír vétele után vagy az eltemetés alkalmával, valamint az első évfordulón 

végezhető gyászmise: karácsony nyolcada alatt, kötelező emléknapokon és köznapokon is, 

kivéve hamvazószerdát és a nagyhét napjait. 

 A többi, egyszerű megemlékező gyászmise végezhető az évközi köznapokon, amelyekre 

nem kötelező emléknapok esnek, vagy a zsolozsma a köznapról van, feltéve, hogy a misét 

valóban a megholtért ajánljuk fel. 

 

338. A temetési miséken legyen rövid homília, mellőzve a halott bárminemű dicsőítését. 

Ajánlott a homília minden más közösségi gyászmisén is. 

 

339. Buzdítani kell a híveket, főleg a gyászoló család tagjait, hogy a halottért felajánlott 

eukarisztikus áldozaton szentáldozással vegyenek részt. 

 

340. Ha a temetési mise közvetlenül kapcsolódik a temetéshez, akkor az Áldozás utáni 

könyörgés befejeztével elmarad a mise befejező szertartása, és mindjárt következik a halottól 

való búcsúvétel rítusa. Ezt a szertartást azonban csak a holttest jelenlétében végezzék. 

 

341. A gyászmisék, főleg a temetési misék változó részeinek kiválasztásánál (könyörgések, 

olvasmányok, egyetemes könyörgések stb.) tekintettel kell lenni a lelkipásztori 

szempontokra, illetve az elhunytra, a családra és a jelenlevőkre. 

 Különös felelősséget érezzenek a lelkipásztorok azokért, akik a temetés alkalmából a 

liturgikus cselekményeken jelen vannak s hallgatják az örömhírt, akár nem katolikusok, akár 

olyan katolikusok, akik szentmisén nem, vagy csak nagyon ritkán vesznek részt, vagy 

látszólag már a hitüket is elveszítették. A papok ugyanis a krisztusi evangélium szolgái, 

mégpedig minden ember számára. 
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A liturgikus év egyetemes szabályai 

VI. Pál pápa apostoli levele 

VI. PÁL PÁPA APOSTOLI LEVELE 

„MYSTERII PASCHALIS” 

MOTU PROPRIO 

 

A LITURGIKUS ÉV EGYETEMES SZABÁLYAINAK ÉS AZ ÚJ ÁLTALÁNOS RÓMAI 

NAPTÁRNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

 A II. Vatikáni Zsinat kifejezetten tanítja, hogy a HÚSVÉTI MISZTÉRIUM ünneplésének 

központi jelentősége van a keresztény vallási kultuszban, és hogy ez az ünneplés a napok és 

hetek egymásutánjában az egész esztendő folyamatában bontakozik ki. Következésképpen 

jobban meg kell világítanunk Krisztus húsvéti misztériumát éppen a liturgikus évnek a zsinat 

nyújtotta alapelvek szerint történő megújításával,133 ami a liturgikus időszakok és a szentek 

saját anyagának, illetve a római naptárnak átdolgozását jelenti. 

 

I. 

 

 A századok folyamán kialakult az a helyzet, hogy a számtalan vigília, vallási ünnep és 

azok nyolcadainak megtartása, meg az egyházi évbe szinte észrevétlenül beiktatott részek 

sokasága következtében a hívek annyira belemerültek a sokféle áhítatgyakorlatba, hogy 

szinte elterelődött a figyelmük az isteni megváltás fő misztériumairól. 

 Ismeretes azonban, hogy elődeink, Szent X. Piusz és a boldog emlékű XXIII. János pápa, 

kiadtak néhány rendelkezést abból a célból, hogy a vasárnap visszanyerje eredeti méltóságát, 

igazi elsőrendű ünnepe134 legyen mindenkinek, és hogy megújuljon a nagyböjti szent idő 

liturgikus megünneplése. Nem kevésbé fontos volt, hogy elődünknek, boldog emlékű XII. 

Piusznak rendeletére135 újra a helyére került a nyugati egyházban húsvét éjszakájának ünnepi 

virrasztása, és ezen, a keresztény beavatás szentségeinek kiszolgáltatása kapcsán, Isten népe 

megújítja lelki szövetségét a feltámadt Úr Krisztussal. 

 Ezek a pápák – szilárdan követve az egyházatyák tanítását és az Egyház hagyományos 

tanait – nagyon helyesen látták meg, hogy a liturgia évenkénti körforgása nemcsak 

megemlékezés azokról a tettekről, amelyek által halálában Krisztus Jézus meghozta nekünk 

az üdvösséget, és nemcsak felidézése az elmúlt események emlékének, amely oktatja és 

táplálja az elmélkedőt, még az egyszerűbb keresztény lelket is, hanem azt is tanították, hogy a 

liturgikus év megünneplésének különleges szakramentális ereje és hatékonysága is van a 

krisztusi élet táplálására.136 Mi szintén ezt tartjuk és valljuk. 

 Amikor tehát Krisztus születésének szent titkát137 és a világban való bemutatkozásait 

ünnepeljük, helyesen és méltán azért könyörgünk, hogy őáltala, akit testben magunkhoz 

                                                
133 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 102-111. 
134 Vö. Uo., 106. 
135 Vö. Rítuskongregáció, Dominicae Resurrecrionis dekrétum 1951. február 9.: A.A.S. 43 (1951) 128-129. 
136 Rítuskongregáció, Maxima redemprionis nostrae mysteria általános dekrétum, 1955. nov. 16.: A.A.S. 47 

(1955) 839. 
137 Nagy Szent Leó, 27. beszéd karácsonyra 7, 1: PL 54, 216. 
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hasonlónak ismerünk, lélekben új emberré váljunk.138 Amikor pedig megújítjuk Krisztus 

Urunk húsvétját, azt kérjük fölséges Istenünktől, hogy akik újjászülettek Krisztussal, életük 

által őrizzék azt a szent valóságot, amelyet hittel fogadtak be.139 A II. Vatikáni Zsinat szavai 

szerint ugyanis a megváltás misztériumait így megünnepelve, az Egyház valamiképpen 

minden időben jelenlévő valósággá teszi azokat, kitárja az Úr erényeinek és érdemeinek teljes 

gazdagságát, hogy a hívők abba belekapcsolódhassanak és az üdvösség kegyelmével 

töltekezhessenek.140 

 Az egyházi év felülvizsgálatának és a megújítást célzó szabályoknak rendeltetése éppen 

ezért az, hogy a hívők a hit, a remény és a szeretet által minél bensősédesebben egyesüljenek 

az Úr Krisztusnak az év folyamatában kibontakozó teljes misztériumával.141 

 

II. 

 

 Úgy gondoljuk, hogy ennek az eszménynek nem mond ellent az a tény, hogy a 

Boldogságos Szűz ünnepei, meg a szentek emléknapjai, amelyeken hitvalló és győzelmes 

nagyjainknak142 égi születését joggal és méltán ünnepeljük, szintén ragyogó fényben 

tündökölnek. Hiszen a Szent Szüzet felbonthatatlan kapcsolat fűzi össze Fiának művével,143 a 

szentek ünnepei pedig Krisztusnak az ő szolgáiban megnyilatkozó csodás erejét hirdetik, és a 

hívőknek követendő jó példával szolgálnak.144 A katolikus Egyház mindenkor meg volt 

győződve arról, hogy a szentek ünnepei Krisztus húsvéti misztériumát hirdetik és újítják 

meg.145 

 Mivel tagadhatatlan, hogy a századok folyamán a szenteknek kelleténél több ünnepe 

honosodott meg, ezért helyénvaló volt a zsinat figyelmeztetése: A szentek, ünnepei ne 

kerüljenek túlsúlyba az üdvösséget szerző misztériumok ünnepeivel szemben, megtartásuk 

többnyire egy-egy részegyház, nemzet vagy szerzetescsalád körére korlátozódjék! Az egész 

Egyházra csak azoknak a szenteknek a tiszteletét kell kiterjeszteni, akiknek jelentőséhe 

valóban egyetemes.146 

 A zsinat határozatának foganatosítása végett egyes szentek neve kimaradt az általános 

naptárból, más szentekkel kapcsolatban viszont meg van engedve, hogy emléküket, ha 

óhajtják, megüljék, és tiszteletük, amelyben saját vidékükön részesülnek, megfelelően 

biztosítva legyen. Következésképpen, míg több, nem egyetemesen ismert szentnek neve 

kimaradt az általános naptárból, bekerülhetett abba néhány olyan vértanú, aki újabb korban 

evangelizált vidékről való. Így minden népfaj képviselőjét látni lehet ebben a jegyzékben. 

Egyformán tisztelettel tekintünk rájuk, mert kitűntek Krisztusért ontott vérük vagy kimagasló 

erényeik által. 

 Úgy gondoljuk tehát, hogy az új általános naptár, amely a latin rítus használatára készült, 

egyfelől jobban alkalmazkodik korunk vallási szemléletmódjához és érzéseihez, másfelől 

pedig jobban kifejezi azt, hogy az Egyház egyetemes. Hiszen ez a naptár ezentúl azoknak a 

kiváló embertársainknak nevét tartalmazza, akik Isten egész népe elé tárják a sokféleképpen 

                                                
138 Vö. Missale Romanum ed typ. 1962, Könyörgés Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepén, 2. Könyörgés 
Urunk megkeresztelkedése ünnepén, 168. 
139 Vö. Uo., Könyörgés Húsvét nyolcadában kedden, Könyörgés Húsvéthétfőn, Missale Romanum ed. typ. 1975. 

293. 
140 II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 102. 
141 Vö. Uo. 
142 Vö Uo., 103. 
143 Vö. Breviarium Syriacum (saec. V.), ed. B Mariani, Roma 1956., 27. 
144 Vö. II. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konstitúció a szent liturgiáról, 111. 
145 Vö. Uo., 104. 
146 Vö. Uo., 111. 
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kialakított életszentség szembeszökő példáit. Arról nem is szólunk, hogy ez az egész 

kereszténységnek milyen nagy lelki hasznára fog válni. 

 Amiért is ezeknek a szempontoknak az Úr színe előtt való szoros megfontolása után 

apostoli tekintélyünkkel jóváhagyjuk az új általános római naptárt, amelyet a liturgikus 

konstitúció végrehajtására alakított tanács szerkesztett, jóváhagyjuk továbbá a liturgikus év 

rendezésére vonatkozó általános szabályokat. Legyenek érvényben 1970. január i-től kezdve 

azon ideiglenes jellegű határozatok szerint, amelyeket a Szertartások Szent Kongregációja 

készített el az említett tanáccsal karöltve, és amelyek addig lesznek érvényben, amíg meg 

nem jelenik a kellőképp megújított Misekönyv és Zsolozsmáskönyv. 

 Elrendeljük, hogy mindazok, amiket ezen Motu proprio formájában kibocsátott 

levelünkkel határoztunk, jogerősek és hatékonyak legyenek, még akkor is, ha az elődeink 

kiadta rendelkezések, szabályozások, valamint egyéb említésre méltó és visszavonásra 

érdemes előírások esetleg másképpen intézkedtek. 

 

 Kelt Rómában, Szent Péternél, 1969. február 14-én, pápaságunk hatodik évében. 

 

VI. PÁL PÁPA 
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Egyetemes szabályok a liturgikus évről és naptárról 

EGYETEMES SZABÁLYOK 

A LITURGIKUS ÉVRŐL ÉS NAPTÁRRÓL 

 

I. FEJEZET 

A LITURGIKUS ÉV 

 

1. A megváltás krisztusi művét az esztendő folyamán meghatározott napokon, szent 

megemlékezéssel ünnepli meg az Anyaszentegyház. Azon a napon, amelyet az Úr napjának, 

vasárnapnak nevezünk, hétről hétre megemlékezik az Úr feltámadásáról, és ezt évenként 

egyszer, húsvét ünnepén külön is megünnepli Urunk áldott szenvedésével együtt. Egy év 

leforgása alatt Krisztusnak egész misztériumát kifejti, és megemlékezik a szentek égi 

születésnapjáról. 

 Az Egyház a liturgikus év különféle időszakaiban hagyományos rend szerint testet és 

lelket fegyelmező gyakorlatokkal, tanítással, imádsággal, a bűnbánat és az irgalmasság 

cselekedeteivel neveli híveit.147 

 

2. Az alábbi elveket mind a római rítusra, mind pedig valamennyi más rítusra lehet és kell 

alkalmazni. A gyakorlati szabályok azonban csak a római rítusra vonatkoznak, hacsak nem 

olyasmiről van szó, ami a dolog természete folytán más rítusokat is érint.148 

 

A) A LITURGIKUS NAPOK 

 

I. A liturgikus napok általában 

 

3. Isten népe minden egyes napot megszentel liturgikus ünnepléssel, főképp 

szentmiseáldozattal és zsolozsmával. 

 A liturgikus nap éjféltől éjfélig tart. A vasárnapok és a főünnepek megülése azonban már 

az előző nap estéjén megkezdődik. 

 

II. A vasárnap 

 

4. Minden egyes hét első napján, amely az Úr napja, vasárnap, a húsvéti misztériumot ünnepli 

az Egyház Krisztus feltámadásának napjától kiinduló apostoli hagyomány alapján. A 

vasárnapnak tehát elsőrangú ünnepnapnak kell lennie.149 

 

5. A vasárnap, különleges fontossága miatt, csak főünnepnek, valamint az Úr ünnepeinek 

engedi át a helyét. Advent, nagyböjt és húsvét vasárnapjai azonban megelőzik az Úr minden 

ünnepét, sőt minden főünnepét is. Azokat a főünnepeket, amelyek ezekre a vasárnapokra 

esnek, a megelőző szombatra tesszük előre. 

 

                                                
147 Vö. 11. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concílium konstitúció a szent liturgiáról, 102-105. 
148 Vö. Uo., 3. 
149 Uo., 106. 
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6. Bár vasárnapra nem kerülhet állandó jelleggel más ünneplés, mégis: 

 a) a karácsony nyolcadába eső vasárnap a Szent Család ünnepe; 

 b) a január 6-át követő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe; 

 c) a pünkösd utáni vasárnap a Szentháromság főünnepe; 

 d) az utolsó évközi vasárnap Krisztus Urunknak, a világmindenség királyának főünnepe. 

 

7. Ahol Urunk megjelenésének (Vízkereszt), mennybemenetelének és Krisztus szent testének 

és vérének (Úrnap) főünnepét nem kell parancsolt ünnepnapként megülni, ott vasárnapra kell 

áttenni, mint saját napjára, a következő módon: 

 a) Urunk megjelenésének (Vízkereszt) főünnepét a január 2-a és 8-a közötti vasárnapra; 

 b) Urunk mennybemenetele főünnepét húsvét VII. vasárnapjára; 

 c) Krisztus szent teste és vére (Úrnapja) főünnepét a Szentháromság vasárnapját követő 

vasárnapra. 

 

III. A főünnepek, ünnepek és emléknapok 

 

8. Az Egyház, miközben évente megünnepli Krisztus titkát, különös szeretettel tiszteli Isten 

Anyját, a Boldogságos Szüzet is; továbbá a híveket a vértanúk és más szentek tiszteletére is 

buzdítja.150 

 

9. Azoknak a szenteknek, akiknek egyetemes jelentőségük van az egész Egyházban, kötelező 

emléknapjuk van. A többi szent vagy nem kötelező emléknappal szerepel a naptárban, vagy 

csak valamelyik helyi egyház, nemzet, szerzetescsalád tiszteletében marad meg.151 

 

10. A liturgikus ünneplések a nekik juttatott fontosság szerint különböznek egymástól. E 

szerint van: főünnep, ünnep, emléknap. 

 

11. A főünnepek kiemelkedő napok. Ünneplésük már az előző napon, az I. Esti dicsérettel 

kezdődik. Néhány főünnep saját vigíliai miseszöveget is kap: ezt az előző nap estéjén kell 

venni, ha van mise az Esti dicséret idején. 

 

12. A legnagyobb főünnepek: húsvét és karácsony megülése nyolc egymást követő napon át 

tart. Mindkét nyolcadot saját törvényei szabályozzák. 

 

13. Az ünnepeket a természetes nap határain belül üljük meg. Ezért I. Esti dicséretük nincs, 

kivéve ha az Úrnak olyan ünnepeiről van szó, amelyek évközi vasárnapra, vagy a karácsonyi 

időszak vasárnapjaira esnek, és ezek ünneplését helyettesítik. 

 

14. Az emléknap vagy kötelező, vagy tetszés szerinti. Megtartását összekapcsoljuk a soros 

köznapéval azon szabályok szerint, amelyeket a Misekönyv és a Zsolozsmáskönyv általános 

rendelkezései részleteznek. 

 A nagyböjti köznapokra eső kötelező emléknapot csak tetszés szerinti emléknapként lehet 

megtartani. 

 Ha ugyanazon a napon több tetszés szerinti emléknap van a naptárba iktatva, csak egyet 

tarthatunk meg, a többit pedig mellőzzük. 

 

                                                
150 Vö. Uo., 103-104. 
151 Vö. Uo., 111. 
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15. Az olyan évközi szombatok, amelyekre nem esik kötelező emléknap, a Boldogságos Szűz 

tetszés szerinti emléknapjai. 

 

IV. A köznapok 

 

16. Köznapoknak hívjuk a hétnek a vasárnapot követő napjait. Ezeket más-más módon tartjuk 

meg, sajátos fontosságuk szerint: 

 a) hamvazószerda és a nagyhét napjai hétfőtől csütörtökig bezárólag, előnyt élveznek 

minden más ünnepléssel szemben; 

 b) advent köznapjai december 17-től 24-ig bezárólag, valamint a nagyböjt összes 

köznapja előnyt élvez a kötelező emléknapokkal szemben; 

 c) a többi köznap enged minden főünnepnek és ünnepnek, az emléknapokkal pedig 

egybekapcsolódik. 

 

B) AZ ÉV LEFOLYÁSA 

 

17. Az Egyház felidézi egy esztendő folyamán Krisztus egész misztériumának emlékezetét, 

ünnepli a megtestesüléstől kezdve pünkösd napjáig, utána pedig Urunk eljövetelének 

várásáig.152 

 

I. A húsvéti szent háromnap 

 

18. Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének művét Krisztus főképpen 

az ő húsvéti misztériuma által vitte végbe, amikor halálunkat halálával megtörte, és az életet 

feltámadásával újjászerzette. Ezért az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent 

háromnapja az egész egyházi év csúcspontjaként tündöklik.153 Amiként a vasárnap 

csúcspontja a hétnek, úgy csúcspont a húsvét ünnepe is a liturgikus évben.154 

 

19. Az Úr szenvedésének és feltámadásának húsvéti szent háromnapja a nagycsütörtök esti 

szentmisével kezdődik, középpontja a húsvéti virrasztás, befejezője pedig a húsvétvasárnap 

Esti dicsérete. 

 

20. Nagypénteken mindenütt,155 és ahol alkalmasnak látszik, nagyszombaton is, a húsvéti 

vigíliáig156 megtartják a húsvéti szent böjtöt. 

 

21.  Húsvét vigíliáját, vagyis azt a szent éjszakát, amelyen feltámadt az Úr, „valamennyi 

szent vigília szülőanyjának” tekintjük.157 Ezen az éjszakán az Egyház virrasztva várja 

Krisztus feltámadását, és szentségek kiszolgáltatásával ünnepli. Ezt a szent virrasztást tehát 

teljes egészében éjszaka kell megrendezni, mégpedig vagy úgy, hogy a sötétedés beállta után 

kezdődjék el, vagy úgy, hogy vasárnap hajnal előtt fejeződjék be. 

 

                                                
152 Vö. Il. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. 102 
153 Vö. Uo., 
154 Vö. Uo., 106. 
155 Vö. VI. Pál pápa, Poenitemini apostoli konstitúció, 1966. február 17., ll. 3: A.A.S. 58 (1966) 184. 
156 Vö. ll. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium konst. a szent liturgiáról, 110. 
157 Vö. Szent Ágoston, Sermo 219: PL 38, 1088. 
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II. A húsvéti idő 

 

22. A húsvétvasárnaptól pünkösdvasárnapig tartó ötven napot ujjongó örömben üljük meg: 

egyetlen ünnepként, sőt „nagy vasárnapként”.158 

 Kiváltképpen ezeken a napokon éneklik az Allelujá-t. 

 

23. A húsvéti idő vasárnapjai húsvét vasárnapjának számítanak, és – húsvétvasárnap után – 

húsvét második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik vasárnapjának hívjuk őket. 

Ez az ötven napra terjedő szent idő pünkösd vasárnapjával zárul. 

 

24. A húsvéti idő első nyolc napja húsvét nyolcada. Ezt az Úr főünnepeként üljük meg. 

 

25. Húsvét után a negyvenedik napon ünnepeljük Urunk mennybemenetelét. Ahol ez nem 

parancsolt ünnepnap, ott átkerül húsvét hetedik vasárnapjára (vö. 7). 

 

26. Az Urunk mennybemenetele utáni köznapok – pünkösd szombatjáig bezárólag – a 

vigasztaló Szentlélek eljövetelét készítik elő. 

 

III. A nagyböjti idő 

 

27. A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja 

ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény 

beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik visszaemlékeznek keresztségükre 

és bűnbánatot tartanak.159 

 

28. A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart. 

 Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Allelujá-t. 

 

29. A nagyböjtöt megnyitó szerdán hamvazás van, és mindenütt böjt.160 

 

30. Az időszak vasárnapjait nagyböjt első, második, harmadik, negyedik, ötödik 

vasárnapjának nevezzük. A hatodik vasárnap a nagyhét kezdete: virágvasárnap, vagyis az Úr 

szenvedésének vasárnapja. 

 

31. A nagyhét rendeltetése, hogy emlékezzünk Krisztus Urunk szenvedésének történetére, 

amely Jeruzsálembe való messiási bevonulásával kezdődik. 

 Nagycsütörtök reggel a püspök együtt misézik papjaival. Közben megáldja a szent 

olajokat és megszenteli a krizmát. 

 

IV. A karácsonyi idő 

 

32. A húsvéti misztérium évi ünneplése után legfontosabbnak tartja az Egyház, hogy 

megemlékezzék Urunk születéséről és első bemutatkozásairól. Ez történik a karácsonyi 

időszakban. 

 

                                                
158 Szent Atanáz, Epist fest. 1: PG 26, 1366. 
159 Vö. lI. Vat. Zsin., Sacrosanctum Concilium liturgikus konstitúció, 109. 
160 Vö. VI. Pál pápa, Poenitemini apostoli konstitúció, 1966. febr. I Z II. 3: A.A.S. 58 (1966) 184. 
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33. A karácsonyi idő karácsony I. Esti dicséretével kezdődik és Urunk megjelenése 

(Vízkereszt) utáni, vagy a január 6-a utáni vasárnapig bezárólag tart. 

 

34. Karácsony vigíliájának miséjét december 24-én este mondjuk, akár az I. Esti dicséret 

előtt, akár utána. 

 Karácsony napján, régi római hagyomány szerint, háromszor lehet misézni: éjjel, reggel 

és nappal. 

 

35. Karácsony nyolcadának ez a rendje: 

 a) a nyolcad alatti vasárnap, és amikor ilyen nincs, akkor december 30-a, a Szent Család 

ünnepe; 

 b) december 26-a Szent István első vértanú ünnepe; 

 c) december 27-e Szent János apostol és evangélista ünnepe; 

 d) december 28-a Aprószentek ünnepe; 

 e) december 29-e, 30-a és 31-e: a nyolcad alatti napok; 

 f) január 1-én, karácsony nyolcadán, Szűz Máriának, Isten szent Anyjának főünnepe van; 

ezen a napon emlékezünk meg Jézus névadásáról is. 

 

36. Január 2-a és 5-e közé eső vasárnap: a karácsony utáni második vasárnap. 

 

37. Urunk megjelenését (Vízkereszt) január 6-án ünnepeljük. Ahol azonban nem parancsolt 

ünnepnap, ott a január 2-a és 8-a közé eső vasárnapra kell tenni (vö. 7). 

 

38. A január 6-át követő vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. 

 

V. Az adventi idő 

 

39. Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, 

amikor Isten Fiának az emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban 

olyan időszak is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus 

történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és 

örvendező várakozás ideje. 

 

40. Az adventi idő a november 30-ra eső, vagy hozzá legközelebbi vasárnap I. Esti 

dicséretével kezdődik, és karácsony I. Esti dicsérete előtt végződik. 

 

41. Ennek az időnek vasárnapjait advent első, második, harmadik és negyedik vasárnapjának 

nevezzük. 

 

42. A köznapok december 17-től 24-ig bezárólag közvetlenebbül is az Úr születésének 

előkészítését szolgálják. 

 

VI. Az évközi idő 

 

43. A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év 

folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük, 

hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképp a vasárnapokon. Ezt az 

időszakot hívjuk évközi időnek. 
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44. Az évközi idő a január 6-a utáni vasárnapot követő hétfővel kezdődik. Tart egészen a 

nagyböjt előtti keddig bezárólag. Majd újra kezdődik a pünkösd vasárnapját követő hétfőn, és 

az adventi első vasárnap I. Esti dicséretének kezdetével zárul. 

 Az időhöz igazodó szövegsorozat található vasárnapokra is, köznapokra is, mind a 

Misekönyvben, mind a Zsolozsmáskönyvben (Imaórák liturgiája). 

 

VII. Könyörgő napok és „évnegyedes idők” 

 

45. Egyház szokása, hogy a könyörgő napokon és az „évnegyedes időkben” Istenhez járul az 

emberiség különféle szükségleteivel, elsősorban a föld terményeiért, az emberi munka 

eredményességéért imádkozik, de nyilvánosan hálát is ad. 

 

46. A püspöki karokra tartozik, hogy szabályozzák a könyörgő napok és az „évnegyedes 

idők” megtartásának módját és időpontját, alkalmazva ezeket híveiknek és a különböző 

földrajzi helyeknek sajátos szükségleteihez. 

 A helyi körülményeknek szemmel tartásával tehát az illetékes egyházi tekintély szabja 

meg e napok megülésének arányait: azt, hogy egy vagy több napon át tartsanak-e, és hogy 

milyen gyakran ismétlődjenek az év folyamán. 

 

47. A misét az ilyen ünneplések minden egyes napjára a különféle szükségletekben mondható 

miseszövegek közül kell választani: azt, amelyik inkább megfelel a könyörgés tárgyának. 

 

II. FEJEZET 

A NAPTÁR 

 

A) A NAPTÁR ÉS ANNAK ELŐÍRT TARTALMA 

 

48. A liturgikus év ünneplési rendjét az egyházi naptár (calendarium) irányítja. 

Megkülönböztetünk általános naptárt, amely az egész római rítus számára, és részleges 

naptárt, amely valamelyik helyi egyház vagy szerzetescsalád használatára van rendelve. 

 

49. Az általános naptár tartalmazza az ünneplések teljes sorozatát, részint azokét, amelyeknek 

az üdvösség misztériuma a tárgya, vagyis az egyházi év időszakaiba tartoznak (Proprium de 

tempore), részint azoknak a szenteknek az ünneplését, akiknek egyetemes a jeletőségük, és 

ezért mindenki köteles megemlékezni róluk, vagy azokét, akik jól szemléltetik az 

életszentség általános és megszakítatlan valóságát Isten népében. 

 A részleges naptárak viszont a szűkebb kört érintő ünnepléseket tartalmazzák, ezeket 

szervesen kapcsolva az általános ünnepkörbe. Szükséges ugyanis, hogy az egyes helyi 

egyházak és a szerzetesi családok megkülönböztetett módon tiszteljék az olyan szenteket, 

akiket kiváltképpen a magukénak tekintenek. 

 A részleges naptárakat, amelyeket az illetékes egyházi hatóság állít össze, az Apostoli 

Szentszéknek kell jóváhagynia. 

 

50. A részleges naptárak összeállításánál a következőkre kell ügyelni: 

 a) Az év időszakainak, főünnepeinek és ünnepeinek körét, amelyben a megváltás 

misztériuma a liturgikus év folyamán kibontakozik és lesz a kultusz tárgya, mindig 

érintetlenül kell hagyni, hogy minden részleges ünnepléssel szemben élvezze az őt megillető 

kiváltságot. 

 b) A külön ünnepléseket szerves kapcsolatba kell hozni az egyetemes ünneplésekkel, 

figyelembe véve mindegyiknek rendjét és előjogát, amint az a liturgikus napok alábbi 
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táblázatában külön-külön fel van tüntetve. A részleges naptárakat ne terheljék meg a 

kelleténél jobban; ezért minden egyes szentnek csak egyetlen ünnepe legyen a liturgikus 

évben, meghagyva, ha a lelkipásztori szempont ezt javallja, egy másik ünneplést nem 

kötelező emléknap formájában, amikor a helyi egyház vagy szerzetescsalád védőszentjei, 

illetve alapítói ereklyéinek átviteléről vagy megtalálásáról van szó. 

 c) Az engedélyezett ünneplések ne legyenek a szent titkok ünneplésének körében 

előforduló más ünnepek kettőzései, és a külön ünneplések száma ne legyen túl nagy. 

 

51. Minden egyes egyházmegyének meglehet a maga külön naptára, lehetnek külön 

zsolozsmaér miseszövegei; annak sincs akadálya, hogy egy egész tartománynak, vidéknek 

vagy nemzetnek, sőt még nagyobb földrajzi egységnek is legyen közös naptára, és legyenek 

saját szövegei; ezt az érdekeltek közösen állítsák össze. 

 Ez az elv ugyanígy érvényesülhet a polgárilag egyazon területhez tartozó 

szerzetestartományok esetében is. 

 

52. A részleges naptár úgy készül, hogy az általános naptárba beiktatják a saját főünnepeket, 

ünnepeket és emléknapokat, mégpedig: 

 a) az egyházmegyei naptárba a védőszenteknek és a székesegyház felszentelése 

évfordulójának ünneplésein kívül azokét a szentekét és boldogokét is, akiknek valamilyen 

kapcsolatuk volt az egyházmegyével, például ott születtek vagy haltak meg, vagy hosszabb 

ideig ott tartózkodtak; 

 b) a szerzetesi naptárba a cím (titulus), az alapító és a védőszent ünneplése mellett azokét 

a szentekét, boldogokét, akik a szerzetescsalád tagjai voltak vagy azzal számottevő 

kapcsolatban álltak; 

 c) az egyes templomok naptárába az egyházmegye, esetleg a szerzetescsalád saját 

ünneplésein kívül magának a templomnak azokat az ünnepeit, amelyeket a liturgikus napok 

táblázata sorol fel, továbbá azoknak a szenteknek, boldogoknak az emlékezetét, akiknek teste 

abban a templomban nyugszik. A szerzetescsaládok tagjai pedig a helyi egyházak 

közösségével együtt ünneplik a székesegyház felszentelését, továbbá lakóhelyük vagy a 

tágabb földrajzi egység fővédőszentjeit. 

 

53. Ha valamely egyházmegye vagy szerzetescsalád számos szentet vagy boldogot mond 

magáénak, ügyelni kell, hogy túlságosan zsúfolttá ne legyen az egyházmegye vagy a szerzet 

naptára. Ezért: 

 a) az egyházmegye vagy szerzetescsalád valamennyi szentje vagy boldogja, esetleg azok 

egy-egy csoportja közösen ünnepelhető; 

 b) külön-külön történő ünneplés céljából csak azok a szentek és boldogok kerüljenek be a 

naptárba, akik leginkább fontosak az egész egyházmegye vagy szerzetescsalád számára; 

 c) a többi szentet és boldogot csak azokon a helyeken ünnepeljék meg, amelyekhez 

szorosabb kapcsolatok fűzik őket, vagy ahol a testük pihen. 

 

54. A saját ünneplések mint kötelező vagy nem kötelező emléknapok kerüljenek be a 

naptárba, kivéve, ha egyesek már egyébként is szerepelnek a liturgikus napok táblázatában, 

vagy pedig sajátos történelmi és lelkipásztori szempontok indokolják az eltérést. Annak 

azonban nincs akadálya, hogy bizonyos ünneplések egyes helyeken magasabb fokúak 

legyenek, mint másutt az egyházmegyében vagy szerzetescsaládban. 

 

55. A saját naptárukba bejegyzett ünnepléseket mindazok tartsák meg, akiket a naptár 

kötelez. Az ünnepléseket egyébként csak az Apostoli Szék jóváhagyásával lehet rangjukban 

megváltoztatni vagy a kalendáriumból törölni. 
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B) ÜNNEPLÉS SAJÁT NAPON 

 

56. A szenteket égi születésnapjukon szokta ünnepelni az Egyház; ajánlatos ehhez igazodni a 

részleges naptárak külön ünnepléseinek rögzítéseinél is. 

 Jóllehet a külön ünneplésnek megvan a maga jelentősége az egyes helyi egyházakban 

vagy szerzetescsaládokban, mégis nagyon hasznos, ha az általános kalendáriumban 

feltüntetett főünnepek, ünnepek és kötelező emléknapok megtartásában annyira őrizzük az 

egységet, amennyire csak lehetséges. 

 Ezért a külön ünnepléseknek a részleges kalendáriumba történő besorolásánál ezekre kell 

ügyelni: 

 a) Azok az ünneplések, amelyeket az általános naptár is föltüntet, a részleges naptárban is 

ugyanarra a napra kerüljenek, megváltoztatva az ünneplés fokát, amennyiben szükséges. 

 Ez az irányadó az olyan ünneplések besorolására is, amelyek csupán az egyházmegyei 

vagy a szerzetesi naptárba tartoznak. 

 b) Az általános naptárban nem szereplő szentek megünneplését azok égi születésnapjára 

kell tenni. Ha pedig ez a nap ismeretlen, a szenttel kapcsolatos valamely más körülmény 

alapján kell rögzíteni az ünneplést, például fölszentelésének, ereklyéi megtalálásának vagy 

átvitelének napjára kell azt tenni. Mindezek hiányában pedig a részleges kalendáriumnak más 

ünnepléssel le nem foglalt napjára. 

 c) Ha pedig az égi születésnapot vagy a kijelölt napot az általános vagy a részleges 

naptárban szereplő más kötelező ünneplés akadályozza, még ha annak alacsonyabb is a 

rangja, a legközelebbi nem akadályozott napra kell tenni az ünneplést. 

 d) Ha viszont olyan ünneplésről van szó, amely lelkipásztori okok miatt nem vihető át 

egy másik napra, akkor az akadályozó ünneplést kell áthelyezni. 

 e) Az úgynevezett engedélyezett ünnepléseket a lelkipásztori szempontból alkalmas napra 

kell helyezni. 

 f) Fontos, hogy a liturgikus év köre a maga teljes fényében ragyogjon, és a szentek 

ünneplése se ütközzék állandóan akadályokba. Ezért is hagyják a külön ünneplésektől 

szabadon azokat a napokat, amelyekre többnyire a nagyböjti idő és húsvét nyolcada esik; 

valamint a december 17. és 31. közötti napokat is, kivéve ha nem kötelező emléknapról van 

szó, vagy azokról az ünnepekről, amelyeket a liturgikus napok táblázata tartalmaz a 8. pont a, 

b, c, d szakaszában; vagy olyan főünnepről, amelyet nem lehet más napra áttenni. 

 A püspöki kar átteheti Szent József főünnepét, hacsak nem parancsolt ünnep az, március 

19-ről a nagyböjtön kívülre eső valamelyik napra. 

 

57. Ha egyes szenteket vagy boldogokat ugyanazon a napon említ a naptár, mindig együtt 

kell őket megünnepelni akkor, ha azonos fokú az ünneplésük, még ha egyikükhöz vagy 

közülük egyesekhez szorosabb is a kapcsolat. Ha azonban e szentek vagy boldogok egyikét, 

illetve egyeseket magasabb fokozattal kell megünnepelni, akkor a nap liturgiájában csak 

ezekről történjék említés, elhagyva a többiek ünneplését, illetve, ha ez megfelelőbb, áttéve 

ünneplésüket egy másik napra, kötelező emléknapi fokozattal. 

 

58. A híveknek a lelkipásztori szempontból vett érdekét szem előtt tartva, szabad az évközi 

vasárnapokon megrendezni azokat az ünnepléseket, amelyek a megelőző héten fordultak elő, 

s amelyeket a nép vallásos érzése becsben tart, feltéve, hogy az ünneplések elsőbbségének 

táblázatán (tabella praecedentiae) a szóban forgó vasárnap felett állanak. Ezekről az 

ünneplésekről mondható minden olyan mise, amelyen a nép nagyobb számban vesz részt. 

 

59. A liturgikus napok ünneplési rangsorát kizárólag az alábbi táblázat szabályozza. 
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A LITURGIKUS NAPOK TÁBLÁZATA 

ünneplésük rangsora szerint 

 

I. 

  

1. Urunk szenvedésének és feltámadásának Húsvéti Szent Háromnapja. 

2. Urunk születése (Karácsony), Urunk megjelenése (Vízkereszt). Urunk 

mennybemenetele és Pünkösd. Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjai. 

Hamvazószerda. Nagyhét köznapjai hétfőtől Nagycsütörtökig bezárólag. 

Húsvét nyolcadának napjai. 

3. Az Úrnak, a Boldogságos Szűz Máriának, és az általános naptárba felvett 

szenteknek főünnepei. Halottak napja. 

4. A saját főünnepek, mégpedig: 

 a) a hely, a helység, a város fővédőszentjeinek főünnepe; 

 b) a templom felszentelésének, illetve felszentelési évfordulójának főünnepe, 

 c) a templom Címének (titulus) főünnepe. 

 d) a szerzetesrend vagy szerzetestársulat Címének, alapítójának, 

fővédőszentjének főünnepei. 

  

II. 

  

5. Urunk ünnepei, amelyek az általános naptárban találhatók. 

6. A karácsonyi idő és az évközi idő vasárnapjai. 

7. A Boldogságos Szűz Mária és a szentek általános naptárban található ünnepei. 

8. A saját ünnepek, mégpedig: 

 a) az egyházmegye fővédőszentjének ünnepe, 

 b) a székesegyház felszentelési évfordulójának ünnepe, 

 c) a vidék, a tartomány, a nemzet, a nagyobb földrajzi egység 

fővédőszentjének ünnepe, 

 d) a szerzetesrend vagy a szerzetestársulat, illetőleg szerzetesi tartomány 

Címének, alapítójának, Fővédőszentjének ünnepe, a 4. pont előírásainak 

szemmeltartásával, 

 e) a templom egyéb saját ünnepei, 

 f) más olyan ünnepek, amelyek fel vannak tüntetve az egyházmegye, a 

szerzetesrend vagy szerzetestársulat naptárában. 

9. Advent köznapjai december 17-től 24-ig bezárólag. A Karácsony nyolcadába 

eső napok. Nagyböjt köznapjai. 

  

III. 

  

10. Az általános naptár kötelező emléknapjai. 

11. A saját kötelező emléknapok, mégpedig: 

 a) a hely, az egyházmegye, a vidék vagy tartomány, a nemzet, a nagyobb 

földrajzi egység, a szerzetesrend, illetve a szerzetestársulat és szerzetesi 

tartomány társ-védőszentjei, 

 b) azok a kötelező emléknapok, amelyeket az egyházmegye, a szerzetesrend 

vagy a szerzetestársulat naptárai tartalmaznak. 

12. Tetszés szerinti emléknapok. Megtarthatók a táblázat 9. pontjában felsorolt 

napokon is, mégpedig a misére és a zsolozsmára vonatkozó Általános 
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Rendelkezésekben leírt sajátos módon. 

 Ugyanezen az alapon mint tetszés szerinti emléknapok ünnepelhetők azok a 

kötelező emléknapok, amelyek Nagyböjt köznapjaira esnek. 

13. Advent köznapjai december 16-ig bezárólag. A karácsonyi idő köznapjai 

január 2-től Vízkereszt utáni szombatig. A húsvéti idő köznapjai a Húsvét 

nyolcada utáni hétfőtől kezdve a Pünkösd előtti szombatig bezárólag. Az 

évközi idő köznapjai. 

 

60. Ha ugyanazon napra több ünneplés is esnék, az marad meg, amelyik a liturgikus napok 

táblázatán előbb áll. De a rangelsőséget élvező liturgikus nap által akadályozott főünnep 

kerüljön át a legközelebbi olyan napra, amely mentes az elsőbbségi táblázatban az 1-8. 

számnál megjelölt ünneplésektől, szem előtt tartva azt is, ami „Az egyházi év szabályai” 5. 

számnál elő van írva. Az egyéb ünneplések abban az esztendőben elmaradnak. 

 

61. Ha pedig egyazon napon kellene elmondani a napi zsolozsma Esti dicséretét és a 

következő nap I. Esti dicséretét, akkor előjogot az az Esti dicséret élvez, amelyik előbb áll a 

liturgikus napok táblázatán; egyenrangúság esetén pedig az aznapi Esti dicséret. 
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A magyar naptárral bővített általános római naptár 

A MAGYAR NAPTÁRRAL BŐVÍTETT ÁLTALÁNOS 

RÓMAI NAPTÁR 
 

JANUÁR 

 

1 Karácsony nyolcada (Kiskarácsony): 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV) 

Főünnep 

2 NAGY SZENT VAZUL ÉS NAZIANZI SZENT GERGELY 

PÜSPÖKÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓK 

Emléknap 

3   

4   

5   

6 URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT) Főünnep 

7 Penyaforti Szent Rajmund áldozópap**  

8   

9   

11   

12   

13 Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító  

14   

15 Remete Szent Pál*  

16   

17 SZENT ANTAL APÁT Emléknap 

18 ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT SZŰZ* Ünnep 

19   

20 Szent Fábián pápa és vértanú 

Szent Sebestyén vértanú 

 

21 SZENT ÁGNES SZŰZ ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

22 Szent Vince diakónus és vértanú  

23   

24 SZALÉZI SZENT FERENC PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

25 SZENT PÁL APOSTOL MEGTÉRÉSE 

(PÁL FORDULÁSA) 

 

Ünnep 

26 SZENT TIMÓTEUS ÉS SZENT TITUSZ PÜSPÖKÖK Emléknap 

27 Merici Szent Angéla szűz  

28 AQUINÓI SZENT TAMÁS ÁLDOZÓPAP ÉS 

EGYHÁZTANÍTÓ 

Emléknap 

29   

30   

31 BOSCO SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP Emléknap 

   

 Vasárnap, január 6. után:  

 URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE Ünnep 
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FEBRUÁR 

 

1   

2 URUNK BEMUTATÁSA (GYERTYASZENTELŐ 

BOLDOGASSZONY) 

Ünnep 

3 Szent Balázs püspök és vértanú 

Szent Anszgár (Oszkár) püspök 

 

4   

5 SZENT ÁGOTA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

6 MIKI SZENT PÁL ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK Emléknap 

7   

8 Emiliáni Szent Jeromos  

9   

10 SZENT SKOLASZTIKA szűz Emléknap 

11 A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária  

12   

13   

14 SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD 

PÜSPÖK, EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJEI 

Ünnep 

15   

16   

17 A szervita rend hét szent alapítója  

18   

19   

20   

21 Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító  

22 SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA Ünnep 

23 SZENT POLIKÁRP PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

24 SZENT MÁTYÁS APOSTOL Ünnep 

25   

26   

27   

28   
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MÁRCIUS 

 

1   

2   

3   

4 Szent Kázmér  

5   

6   

7 SZENT PERPÉTUA ÉS FELICITÁSZ VÉRTANÚK Emléknap 

8 Istenes Szent János szerzetes  

9 Római Szent Franciska szerzetesnő  

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17 Szent Patrik püspök 

Győr: A győri Könnyező Szűz Mária* 

 

18 Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító  

19 SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 

JEGYESE 

Főünnep 

20   

21   

22   

23 Mongrovejói Szent Turibiusz püspök  

24   

25 URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA 

(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY) 

Főünnep 

26   

27   

28   

29   

30   

31   
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ÁPRILIS 

 

1   

2 Paolai Szent Ferenc remete  

3   

4 Szent Izidor püspök és egyháztanító  

5 Ferrer Szent Vince áldozópap  

6   

7 DE LA SALLE SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP Emléknap 

8   

9   

10   

11 SZENT SZANISZLÓ PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

12   

13 Szent I. Márton pápa és vértanú  

14   

15   

16 Soubirous Szent Mária Bernadett szűz*  

17   

18   

19   

20   

21 Szent Anzelm püspök és egyháztanító  

22   

23 SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ* 

Esztergom: SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS 

VÉRTANÚ, A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Emléknap  

 

Főünnep 

24 Szent György vértanú* 

Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap és vértanú 

 

25 SZENT MÁRK EVANGÉLISTA Ünnep 

26   

27   

28 Chanel Szent Péter áldozópap és vértanú  

29 SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

30 Szent V. Piusz pápa  
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MÁJUS 

 

1 Szent József, a munkás  

2 SZENT ATANÁZ PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

3 SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK Ünnep 

4 Szent Flórián vértanú*  

5   

6   

7 Boldog Gizella* 

Eger: A BAZILIKA-FŐSZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELÉSE* 

 

 

Ünnep 

8   

9   

10   

11   

12 Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk 

Szent Pongrác vértanú 

 

13   

14   

15   

16 Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú*  

17   

18 Szent I. János pápa és vértanú  

19   

20 Sienai Szent Bernardin áldozópap  

21   

22 Szent Rita özvegy*  

23   

24 SZŰZ MÁRIA, A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE* Emléknap 

25 Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító 

Szent VII. Gergely pápa 

Pazzi Szent Mária Magdolna szűz 

 

26 NÉRI SZENT FÜLÖP ÁLDOZÓPAP Emléknap 

27 Canterburyi Szent Ágoston püspök  

28   

29   

30 Szent István király ereklyéinek átvitele*  

31   

   

 Pünkösd utáni első vasárnap: SZENTHÁROMSÁG 

VASÁRNAPJA 

Főünnep 

 Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap:  

 KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA Főünnep 

 Pünkösd második vasárnapja utáni péntek: JÉZUS SZENT 

SZÍVE 

Főünnep 

 Pünkösd második vasárnapja utáni szombat: A Boldogságos 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 
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JÚNIUS 

 

1 SZENT JUSZTÍNUSZ VÉRTANÚ Emléknap 

2 Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk  

3 LWANGA SZENT KÁROLY ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK Emléknap 

4 Szombathely: SZENT QUIRINUS PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ* Emléknap 

5 SZENT BONIFÁC PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

6 Szent Norbert püspök  

7   

8 Prágai Szent Ágnes szűz*  

9 Szent Efrém diakónus és egyháztanító  

10   

11 SZENT BARNABÁS APOSTOL Emléknap 

12   

13 PÁDUAI SZENT ANTAL ÁLDOZÓPAP ÉS 

EGYHÁZTANÍTÓ 

Emléknap 

14 Szombathely: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE Ünnep 

15 ÁRPÁD-HÁZI BOLDOG JOLÁN SZERZETESNŐ* Emléknap 

16 Szombathely: Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele*  

17   

18   

19 Szent Romuald apát  

20   

21 GONZÁGA SZENT ALAJOS SZERZETES Emléknap 

22 Nolai Szent Paulinusz püspök 

Fisher Szent János püspök és Morus Szent Tamás vértanúk 

Pécs: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE 

 

 

Ünnep 

23   

24 KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE Főünnep 

25   

26 Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító  

27 SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY* 

Szeged-Csanád, Északi rész: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, 

AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Ünnep  

 

Főünnep 

28 SZENT IRÉNEUSZ PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

29 SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK 

Pécs: SZENT PÉTER APOSTOL, 

AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Főünnep 

 

Főünnep 

30 A római Egyház első szent vértanúi  
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JÚLIUS 

 

1   

2 SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA ERZSÉBETNÉL 

(SARLÓS BOLDOGASSZONY)* 

Ünnep 

3 SZENT TAMÁS APOSTOL Ünnep 

4 Portugáliai Szent Erzsébet  

5 Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap  

6 Goretti Szent Mária szűz és vértanú  

7   

8 Szeged-Csanád, Északi rész: A SZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELÉSE 

 

Ünnep 

9   

10   

11 SZENT BENEDEK APÁT, EURÓPA FŐVÉDŐSZENTJE Ünnep 

12   

13 Szent Henrik  

14 Lellisi Szent Kamill áldozópap  

15 SZENT BONAVENTURA PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

16 Kármel-hegyi Boldogasszony  

17 Szent Zoerárd-András és Benedek remeték*  

18 BOLDOG HEDVIG KIRÁLYNÉ Emléknap 

19   

20   

21 Brindisí Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító  

22 SZENT MÁRIA MAGDOLNA Emléknap 

23 Szent Brigitta szerzetesnő  

24 Árpád-házi Boldog Kinga szűz* Emléknap 

25 SZENT JAKAB APOSTOL Ünnep 

26 SZENT JOAKHIM ÉS SZENT ANNA, A BOLDOGSÁGOS 

SZŰZ MÁRIA SZÜLEI 

Veszprém: SZENT ANNA, AZ EGYHÁZMEGYE 

VÉDŐSZENTJE 

Emléknap 

 

Ünnep 

27   

28   

29 SZENT MÁRTA Emléknap 

30 Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító  

31 LOYOLAI SZENT IGNÁC ÁLDOZÓPAP Emléknap 
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AUGUSZTUS 

 

1 LIGUORI SZENT ALFONZ MÁRIA PÜSPÖK ÉS 

EGYHÁZTANÍTÓ 

Emléknap 

2 Vercelli Szent Özséb püspök  

3   

4 VIANNEY SZENT JÁNOS MÁRIA ÁLDOZÓPAP Emléknap 

5 Szűz Mária római főtemplomának felszentelése 

(Havas Boldogasszony) 

 

6 URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA Ünnep 

7 Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk 

Szent Kajetán áldozópap 

 

8 SZENT DOMONKOS ÁLDOZÓPAP Emléknap 

9   

10 SZENT LŐRINC DIAKÓNUS ÉS VÉRTANÚ Ünnep 

11 SZENT KLÁRA szűz Emléknap 

12   

13 BOLDOG XI. INCE PÁPA* 

Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap 

vértanúk 

Emléknap 

14 SZENT MAXIMILIÁN MÁRIA KOLBE ÁLDOZÓPAP ÉS 

VÉRTANÚ 

Emléknap 

15 SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE, 

(NAGYBOLDOGASSZONY) 

Győr és Székesfehérvár: SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 

(NAGYBOLDOGASSZONY),AZ EGYHÁZMEGYE 

VÉDŐSZENTJE* 

Főünnep 

 

Főünnep 

16   

17   

18 Vác: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE Ünnep 

19 SZENT BERNÁT APÁT ÉS EGYHÁZTANÍTÓ* 

Eudes Szent János áldozópap 

Emléknap 

20 SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG 

FŐVÉDŐSZENTJE* 

Kalocsa: SZENT ISTVÁN KIRÁLY, A FŐEGYHÁZMEGYE 

VÉDŐSZENTJE* 

Főünnep 

 

Főünnep 

21 SZENT X. PIUSZ PÁPA Emléknap 

22 BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ Emléknap 

23 Limai Szent Róza szűz  

24 SZENT BERTALAN APOSTOL Ünnep 

25 Szent Lajos 

Kalazanci Szent József áldozópap 

Kalocsa: A FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE* 

 

 

Ünnep 

26   

27 SZENT MÓNIKA Emléknap 

28 SZENT ÁGOSTON PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

29 KERESZTELŐ SZENT JÁNOS VÉRTANÚSÁGA Emléknap 

30   

31 Esztergom: A FŐSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE Ünnep 
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SZEPTEMBER 

 

1   

2   

3 NAGY SZENT GERGELY PÁPA ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

4   

5   

6   

7 BOLDOG MÁRK, ISTVÁN ÉS MENYHÉRT 

ÁLDOZÓPAPOK, 

KASSAI VÉRTANÚK* 

Emléknap 

8 SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE (KISBOLDOGASSZONY) Ünnep 

9   

10   

11   

12 SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE* Emléknap 

13 ARANYSZÁJÚ (KRIZOSZTOMOSZ) SZENT JÁNOS 

PÜSPÖK 

ÉS EGYHÁZTANÍTÓ 

Győr: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE 

Emléknap 

 

Ünnep 

14 A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA Ünnep 

15 A FÁJDALMAS SZŰZANYA Emléknap 

16 SZENT KORNÉL PÁPA ÉS SZENT CIPRIÁN PÜSPÖK 

VÉRTANÚK 

Emléknap 

17 Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító  

18   

19 Szent Januáriusz püspök és vértanú  

20 KIM TAEGON SZENT ANDRÁS ÁLDOZÓPAP, CSONG 

HASZANG SZENT PÁL ÉS TÁRSAIK VÉRTANÚK 

Emléknap 

21 SZENT MÁTÉ APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA Ünnep 

22   

23   

24 SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ 

Szeged-Csanád: SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ, 

AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE* 

Ünnep 

 

Főünnep 

25   

26 Szent Kozma és Damján vértanúk  

27 PÁLI SZENT VINCE ÁLDOZÓPAP Emléknap 

28 Szent Vencel vértanú 

Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk 

 

29 SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR ÉS SZENT RAFAEL 

FŐANGYALOK 

Vác: SZENT MIHÁLY FŐANGYAL, 

AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Ünnep 

 

 

Ünnep 

30 SZENT JEROMOS ÁLDOZÓPAP ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 
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OKTÓBER 

 

1 A GYERMEK JÉZUSRÓL NEVEZETT (LISIEUX-I) SZENT 

TERÉZ SZŰZ 

Emléknap 

2 SZENT ORZŐANGYALOK Emléknap 

3   

4 ASSISI SZENT FERENC Emléknap 

5 Veszprém: A BAZILIKA-SZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELÉSE 

Ünnep 

6 Szent Brúnó áldozópap  

7 RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE Emléknap 

8 SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA 

MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA* 

 

Főünnep 

9 Szent Dénes püspök és társai vértanúk 

Leonardi Szent János áldozópap 

 

10   

11   

12   

13   

14 Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú  

15 A JÉZUSRÓL NEVEZETT (AVILAI) SZENT TERÉZ SZŰZ 

ÉS 

EGYHÁZTANÍTÓ 

 

Emléknap 

16 Szent Hedvig szerzetesnő 

Alacoque Szent Margit Mária szűz 

 

17 ANTIOCHIAI SZENT IGNÁC PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

18 SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA Ünnep 

19 De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópapok és 

társaik vértanúk 

Keresztes Szent Pál áldozópap 

 

20   

21   

22 A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE 

(amennyiben annak napja nem ismeretes)* 

 

Főünnep 

23 KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP Emléknap 

24 Claret Szent Antal Mária püspök 

Szeged-Csanád: A SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE 

 

Ünnep 

25 BOLDOG MÓR PÜSPÖK 

Pécs: BOLDOG MÓR PÜSPÖK, AZ EGYHÁZMEGYE 

TÁRSVÉDŐSZENTJE 

Emléknap 

 

Főünnep 

26   

27   

28 SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK Ünnep 

29   

30   

31   
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NOVEMBER 

 

1 MINDENSZENTEK Főünnep 

2 HALOTTAK NAPJA  

3 Porres Szent Márton szerzetes  

4 BORROMEO SZENT KÁROLY PÜSPÖK Emléknap 

5 SZENT IMRE HERCEG Ünnep 

6   

7   

8   

9 A LATERÁNI-BAZILIKA FELSZENTELÉSE Ünnep 

10 NAGY SZENT LEÓ PÁPA ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

11 TOURS-I SZENT MÁRTON PÜSPÖK 

Szombathely: TOURS-I SZENT MÁRTON PÜSPÖK, 

AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Emléknap 

 

Főünnep 

12 SZENT JOZAFÁT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

13 Magyar szentek és boldogok*  

14   

15 Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító  

16 Skóciai Szent Margit  

17 Nagy Szent Gertrúd szűz*  

18 Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése  

19 ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET Ünnep 

20   

21 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA BEMUTATÁSA A 

TEMPLOMBAN 

Emléknap 

22 SZENT CECÍLIA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

23 Szent I. Kelemen pápa és vértanú Szent Kolumbán apát  

24 DUNG-LAC SZENT ANDRÁS ÁLDOZÓPAP ÉS TÁRSAI 

VÉRTANÚK 

Emléknap 

25 Székesfehérvár: A BAZILIKA-SZÉKESEGYHÁZ 

FELSZENTELÉSE* 

 

Ünnep 

26   

27   

28 Szeged-Csanád: MARCHIAI SZENT JAKAB ÁLDOZÓPAP* Emléknap 

29   

30 SZENT ANDRÁS APOSTOL Ünnep 

   

 Utolsó évközi vasárnap: KRISZTUS, A MINDENSÉG 

KIRÁLYA 

Főünnep 
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DECEMBER 

 

1   

2   

3 XAVÉRI SZENT FERENC ÁLDOZÓPAP Emléknap 

4 Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító  

5   

6 Szent Miklós püspök  

7 SZENT AMBRUS PÜSPÖK ÉS EGYHÁZTANÍTÓ Emléknap 

8 A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN 

FOGANTATÁSA 

Főünnep 

9   

10   

11 Szent I. Damazusz pápa  

12 Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő  

13 SZENT LÚCIA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ Emléknap 

14 KERESZTES SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP ÉS 

EGYHÁZTANÍTÓ 

Emléknap 

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21 Kaníziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanító  

22   

23   

24   

25 URUNK SZÜLETÉSE: KARÁCSONY Főünnep 

26 SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ Ünnep 

27 SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA 

Eger: SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA, 

A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 

Ünnep 

 

Ünnep 

28 APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK Ünnep 

29 Becket Szent Tamás püspök és vértanú 

Esztergom: BECKET SZENT TAMÁS PÜSPÖK ÉS 

VÉRTANÚ* 

 

Emléknap 

30   

31 Szent I. Szilveszter pápa  

   

 Karácsony nyolcada alatti vasárnap, 

vagy ha ilyen nincs, december 30.: 

 

 A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA ÉS JÓZSEF Ünnep 

 

____________________ 

*  A magyar naptár ünnepei. 

** Amikor nincs jelezve az ünneplés foka, akkor tetszés szerinti emléknap értendő. 
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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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Naptári 

év 

Vasár- 

napok 

Hétköz

-napok 

Évközi hetek Nagyböjt előtt Évközi hetek Pünkösd után  

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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Időszaki rész 

Advent 

Advent I. vasárnapja 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 24, 1-3 

Lelkem hozzád emelem, Uram, 

én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent. 

Ne ujjongjon ellenség fölöttem, 

hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

önts híveid szívébe szent elhatározást, 

hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, 

ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, 

és mindnyájan együtt örvendjünk 

a boldog örökkévalóságban. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el adományainkat, 

amelyeket jótéteményedből felajánlunk, 

hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk 

nyerjen örök jutalmat a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 84, 13 

Mindenféle jókat osztogat az Úr, 

és földünk megtermi gyümölcsét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szolgáljon javunkra 

ez a közösségben bemutatott áldozat, 

amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, 

hogy az égieket szeressük, 

és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk. 



PPEK / Misekönyv 105 

  

Krisztus, a mi Urunk által. 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 109. 
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Advent II. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 30, 19. 30 

Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, 

és hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

segíts, hogy szent vágyakozással siessünk Fiad elé. 

Örök bölcsességeddel nevelj minket, 

hogy evilági elfoglaltságaink 

ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki 

alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, 

és habár érdemeink elégtelenek, 

megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Bár 5, 5; 4, 36 

Kelj föl, Jeruzsálem, állj a magaslatra, 

és nézd az örömet, amely Istentől jön. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk. 

Könyörögve kérünk: 

e szentségben való részesedés által 

taníts meg minket arra, 

hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, 

és az égiekhez ragaszkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 109. 
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Advent III. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Fil 4, 4. 5 

Örüljetek az Úrban szüntelenül: 

újra csak azt mondom, örüljetek, 

az Úr közel van! 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te látod, 

milyen hűséges lélekkel várja néped Karácsony ünnepét. 

Add, kérünk, 

hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve 

örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk 

szüntelenül előtted álljon. 

Add, hogy örök akaratod szerint 

hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. vagy II. prefáció, 383-384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Iz 35,4 

Mondjátok a csüggedt szívűeknek: 

Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, 

eljön a mi Istenünk, 

hogy szabadulást hozzon nekünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kegyességedért esedezünk, Urunk, 

hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, 

és készítsen elő a közerő ünnepekre. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 109. 

vagy 122. 
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Advent IV. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Iz 45, 8 

Harmatozzatok, egek, onnan felülről, 

és ti, felhők, hullassátok közénk az Igazat! 

Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk téged, Úristen, 

öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, 

hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését 

megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által 

a feltámadás dicsőségébe vitessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mennyei Atyánk, hogy ugyanaz a Szentlélek, 

aki a Boldogságos Szűz Mária méhét eltöltötte égi erejével, 

szentelje meg oltárodra helyezett áldozati adományainkat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 7, 14 

Íme, a Szűz fogan, fiút szül, 

és Emánuelnek nevezi el. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát. 

Kérünk, hogy minél inkább közeledik Karácsony ünnepe, 

annál nagyobb odaadással készüljünk 

szent Fiad csodálatos születésének méltó megünneplésére. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 122. 
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Advent köznapjai (december 16-ig bezárólag) 

 

A hét azon napjain, amikor a mise az adventi időszakról van, a köznapnál jelzett szöveget 

kell venni a hétnek megfelelő saját Könyörgéssel, amint az egyes miséknél található. 

 

Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Jer 31, 10; Iz 35, 4 

Halljátok az Úr szavát, ti nemzetek, 

és hirdessétek azt az egész földkerekségen: 

íme, jön már a mi Üdvözítőnk, 

többé ne féljetek! 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az I. héten 

Urunk és Istenünk, segíts minket, 

hogy buzgó várakozással készüljünk 

Fiadnak, Krisztusnak jövetelére. 

Amikor pedig eljön és kopogtat, 

ébren találjon minket, akik imádsággal virrasztunk, 

és ujjongva zenjük dicséretét. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a II. héten 

Istenünk, jusson el hozzád könyörgő imádságunk, 

hogy egyszülött Fiad megtestesülésének ünnepén 

feddhetetlen lelki tisztasággal ajánljuk fel magunkat szolgálatodra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

III. héten 

Urunk, Istenünk, 

méltasd figyelemre könyörgő szavunkat, 

és árassz világosságot szívünk homályába Fiad kegyelmével, 

amikor eljön hozzánk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el adományainkat, 

amelyeket tőled kapott javainkból felajánlunk, 

hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk 

nyerjen örök jutalmat a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Zsolt 105,4-5; Iz 38,3 

Jöjj el, Urunk, látogass meg minket a te békességeddel, 

hogy tökéletes szívvel örvendezhessünk színed előtt. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, 

amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, 

hogy az égieket szeressük, 

és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zak 14, 5. 7 

Íme, szentjeivel eljön majd az Úr, 

és ragyogó fényesség lesz azon a napon. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az I. héten 

Urunk és Istenünk, 

megpróbáltatásainkban bizalommal fordulunk hozzád: 

engesztelődjél meg és segíts jóságosan, 

hogy megszabaduljunk a múlt bűneitől, 

és vigaszt találjunk Fiad eljövetelében. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a II. héten 

Istenünk, te kinyilatkoztattad, 

hogy Üdvözítőt küldesz az egész világnak. 

Add, kérünk, hogy boldogan várjuk 

az ő dicsőséges születése napját. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a III. héten 

Istenünk, 

te egyszülött Fiad által újjáteremtettél minket. 

Tekints ránk jóságosan: 

hiszen irgalmasságodra szorulunk. 

Gyógyítsd meg régi bűneink sebeit 

szent Fiad eljövetelével. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki 

alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, 

és habár érdemeink elégtelenek, 

megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 2 Tim 4,8 

Az igazság győzelmi koszorúját megadja az igazságos Bíró 

mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk. 
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Könyörögve kérünk: 

e szentségben való részesedés által 

taníts meg minket arra, 

hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, 

és az égiekhez ragaszkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Hab 2, 3; 1 Kor 4, 5 

Eljön az Úr és nem késlekedik, 

megvilágosítja a sötétség rejtelmeit, 

és kinyilvánítja magát az összes nemzet előtt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az I. héten 

Urunk és Istenünk, 

készítsd elő szívünket isteni erőddel, 

hogy amikor Fiad eljön, 

méltónak találjon az örök élet lakomájára, 

és asztalához ültessen minket. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a II. héten 

Mindenható Istenünk, 

te azt kívánod tőlünk, 

hogy előkészítsük Krisztus Urunk útját. 

Ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, 

míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a III. héten 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy Karácsony közelgő ünnepe 

gyógyító kegyelmedet bőségesen árassza földi életünkre, 

és hozza meg nekünk örök javaidat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk 

szüntelenül előtted álljon. 

Add, hogy örök akaratod szerint 

hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 40,10; Vö. 34,5 

Íme, eljön az Úr nagy hatalommal, 

fényt gyújt szolgái szemének. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kegyességedért esedezünk, Urunk, 

hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, 

és készítsen elő a közelgő ünnepekre. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 118,151-152 

Közel vagy hozzánk, Urunk, minden utad igazság; 

kezdettől fogva meggyőződtem arról, hogy örökkévaló vagy. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az I. héten 

Istenünk, mutasd meg hatalmadat, 

és jöjj segítségünkre erőddel. 

Bár bűneink miatt távol vagyunk tőled, 

add mégis jóságosan kegyelmedet, 

hogy mielőbb egészen tetszésedre legyünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a II. héten 

Istenünk, lelkesítsd szívünket 

egyszülött Fiad útjának előkészítésére, 

hogy a vele való találkozás által 

megtisztult lélekkel szolgáljunk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a III. héten 

Tekints reánk, Istenünk, 

ha méltatlannak találsz is minket szolgálatodra. 

Bűneinket töredelmes szívvel bánjuk, és kérünk, 

örvendeztess meg bennünket Egyszülöttednek, 

a mi Üdvözítőnknek eljövetelével. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el adományainkat, 

amelyeket tőled kapott javainkból felajánlunk, 

hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk 

nyerjen örök jutalmat a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Tit 2,12-13 

Éljünk szentül és buzgón ezen a világon, 

várakozzunk boldog reménységgel nagy Istenünk 

dicsőséges eljövetelére! 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, 

amellyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, 

hogy az égieket szeressük, 

és az öröklovalókhoz ragaszkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK 

Íme, jön az Úr, nagy fényességgel száll közénk, 

hogy meglátogassa népét békességben, 

és meghozza számára az örök életet. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az I. héten 

Istenünk, mutasd meg hatalmad erejét. 

Kérünk, jöjj hozzánk és oltalmazz, 

hogy rosszra való hajlandóságunk veszedelmeitől megszabaduljunk, 

és kegyelmedből üdvözüljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a II. héten 

Mindenható Istenünk, 

add meg nekünk, a te népednek, 

hogy virrasztó lélekkel várjuk egyszülött Fiad eljövetelét, 

kitartsunk kegyelmedben, 

és ahogyan ő tanította, 

az élő hit lámpásával siessünk eléje. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a III. héten 

Mindenható Istenünk, 

indítson és vezessen mindenkor kegyelmed, 

hogy földi és örök életünkre segítséget kapjunk tőled, 

hiszen szívünk forró vágyával várjuk mindnyájan 

szeretett Fiad eljövetelét. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki 

alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, 

és habár érdemeink elégtelenek, 

megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre, 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Fil 3, 20-21 

Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust, 

aki átalakítja gyarló testünket, 

és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk. 

Könyörögve kérünk: 

e szentségben való részesedés által 

taníts meg minket arra, 

hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, 

és az égiekhez ragaszkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 79, 4. 2 

Jöjj, és mutasd meg arcodat, Urunk, 

aki a kerubokon trónolsz, 

és szabadok leszünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az I. héten 

Istenünk, te azért küldted egyszülött Fiadat a világba, 

hogy a bűn átkától szabadulást adj az embernek. 

Áraszd reánk a mennyből jóságosan áldásodat, 

amelyre áhítatos lélekkel várunk, 

hogy elnyerjük az igazi lelki szabadságot. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a II. héten 

Mindenható Istenünk, 

ragyogjon fel szívünkben dicsőséged fénye, 

hogy eltűnjön belőlünk az éjszaka sötétsége, 

és a világosság fiainak találjon minket 

hozzánk érkező Egyszülötted. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy odaadó lélekkel bemutatott áldozatunk 

szüntelenül előtted álljon. 

Add, hogy örök akaratod szerint 

hatékonyan munkálja bennünk az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi I. prefáció, 383. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jel 22,12 

Íme, hamarosan eljövök, és magammal hozom a jutalmat, 

hogy megfizessek kinek-kinek cselekedetei szerint, 

mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kegyességedért esedezünk, Urunk, 

hogy ez az isteni erőforrás mossa le bűneinket, 

és készítsen elő a közelgő ünnepekre. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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Advent köznapjai (december 17-től 24-ig) 

A következő miséket a jelzett napokon mondjuk vasárnap kivételével, amelynek saját miséje 

van. 

 

December 17. 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 49,13 

Örvendjen az ég és ujjongjon a föld, 

mert Urunk érkezik, 

hogy megkönyörüljön szegényein. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Teremtő és megváltó Istenünk, 

akinek akaratából a Szűzanya méhében 

testet öltött az örök Ige, 

méltasd figyelemre kérésünket. 

Engedd, hogy egyszülött Fiad, 

aki emberi életünket vállalta, 

adjon részt nekünk isteni életéből. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Szenteld meg, Istenünk, Egyházad adományait, 

és engedd, hogy e szent áldozat által 

a mennyei kenyér erőt adjon nekünk az új életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Agg 2,8 

Íme, eljön, akit várva várnak a nemzetek, 

és dicsőség tölti be az Úr házát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei ajándékaiddal betelve, 

kérünk, mindenható Istenünk: 

töltsön el minket a vágy, 

hogy Szentlelked által lángra gyúlva, 

mint tiszta fény, úgy ragyogjunk az eljövendő Krisztus előtt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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December 18. 

 

KEZDŐÉNEK 

Eljön Krisztus, a mi Királyunk, 

az eljövendő Bárány, akit Keresztelő János hirdetett. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

a bűn szolgaságra vetett minket, 

és így ősidők óta igája alatt görnyedünk. 

Engedd, hogy Fiad születésének várva várt ünnepe 

szabaddá tegyen minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

a szent áldozat, amelyet most neked bemutatunk, 

tegyen kedvessé minket színed előtt, 

hogy részesüljünk Fiad örök életében, 

aki halandó természetünket magára véve, meggyógyította azt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 1,23 

Emmánuelnek fogják nevezni, 

ami annyit jelent: Velünk az Isten. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy befogadjuk lelkünk templomába irgalmas Üdvözítőnket, 

és így megváltásunk közelgő ünnepére 

méltó tisztelettel készüljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 19. 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsid 10,37 

Jön már, akit várunk, nem késlekedik, 

és nem lesz többé félelem határainkon, 

mert ő a mi Szabadítónk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te dicsőséged ragyogó fénye áradt ránk, 

amikor Fiad e világra született a Szent Szűztől. 

Segíts, kérünk, hogy a megtestesülés nagy titkát 

mindig teljes hittel valljuk, 

és áldozatos odaadással ünnepeljük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints irgalmas szemmel 

áldozati adományainkra, 

amelyeket oltárodra helyezünk, 

és szenteld meg isteni erőddel, 

amit mi, gyarló emberek felajánlunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 78-79 

Eljön hozzánk felkelő Napunk a magasságból, 

hogy lépteinket a békesség útjára vezérelje. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Hálás szívvel köszönjük ajándékaidat, mindenható Istenünk. 

Add kegyelmedet, hogy az eljövendő javakra vágyakozzunk, 

és Üdvözítőnk születésének ünnepére 

megtisztult lélekkel készüljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 20. 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 11,1; 40,5; Lk 3,6 

Vessző kél majd Izáj törzsökéből, 

és Isten dicsősége betölti a földet: 

minden ember meglátja a Szabadítót, 

akit Isten küldött. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, az angyali üdvözletkor 

a te végtelen, örök Igédet 

úgy fogadta a Szeplőtelen Szűz, 

mint Isten szent temploma, 

melyet elárasztott a Szentlélek fénye. 

Engedd, kérünk, hogy példáját követve 

alázattal vállaljuk szent akaratod teljesítését. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints Fiad egyetlen áldozatára, 

hogy annak szent titkában részesedve 

elnyerhessük az üdvösséget, 

amelyben hiszünk és amelyet reménykedve várunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 31 

Az angyal így szólt Máriához: 

Íme, gyermeket fogansz, fiút szülsz, 

és Jézusnak fogod elnevezni. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hatalmad oltalmazzon minket, 

akiket mennyei adományaiddal táplálsz, 

hogy szentségedben részesedve 

igaz békességnek örvendjünk. Krisztus , a mi Urunk által. 
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December 21. 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 7,14, 8,10 

Csakhamar eljön Urunk és Királyunk: 

neve Emmánuel lesz, 

mert ő a velünk lakó Isten. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, hallgasd meg kegyesen néped kérő imáját. 

Örvendezve várjuk Egyszülöttedet, 

aki emberi testben eljött közénk. 

Add, hogy amikor dicsőségben újra eljön, 

elnyerjük tőle az örök élet jutalmát. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Urunk, Istenünk, 

fogadd tetszéssel Egyházad áldozati adományait, 

amelyeket a te jóvoltodból hozunk színed elé. 

Kérünk, változtasd át üdvösséget adó áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1,45 

Boldog vagy, Mária, mert hitted, 

hogy beteljesedik mindaz, 

amit az Úr mondott neked. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a mennyei eledelben való részesedés 

legyen népednek állandó védelmére, 

hogy fölségednek teljesen átadva magát, 

teste-lelke bőségesen megkapja üdvözítő kegyelmedet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 22. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 23,7 

Emeljétek fel fejeteket, kapuk, 

táruljatok föl, örök kapuk: 

a dicsőség királya bevonul. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megszántad az embert, 

amikor bukásával halált érdemelt, 

és úgy határoztál, 

hogy Egyszülöttedet küldöd megváltásunkra. 

Add, kérünk, hogy akik alázatos szívvel valljuk 

a megtestesülés titkát, 

részesedjünk a megváltás kegyelmében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Hűséges szeretetedben bízva, Istenünk, 

ajándékokkal sietünk szent oltárodhoz, 

hogy kegyelmed által megtisztulva 

javunkra váljék ez az üdvösséges áldozat, 

amelyet most neked bemutatunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1,46.49 

Magasztalja az én lelkem az Urat, 

mert nagyot tett velem a Hatalmas. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

erősítsen minket Fiad szent testének vétele, 

hogy közelgő Megváltónk elé 

méltó jócselekedetekkel járuljunk, 

és megkapjuk az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 23. 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 9, 6; Zsolt 71,17 

Gyermek születik nekünk, 

és az ő nevét így hívják: Erős Isten. 

Áldást nyer benne a föld minden nemzetsége. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

Fiad földi születésnapjára készülve 

egyre közelebb jutunk Karácsony ünnepéhez. 

Kérünk, hogy irgalmazzon nekünk az örök Ige, 

aki Szűz Máriától testté lett, és köztünk élt. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szolgáljon tökéletes engesztelésül ez az áldozat, 

amelyben az istentisztelet teljessége rejlik számunkra, 

hogy Megváltónk érkezését 

megtisztult lélekkel ünnepeljük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jel 3, 20 

Nézd, az ajtóban állok és kopogok. 

Aki meghallja szavam és ajtót nyit, 

bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg énvelem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mennyei eledellel tápláltál minket. 

Kérünk, ajándékozz meg irgalmasan a te békéddel, 

hogy szeretett Fiad eljövetelekor 

égő lámpákkal méltóképpen vonuljunk eléje. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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December 24. 

Reggeli misén 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Gal 4,4 

Íme, elérkezett már az idők teljessége, 

amikor Isten elküldte Fiát a földre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Jézus, 

siess és ne késlekedjél! 

Eljöveteled vigasztaló öröme töltsön el minket, 

akik szerető jóságodban bízva bízunk. 

Aki élsz és uralkodol az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd jóságosan neked felajánlott adományainkat, 

hogy általuk elnyerjük bűneink bocsánatát, 

és Fiad dicsőséges eljövetelét 

tiszta lélekkel várjuk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Adventi II. prefáció, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1,68 

Áldott az Úr, atyáink Istene, 

mert meglátogatta népét és megváltotta. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

a szentáldozásban felüdültünk a te csodálatos ajándékod által. 

Add, hogy mi, 

akik szent Fiad születésének tiszteletre méltó ünnepét várjuk, 

az ő örök ajándékaiban is örvendező szívvel részesedjünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Karácsonyi idő 

December 25. Urunk születése (Karácsony) 

Főünnep 

 

 
 

Jézus születése 

Nagytótlaki mester, 1490 körül 

Magyar Nemzeti Galéria, ltsz.: 182 
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Vigília mise 

 

Ezt a misét december 24-én este mondjuk, Urunk születésének (Karácsony) 

I. Esti dicsérete előtt vagy után. 

 

KEZDŐÉNEK (Vö. Kiv 16,6-7) 

Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr, és üdvözít minket, 

holnap pedig meglátjátok dicsőségét. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket azzal, 

hogy Fiad eljövetelének ünnepére készülhetünk. 

Add, hogy mi, akik Egyszülöttedet 

nagy örömmel fogadjuk mint Megváltónkat, 

nyugodt lélekkel láthassuk meg őt 

mint Bíránkat, amikor eljön. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

A Megtestesült a Szentlélek erejéből... szavakra térdet hajtunk. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add kegyelmedet, 

hogy buzgó szívvel készüljünk szent Karácsony ünnepére, 

mert ez az ünnep nyitja meg nekünk megváltásunk forrását. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Iz 40,5 

Megnyilvánul előttünk az Úr dicsősége, 

és meglátja minden ember üdvözítő Istenünket. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, töltsön el minket új erővel 

egyszülött Fiad születésének ünnepe, 

mert Karácsony kegyelméből kaptunk szentségi ételt és italt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsony napján minden pap három misét mondhat vagy koncelebrálhat, amennyiben 

ezeket a megfelelő időben végzik. 
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Éjféli mise 

KEZDŐÉNEK Zsolt 2,7 

Így szólt hozzám az Úr: 

Fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. 

 

Vagy: 

Örvendezzünk az Úrban mindnyájan, mert megszületett Üdvözítőnk: 

ma szállott közénk a mennyből az igazi békesség. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te az igaz világosság felragyogásával tetted fényessé 

ezt a legszentebb éjszakát. 

Kérünk, hogy akik Fiad megtestesülésének 

tündöklő titkát megismertük a földön, 

az ő örömeit is elnyerjük a mennyben. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

A Megtestesült a Szentlélek erejéből... szavakra térdet hajtunk. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen mai ünnepi áldozatunkat, 

hogy az itt megvalósuló titokzatos csere által 

eljussunk Üdvözítőnk dicsőségére, 

akiben emberségünk már egyesült az istenséggel. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK , Jn 1,14 

Az Ige testté lett, és láttuk dicsőségét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma Megváltónk születését. 

Kérünk, add kegyelmedet, 

hogy hozzá méltó életünkkel 

dicsőségében is részesüljünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 



PPEK / Misekönyv 131 

  

Pásztorok miséje 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 9, 2. 6; Lk 1, 33 

Fényesség ragyog ránk a mai napon: Urunk megszületett! 

Ő a Csodálatos, az Isten, a Béke Fejedelme, 

a jövendő élet Atyja, és uralmának nem lesz vége. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

örök Igéd megtestesülésével új hajnal virradt ránk. 

Add, hogy a hit fénye, amely lelkünket eltölti, 

tetteinkben is megnyilvánuljon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

A Megtestesült a Szentlélek erejéből...  szavakra térdet hajtunk. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mennyei Atyánk, hogy áldozati ajándékunk jelenítse meg azt, 

amit Karácsonykor ünnepelünk: 

ahogyan ma emberi alakban felragyogott előttünk az Isten, 

úgy ez a földi áldozat szerezze meg nekünk 

az isteni életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Zak 9, 9 

Ujjongj, Isten népe, örvendezz, Jeruzsálem: 

nézd, itt jön szent Királyod, a világ Üdvözítője. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

örvendező áhítattal tiszteljük szent Fiad születését. 

Add, hogy hitünkkel minél teljesebben fogjuk fel 

Karácsony titkának mélységét, 

és még lángolóbb szeretettel tegyük magunkévá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Ünnepi mise 

KEZDŐÉNEK Iz 9, 6 

Gyermek született, Fiú adatott nekünk, 

az ő vállára kerül az uralom. 

Így fogják hívni: Isten örök terveinek Hírnöke. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az emberi természet méltóságát csodálatosan megalkottad, 

és még csodálatosabban megújítottad. 

Add, kérünk, hogy részesedjünk Fiad istenségében, 

aki szeretetből magára vette emberi természetünket. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

A Megtestesült a Szentlélek erejéből...  szavakra térdet hajtunk. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen az áldozatot, 

melyet felajánlunk neked a mai ünnepen. 

Ez szerezte meg nekünk a tökéletes kiengesztelődést, 

és ebbe épül bele istentiszteletünk egész teljessége. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 97, 3 

Meglátta a föld minden határa: 

Istenünk hozott nekünk szabadulást. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, irgalmas Istenünk, 

hogy a világ ma született Üdvözítője, 

amiként istengyermeki életünk szerzője, 

ugyanúgy halhatatlanságunk ajándékozója is legyen. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Vasárnap Karácsony nyolcada alatt, vagy ha ilyen nincs, december 30-án. 

A Szent Család: Jézus, Mária és József 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Lk 2, 16 

A pásztorok gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet 

és a jászolban fekvő Gyermeket. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. 

Segíts, hogy nyomukban járjunk: 

gyakoroljuk a családi élet erényeit, 

mindig egyek maradjunk a szeretetben, 

és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Amikor ez az ünnep vasárnapra esik, van 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked engesztelő áldozatunkat. 

Könyörögve kérünk, hogy Isten Szűz Anyjának és Szent Józsefnek közbenjárására 

erősítsd meg családjainkat kegyelmedben és békédben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Bár 3, 38 

Látható alakban megjelent a földön Istenünk, 

és itt élt az emberek között. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Jóságos mennyei Atyánk, te égi eledellel táplálsz minket. 

Segíts, hogy a Szent Család példáját mindenkor kövessük, 

és e földi élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 29. 

Karácsony nyolcadának 5. napja 

 

KEZDŐÉNEK Jn 3, 16 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható és láthatatlan Istenünk, 

te elküldted hozzánk a világ Világosságát, 

hogy eloszlassa a világ sötétségét. 

Fordítsd felénk jóságos arcodat, 

és add, hogy méltó tisztelettel ünnepeljük 

egyszülött Fiad csodálatos születését. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyekben titokzatos csere valósul meg számunkra: 

felajánljuk a tőled kapott ajándékokat, 

és megnyerünk téged magadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 78 

Istenünk irgalmából eljött hozzánk felkelő Napunk a magasságból. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy ebben a szentségben adott kegyelmed 

mindenkor új erővel töltse el életünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 30. 

Karácsony nyolcadának 6. napja 

 

Ha Karácsony nyolcada alatt nincs vasárnap, ezen a napon üljük a Szent Család: Jézus, Mária 

és József ünnepét (Vö. 137.) 

 

KEZDŐÉNEK Bölcs 18,14-15 

Mialatt mély csend borult mindenre, 

és az éjszaka sietős útja közepén tartott, 

mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy egyszülött Fiadnak test szerint való születése 

a bűn régi rabságából szabadítson meg minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait. 

Add, hogy mennyei ajándékaidból meg is kapjuk azt, 

amit buzgó hittel vallunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1,16 

Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, 

kegyelmet kegyelemre halmozva. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mennyei eledelben részesítesz és magadhoz emelsz minket. 

Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben e szentség erejét, 

hogy kegyelmi ajándékaid méltó fogadására 

maga szentségi ajándékod készítsen elő minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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December 31. 

Karácsony nyolcadának 7. napja 

 

KEZDŐÉNEK  Iz 9, 6 

Gyermek született, Fiú adatott nekünk, 

az ő vállára kerül az uralom. 

Így fogják hívni: Isten örök terveinek Hírnöke. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te szent Fiad születésével 

új módon és tökéletesen magadhoz kapcsoltad az emberiséget. 

Kérünk, ismerj minket magadénak Fiad kedvéért, 

mert ő az egész emberi nem Üdvözítője. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te vagy az igazi buzgósál és békesség forrása. 

Add meg kérünk, hogy méltóképpen tiszteljük fölségedet 

ezzel az áldozati ajándékkal, 

és miközben részt veszünk a szent áldozatban, 

mindnyájunk szíve egyesüljön a hitben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 4,9 

Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, 

hogy általa éljünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te sokféle segítő kegyelmeddel kormányozod népedet. 

Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, 

hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve, 

még hűségesebben törekedjék az örökkévalókra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Január 1. 

 

KARÁCSONY NYOLCADA 

Szűz Mária, Isten Anyja 

Főünnep 

 

 

KEZDŐÉNEK Sedulius 

Üdvöz légy, Szűzanya! 

Te szülted a Királyt, 

aki az ég és föld Ura mindörökkön-örökké. 

 

Vagy: Vö. Iz 9, 2. 6; Lk 1, 33 

Fényesség ragyog ránk a mai napon: Urunk megszületett! 

Így fogják hívni: Csodálatos Isten, Béke Fejedelme, 

az eljövendő világ Atyja. Országának nem lesz vége. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Mária szűzi anyasága által 

örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. 

Engedd, kérünk, hogy Isten Anyjának közbenjárását mindig érezzük, 

mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te vagy minden jónak elkezdője és beteljesítője. 

Szűz Mária istenanyaságának szent ünnepén 

magasztaljuk kegyelmi munkálkodásod kezdetét, 

és ujjongó szívvel arra kérünk, 

hogy annak beteljesedésén is örvendhessünk. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Szűz Máriáról I. (mindenkor Szűz Mária istenanyaságának ünnepén), 412. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében a 

Karácsonyról. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsid 13,8 

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a Boldogságos Szűz Máriát szent Fiad Szülőjének 

és az Egyház Anyjának magasztaljuk. 

Boldogan vettük magunkhoz ajándékodat: 

kérünk, hogy ez segítsen el minket az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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A következő napokon, amikor a misét a köznapról kell mondani, az alább közölt szövegek 

veendők, 148. 
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Karácsony utáni II. vasárnap 

 

KEZDŐÉNEK Bölcs 18, 14-15 

Mialatt mély csend borult mindenre, 

és az éjszaka sietős útja közepén tartott, 

mindenható Igéd, Urunk, királyi trónjáról eljött közénk. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, te vagy híveid világossága. 

Áraszd jóságosan mennyei dicsőségedet az egész világra, 

hogy minden nép fölött felragyogjon tiszta fényed. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

felajánlott áldozati adományainkat 

szenteld meg egyszülött Fiad születésével: 

ez mutatja meg nekünk az igazság útját, 

és ez adja meg az örök élet reményét. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Karácsonyi prefáció: 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1,12 

Azoknak, akik befogadták, 

hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérünk, Urunk, Istenünk: 

úgy fejtse ki hatását ez a szentség bennünk, 

hogy lemossa bűneinket, és betöltse tiszta vágyainkat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Január 6. Vízkereszt, Urunk megjelenése 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Mal 3,1; 1 Krón 19, 12 

Megjelent a mi Urunk, Istenünk: 

ő a Királyunk, övé az erő és a hatalom. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a mai napon 

a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, 

és kinyilatkoztattad nekik Egyszülöttedet. 

Add meg jóságosan, 

hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, 

miután a hitből már itt megismertünk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints jóságosan Egyházad adományaira. 

Már nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk eléd, 

hanem magát Jézus Krisztust, 

akit ezekben az adományokban vallunk, 

feláldozunk és magunkhoz veszünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Prefáció Urunk megjelenéséről (Vízkereszt), 388. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Mt 2, 2 

Láttuk csillagát napkeleten, 

és eljöttünk, hogy ajándékokkal hódoljunk az Úrnak. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Kérünk, Istenünk, 

járj előttünk mindig és mindenütt mennyei fényességeddel, 

hogy tiszta lélekkel szemléljük a szent titkot, 

amelynek részesévé tettél, 

és tiszta szívvel fogadjuk magunkba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ahol Urunk megjelenésének főünnepe nem kötelező ünnep, ott a január 2-a és 8-a közé eső 

vasárnapra kell tenni. 
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Január 6-a utáni vasárnap 

Urunk megkeresztelkedése 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Mt 3, 16-17 

Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, 

a Szentlélek mint galamb lebegett az Úr fölött, 

és a mennyei Atya szava hallatszott: 

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust 

mint szeretett Fiadat, 

amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban 

és leszállt rá a Szentlélek. 

Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, 

akik újjászülettünk vízből és Szentlélekből. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vagy: 

Istenünk, 

egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent meg köztünk. 

Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, 

aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, 

amelyeket szent Fiad megkeresztelkedésének ünnepén eléd hozunk. 

Kérünk, hogy híveid adománya Krisztus áldozatává váljék, 

aki irgalmasságában a világ bűneit eltörölte. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 
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(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható örök Isten: 

 

Te csodálatos jelekkel vetted körül Jézust, 

amikor megkeresztelkedett a Jordán vizében: 

– mennyei szózatod HIRdette, 

hogy Igéd itt lakik köztünk. 

A galamb képében leszálló Lélek tanúságot tett arról, 

hogy Krisztust, a te szolgádat az öröm olajával fölkented, 

– és a szegényekhez KÜLDted 

az üdvösség jóhírével. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged: 

– fölségedet DIcsérjük, 

és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1,32.34 

Íme, ő az, akiről mondotta János: 

Én láttam őt, és tanúságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent lakomádban részesítettél minket, Istenünk. 

Buzgón kérünk, 

hogy egyszülött Fiad tanítását készséges szívvel hallgatva, 

Isten gyermekeinek hívassunk, és valóban azok is legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A mai vasárnapot követő hétfőtől a nagyböjt kezdete előtti keddig terjedő idő az évközi 

időszak. Mind a vasárnapi, mind a hétköznapi napokon az alább közölt szövegek veendők, 

326. sköv. 

Ha Urunk megjelenésének (Vízkereszt) ünnepe január 7-re vagy 8-ra esik, akkor Urunk 

megkeresztelkedésének ünnepe a rákövetkező hétfőre kerül. Ez esetben a Hitvallás elmarad.  
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A karácsonyi idő köznapjai 

Január 2-tól Urunk megkeresztelkedésének ünnepe előtti szombatig 

 

Ezeket a miséket kell venni a megfelelő köznapokon, a jelzett könyörgéssel. 

 

Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK 

Szent nap virradt ránk: 

jöjjetek nemzetek, hódoljunk az Úr előtt, 

mert nagy fényesség áradt a földre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

Vízkereszt előtt 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

adj rendíthetetlen, szilárd hitet nekünk, 

akik megvalljuk Egyszülöttedet, 

a dicsőségben veled egy örök Istent, 

aki valóságos emberként született Szűz Máriától. 

Szabadíts meg minket a földi bajoktól, 

és vezess el az örök boldogságra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vízkereszt után 

Urunk, Istenünk, 

ragyogja be szívünket a te fényed, 

és vezessen a világ sötétségén át, 

hogy eljuthassunk az örök világosság országába. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, 

amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra: 

felajánljuk a tőled kapott ajándékokat, 

és megnyerünk téged magadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vízkereszt előtt: Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Vízkereszt után: Vízkereszti, 388, vagy karácsonyi prefáció, 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1,14 

Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, 

akit kegyelem és igazság tölt be. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

életünket mindenkor új erővel töltse el kegyelmed, 

amelyet ebben a szentségben ajándékozol nekünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 117, 26-27 

Áldott, aki az Úr nevében jön hozzánk: 

Isten az Úr ő ragyog felettünk! 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

Vízkereszt előtt 

Istenünk, 

te Fiadnak, a Szent Szűz áldott gyermekének születését 

mentesítetted az emberi természet gyarlóságai alól. 

Add, kérünk, hogy általa új emberré legyünk, 

és megszabaduljunk az áteredő bűn következményeitől. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vízkereszt után 

Istenünk, 

egyszülött Fiad hozzánk hasonló emberi testben jelent meg köztünk. 

Add, kérünk, hogy bensőleg alakítson újjá minket Jézus, 

aki külsejét tekintve hasonló lett hozzánk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped felajánlott adományait, 

hogy szentségi ajándékaidban meg is kapjuk azt, 

amit buzgó hittel vallunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vízkereszt előtt: Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Vízkereszt után: Vízkereszti, 388, vagy karácsonyi prefáció, 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Ef 2,4; Róm 8, 3 

Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk, 

hogy elküldte tulajdon Fiát a bűnös emberhez hasonló testben. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mennyei eledelben részesítesz 

és magadhoz emelsz minket. 

Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben e szentség erejét, 

hogy előkészítsen minket további kegyelmeid méltó fogadására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Iz 9, 2 

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. 

Akik a halál országának árnyékában laknak, 

azoknak világosság támad. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

Vízkereszt előtt 

Mindenható Istenünk, engedd, 

hogy folytonosan beragyogja és megújítsa szívünket 

a mennyből közénk jövő Megváltónk, a világ Világossága. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vízkereszt után 

Istenünk, te vagy a népek világossága. 

Áraszd szívünkbe azt a fényességet, 

amellyel beragyogtad atyáink szívét, 

hogy népeid szüntelen békességnek örvendjenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tőled származik az igaz jámborság és békesség. 

Add, kérünk, 

hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképpen tiszteljük fölsédedet, 

és amikor részt veszünk a szent áldozatban, 

mindnyájunk szíve egy legyen a hitben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vízkereszt előtt: Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Vízkereszt után: Vízkereszti, 388, vagy karácsonyi prefáció, 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 1,2 

Az Élet, amely az Atyánál volt, 

megjelent nekünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te sokféle módon segíted és kormányozod népedet. 

Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, 

hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve, 

még hűségesebben törekedjék az örökkévalókra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Jn 1,1 

Kezdetben, az idők előtt, Isten volt az Ige; 

nagy kegyességében emberré testesült, 

hogy a világ Üdvözítője legyen. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

Vízkereszt előtt 

Istenünk, szent Fiad emberi születésével csodálatos módon elkezdődött 

néped megváltása. 

Kérünk, add, hogy őt állhatatos hittel kövessük, 

és nyomában járva eljussunk dicsőséges országodba, 

amelyet jutalmul ígértél nekünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vízkereszt után 

Istenünk, szent Fiad által örök világosságod ragyogott fel minden népnek. 

Engedd, hogy megismerjük őt mint Megváltónkat, 

és segítségével eljussunk az örök dicsőségre. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Istenünk, áldozati adományainkat, 

amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra: 

felajánljuk a tőled kapott ajándékokat, 

és megnyerünk téged magadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vízkereszt előtt: Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Vízkereszt után: Vízkereszti, 388, vagy karácsonyi prefáció, 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 3, 16 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

életünket mindenkor új erővel töltse el kegyelmed, 

amelyet ebben a szentségben ajándékozol nekünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 111, 4 

Az Úr világosságot hint az igazakra a sötétben, 

mert jóságos ő, irgalmas és igazságos. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

Vízkereszt előtt 

Jóságos Istenünk, adj világosságot híveid lelkébe. 

Ragyogjon bennünk mindenkor kegyelmed fénye, 

hogy Üdvözítőnket egyre jobban megismerjük, 

és őszinte szívvel ragaszkodjunk hozzá. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vízkereszt után 

Mindenható Istenünk, te a betlehemi csillaggal jelezted, 

hogy megszületett a világ Üdvözítője. 

Add, hogy ez az igazság egyre jobban átjárja lelkünket, 

és gyarapítsa életünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped felajánlott adományait, 

hogy szentségi ajándékaidban meg is kapjuk azt, 

amit buzgó hittel vallunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vízkereszt előtt: Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Vízkereszt után: Vízkereszti, 388, vagy karácsonyi prefáció, 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 4, 9 

Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, 

hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, 

hogy általa éljünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mennyei eledelben részesítesz 

és magadhoz emelsz minket. 

Kérünk, tedd hatékonnyá szívünkben e szentség erejét, 

hogy előkészítsen minket további kegyelmeid méltó fogadására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Gal 4, 4-5 

Az Isten elküldte a Fiát, aki asszonytól született, 

hogy a fogadott fiúságot elnyerjük. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

Vízkereszt előtt 

Mindenható, örök Isten, 

te új fényességet árasztottál reánk, 

amikor Fiad eljött közénk, 

és világra születve a Szent Szűztől, 

emberi testében a mi sorsunkat vállalta. 

Kérünk, tégy méltóvá minket, 

hogy részesei legyünk az ő mennyei dicsőségének. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vízkereszt után 

Mindenható, örök Isten, 

egyszülött Fiad által új teremtménnyé alkottál minket, 

mert őbenne emberi természetünk egyesült veled. 

Add, hogy kegyelmedből szívünkben is hasonlítsunk őhozzá. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tőled származik az igaz jámborság és békesség. 

Add, kérünk, hogy ezzel az áldozati adománnyal 

méltóképpen tiszteljük fölségedet, 

és amikor részt veszünk a szent áldozatban, 

mindnyájunk szíve egy legyen a hitben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vízkereszt előtt: Karácsonyi prefáció, 385-387. 

Vízkereszt után: Vízkereszti, 388, vagy karácsonyi prefáció, 385-387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1, 16 

Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, 

kegyelmet kegyelemre halmozva. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te sokféle módon segíted és kormányozod népedet. 

Kérünk, oltalmazd mind a jelenben, mind a jövőben, 

hogy a nélkülözhetetlen mulandó javak használatából ösztönzést merítve, 

még hűséhesebben törekedjék az örökkévalókra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyon ajánlatos, hogy a helyi egyházi közösségek legalább a nagyobb városokban a római 

hagyománynak megfelelően „stációs” ünnepléseket tartsanak. Ez főleg nagyböjtben alkalmas. 

A hívek közössége összegyűlhet – lehetőleg az egyházmegye főpásztorának vezetésével – 

vasárnaponként vagy más alkalmas köznapokon, akár a szentek sírjánál, akár a város 

jelentősebb templomaiban vagy kápolnáiban, vagy akár bizonyos kegyhelyeken is, amelyeket 

az egyházmegyében a hívek előszeretettel látogatnak. 
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Nagyböjt 

Hamvazószerda 

Ezen a napon a misében áldja meg és hinti a hívek fejére az Egyház az előző évben megáldott 

olajfa- vagy barkaágak elégetéséből nyert hamut. 

 

Bevezető szertartások és igeliturgia 

 

KEZDŐÉNEK Bölcs 11, 24-25. 27 

Az egész világon könyörülsz, Urunk, 

és semmit sem vetsz el abból, ami kezed műve, 

eltörlöd az emberek bűneit, ha bűnbánatot tartanak, 

és irgalmas vagy hozzánk, Urunk, Istenünk. 

 

A szokásos bűnbánati cselekmény (közgyónás stb.) és Uram, irgalmazz! elmarad, mert azt a 

hamvazás helyettesíti. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk 

keresztény életünk minden küzdelmére, 

hogy a bűnök ellen vívott harcainkban 

az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

A hamu megáldása és a hamvazás 

 

Homília után a pap összetett kézzel mondja: 

 

Kedves Testvéreim! 

Alázattal könyörögjünk Istenünkhöz, mennyei Atyánkhoz, 

hogy árassza jóságosan bőséges kegyelmét erre a hamura, 

amelyet a bűnbánat jeléül fejünkre hintünk. 

 

Rövid, csendes imádság után folytatja: 

 

Istenünk, téged az alázatosság könyörületre indít, 

a bűnbánat pedig megengesztel. 

Hallgass kegyesen könyörgésünkre, 

és amikor híveid fejére hamut hintünk, 

áraszd rájuk szent † áldásodat, 

hogy buzgón gyakorolva a nagyböjt bűnbánati cselekedeteit, 

szent Fiad húsvéti feltámadását megtisztult lélekkel ünnepeljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Vagy: 

Istenünk, te nem kívánod a bűnös halálát, 

hanem azt akarod, hogy megtérjen és éljen. 

Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket, 

és irgalmas jóságodban áldd † meg ezt a hamut, 

amelyet fejünkre hintünk. 

Ezzel elismerjük, hogy por vagyunk, 

és a porba térünk vissza. 

Add, hogy a nagyböjti jócselekedetek buzgó gyakorlásával 

elnyerjük bűneink bocsánatát, 

és életünk megújuljon feltámadt szent Fiad hasonlatosságára. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

A pap meghinti a hamut szenteltvízzel, minden kísérő szöveg nélkül. 

Azután minden eléje járuló hívőnek hamut hint a fejére, miközben mondja: 

 

Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban! Mk 1, 15 

 

Vagy: 

Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! Vö. Ter 3, 19 

 

Ezalatt a hívek énekelnek. (Az antifónák 2. tónusban.) 

 

1. antifóna Vö. Jo 2, 13 

Bűnbánati ruhát öltsünk, 

hamut hintsünk fejünkre. 

Böjtöljünk és könnyes szemmel boruljunk az Úr elé, 

végtelen nagy irgalmában megbocsátja bűneinket Istenünk. 

 

2. antifóna Jo 2, 17; Esz 13, 17 

A templomcsarnok és az oltár között sírjanak az Úr papjai, 

hangos szóval kiáltozzanak az Úr szolgái: 

Kíméld, Urunk, népedet, kíméld, 

ne hagyd, hogy elhaljon ajkunkon dicséreted. 

 

3. antifóna Zsolt 50, 3 

Töröld el, Urunk, gonoszságunkat. 

Ezt az antifónát ismételhetjük az 50. zsoltár minden egyes verse után. 

 

Válaszvers Vö. Bár 3,2 

Tegyük jóvá, amit tudatlansálunkban vétkeztünk, 

nehogy váratlanul érjen minket a halál őrája. 

Akkor már hiába keresünk rá módot, 

nem lesz már időnk bűnbánatra. 

Tekints ránk, Istenünk, könyörülj rajtunk; 

megbántottunk, Urunk, téged. 

Segíts rajtunk, üdvözítő Istenünk, 

szent neved dicsőségéért, Urunk, szabadíts meg minket. 
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Zsolt 78, 9: Tekints ránk, Istenünk, könyörülj rajtunk; 

megbántottunk, Urunk, téged. 

 

Az antifónák helyett más alkalmas éneket is énekelhetünk. 

A hamvazás után a pap megmossa kezét, és a Hívek könyörgésével befejezi a hamvazás 

szertartását. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

Az Eukarisztia liturgiája 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

A szent Negyvennap kezdetén ünnepélyesen mutatjuk be áldozatunkat. 

Segíts, Istenünk, 

hogy szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet, 

tartózkodjunk a káros élvezetektől, 

és bűneinktől megtisztulva 

buzgón ünnepeljük szent Fiad szenvedését. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Nagyböjti prefáció, III. vagy IV. 391-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 1, 2-3 

Aki éjjel-nappal az Úr törvényéről elmélkedik, 

idejében megtermi gyümölcsét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szentségi ajándékaid segítsenek minket, Istenünk, 

hogy neked tetsző módon böjtöljünk, 

és böjtölésünk lelkünknek is gyógyulására váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A hamu megáldása és a hamvazás misén kívül is történhet. Akkor azonban ajánlatos előtte 

igeliturgiát végezni, tehát Kezdőéneket, Könyörgést, szentírási szakaszok felolvasását a 

hozzá tartozó énekekkel, mint a misében. Ezt követi a homília, majd a hamu megáldása és a 

hamvazás. A szertartás a Hívek könyörgésével ér véget. 
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Hamvazószerda utáni csütörtök 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 54,17-20. 23 

Amikor az Úrhoz kiáltottam, meghallgatott, 

a rám támadóktól megoltalmazott. 

Bízzál az Úrban, 

ő megvédelmez majd, mint gyermekéti 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal 

és kísérd segítségeddel, 

hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, 

és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints kegyes szemmel 

felajánlott áldozati adományunkra, 

amelyet oltárodra eléd hoztunk. 

Kérünk, legyen szent nevednek dicsőségére, 

nekünk pedig bűneink bocsánatára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 50, 12 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, 

új és erős lelket önts belém! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Mindenható Istenünk, 

mennyei ajándékod vétele megszentelt minket. 

Kérünk, legyen mindig bűneink bocsánatának és üdvösségünknek forrása. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Hamvazószerda utáni péntek 

KEZDŐÉNEK Zsolt 29, 11 

Meghallgatta szavamat az Úr, és megkönyörült rajtam; 

az Úr lett az én segítőm és megmentőm. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, kísérd kegyelmeddel 

bűnbánati cselekedeteinket a Nagyböjt kezdetén. 

Add, hogy külső önmegtagadásainkat 

lelki megújulással tegyük teljessé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

a nagyböjti szent időben felajánljuk neked ezt az áldozatot. 

Kérünk, tegyen minket előtted kedvessé, 

és adjon nekünk nagyobb buzgóságot az önmegtagadásra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 24, 4 

Utaidat, Urunk, mutasd meg nekünk, 

és oktass ki ösvényed felől minket. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy mi, akik ebben a szentségben részesültünk, 

szabaduljunk meg bűneinktől, 

és legyünk méltók gyógyító kegyelmedre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Hamvazószerda utáni szombat 

KEZDŐÉNEK Zsolt 68, 17 

Hallgass meg minket, Urunk, te jóságos és irgalmas vagy; 

nagy irgalmasságodban, Istenünk, tekints reánk! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

tekints ránk irgalmasan, mert gyöngék vagyunk. 

Nyújtsd felénk védelmező jobbodat, 

és oltalmazz minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el engesztelő és dicsőítő áldozatunkat. 

Add, hogy ennek erejéből megtisztuljunk, 

és így neked tetsző ajándékként ajánljuk fel szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 9, 13 

Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. 

Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 

hanem a bűnösöket – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, 

te az örök élet kenyerével tápláltál minket. 

Kérünk, hogy ami most még titokkal teljes valóság számunkra, 

segítsen minket az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyböjt I. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Zsolt 90, 15-16 

Ha kiált hozzám, meghallgatom; megszabadítom és dicsőséget szerzek neki, hosszú élettel 

áldom meg. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, add kegyelmedet, 

hogy a nagyböjti szent időszak 

évenként visszatérő gyakorlatai által 

egyre jobban megismerjük Krisztus életének titkait, 

és méltó keresztény életünkkel igazodjunk hozzá. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tégy méltóvá minket az áldozati adományok felajánlására, 

amelyekkel az áldott nagyböjti időszak kezdetét ünnepeljük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Krisztus megkísértéséről 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(Ő) Amikor negyven napon át a földi tápláléktól megtartóztatta magát, 

 – megszentelte BÖJTjével 

az önfegyelmezésnek ezt a módját. 

A sátán minden cselvetését legyőzve megtanított arra, 

hogy a romlás kovászának ellenálljunk, 

– így méltó lélekkel ünnepeljük a Húsvét szent TITkát, 

és az örök húsvétra is eljussunk. 

Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, 

– dicséreted himnuszát ZENGjük, 

és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 
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Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene...  

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 4, 4 

Nemcsak kenyérrel él az ember, 

hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mennyei kenyérrel tápláltál minket: 

ettől növekszik hitünk, éled reményünk, erősödik szeretetünk. 

Kérünk, taníts meg, 

hogy Krisztusra, az élő kenyérre éhezzünk, 

és élni tudjunk minden igéből, 

amely ajkadról származik. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 122, 2-3 

Amint a szolga szeme gazdája kezére figyel, 

Urunkra, Istenünkre szemünk úgy tekint, 

amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Üdvözítő Istenünk, téríts magadhoz minket, 

és oktass szent tanításoddal, 

hogy lelkünk javára váljék minden jócselekedet, 

amellyel Húsvétra készülünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

legyen kedves előtted buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk. 

Kérünk, szenteld meg általa mindennapi életünket, 

és bocsásd meg irgalmasan bűneinket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25, 40. 34 

Bizony mondom nektek, 

amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, 

velem tettétek. 

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba 

a világ kezdetétől nektek készített országot 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

szentséged vétele erősítse testünket és lelkünket. 

Újíts meg minket, 

és engedd, hogy a mennyei dicsőségben 

elnyerjük teljes gyógyulásunkat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 89,1-2 

Menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. 

Mindöröktől örökre vagy te, Istenünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan házad népére, 

és add, hogy átjárja lelkünket 

az utánad való szent vágyakozás, 

és a testi önmegtagadás gyakorlásával szívünk megtisztuljon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Teremtő Urunk, mindenható Istenünk, 

fogadd el, amit bőkezű adományaidból felajánlunk, 

és ajándékaidat, 

amelyeket földi életünk fenntartására rendeltél, 

fordítsd jóságosan örök életünk javára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 4, 2 

Halld meg kiáltásomat, igazságtévő Istenem! 

Pártomra keltél a bajban; 

könyörülj rajtam, 

Uram, és hallgasd meg imámat! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, erősítsen minket e szentség vétele, 

hogy földies vágyainkat megfékezve 

eljussunk a mennyei javak szeretetére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 24,6.3.22 

Irgalmasságodra gondolj, Urunk, 

és könyörületedre, mely öröktől való. 

Ne ujjongjon ellenség fölöttünk: 

szabadítsd meg népedet minden sanyarúságából, Istenünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tekintsd jóságosan néped buzgóságát. 

Add, hogy testi önmegtagadásaink 

és jócselekedeteink gyümölcseként 

lélekben újjászülessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, felajánljuk ajándékaidat, 

amelyeket azért kaptunk tőled, 

hogy nevednek szenteljük. 

Változtasd kenyerünket és borunkat szentsédeddé, 

hogy orvosságunk legyen az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 5,12 

Örvendjenek mind, akik benned bíznak, Urunk, 

ujjongjanak, mert velük maradsz mindörökre. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szüntelenül táplálsz minket szentségeiddel. 

Engedd, hogy az eledel, amelyet e szentségben nyújtasz, 

adja meg nekünk az örök életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 5.2-3 

Nyisd meg, Uram, füledet szavamra, figyelj panaszomra! 

Jusson eléd hangos kiáltásom, Királyom és Istenem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy mindig helyesen gondolkodjunk 

és a jót készségesen meg is tegyük. 

Így mi, akik nálad nélkül létezni sem tudunk, 

segítségeddel tetszésed szerint élhetünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Hallgasd meg könyörgésünket, Istenünk, 

fogadd el néped áldozati adományait és imádságait, 

és hajlítsd magadhoz szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 7,8 

Aki kér, az kap, aki keres, az talál, 

s aki zörget, annak ajtót nyitnak. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

szent tested és véred vétele, 

melyet megváltásunk zálogául rendeltél, 

szolgáljon nekünk orvosságul 

a jelen és az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 24, 17-18 

Szabadíts ki bajaimból, Uram! 

Lásd, megaláztak, és szenvedek, 

bocsásd meg hát minden bűnömet! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add meg híveidnek, 

hogy töredelmes szívvel készüljünk Húsvét ünnepére. 

Engedd, hogy a magunkra vállalt nagyböjti önmegtagadás 

mindnyájunk lelki javára váljék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen azt az áldozati adományt, 

amellyel kiengesztelődni akartál, 

hogy nagy jóságodból visszanyerjük az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Ez 33, 11 

Amint igaz, hogy élek – mondja az Úr: 

nem akarom az istentelen halálát, hanem hogy letérjen útjáról 

és éljen. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, újítson meg minket a szentségi táplálék, 

tisztítson meg bűneinktől, 

és tegyen egyre inkább részesévé üdvösségünk szent titkának. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 18,8 

Az Úr törvénye szeplőtelen: megújítja a lelket; 

az Úr rendelése hűséges: megokosítja a tudatlant. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Örök Atyánk, fordítsd magadhoz szívünket, 

hogy mindig azt keressük, ami egyedül szükséges, 

és a szeretet gyakorlásával mutassuk meg, 

hogy a te szolgálatodra szenteltük magunkat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, újítson meg minket üdvözítő áldozatod, 

és tegyen méltóvá kegyelmed ajándékára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5,48 

Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, támogass folytonos segítségeddel minket, 

akiket mennyei lakomáddal táplálsz. 

Kérünk, tölts el vigasztalásoddal mindnyájunkat, 

akiket szentségi kegyelmeddel gazdagítottál. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyböjt II. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Zsolt 26, 8-9 

Szívem rólad mondta: „Keressétek az ő arcát!” 

A te arcodat keresem, Uram. 

Ne rejtsd el előlem arcodat! 

 

Vagy: Zsolt 24.6.3.22 

Irgalmasságodra gondolj, Uram, 

és könyörületedre, mely öröktől való. 

Ne ujjongjon ellenség fölöttünk; 

szabadítsd meg, Istenem, népedet minden sanyarúságából. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megparancsoltad nekünk, 

hogy hallgassunk szeretett Fiadra. 

Táplálj minket szent igéddel, 

hogy megtisztult lélekkel, 

örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tisztítson meg bűneinktől ez az áldozat: 

szentelje meg szolgáid testét és lelkét, 

hogy méltó módon ünnepeljük meg Húsvét ünnepét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az Úr színeváltozásáról 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentsédes Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, 
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– a szent hegyen megmutatta NÉkik 

dicsőségének fényét. 

Így világossá tette számunkra, amit a törvény és a próféták tanúsága hirdet 

hogy szenvedésére a feltámadás örökfénye virrad. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, 

– fölségedet DIcsérjük, 

és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 17, 5 

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, 

őt hallgassátok! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Dicsőséges szent testedet és véredet magunkhoz véve 

hálát adunk neked, Urunk, 

mert már itt a földön 

mennyei ajándékaidban részesítesz minket. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké 
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Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 25,11-12 

Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam! 

Lábam megmarad az egyenes úton, 

s a gyülekezetben áldalak, Istenem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te lelkünk javára rendelted a testi önmegtagadás törvényét. 

Adj erőt, hogy tartózkodjunk minden bűntől, 

és szívvel-lélekkel valóra váltsuk parancsaidat, 

amelyeket atyai jóságod adott nekünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te meghívtál minket, 

hogy e szent titkok ünneplésében neked szolgáljunk. 

Hallgasd meg jóságosan könyörgésünket, 

és védelmezz minket a földi élet kísértései között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 6, 36 

Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

a szent áldozatban való részvételünk 

tisztítson meg minket bűneinktől, 

és részesítsen a mennyország örömében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



168 PPEK / Misekönyv 

  

Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 12, 4-5 

Gyújts szememben fényt, hogy halál álma ne érjen, 

hogy ellenségem ne mondja: „Legyőztem!” 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, oltalmazd szüntelenül Egyházadat, 

hiszen nélküled erőtlen a halandó ember. 

Segítségeddel tartsd távol mindig a rosszat, 

és vezess minket az üdvösség útján. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

áraszd ránk jóságosan kegyelmedet ebben az áldozatban, 

hogy általa megtisztuljunk földi életünk bűneitől, 

és elnyerjük mennyei adományaidat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 9, 2-3 

Összes csodáidat elbeszélem, 

ujjongok és örvendezem benned, 

nevedről szól énekem, fölséges Isten! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szent asztalod kenyere erősítsen minket a hitvalló keresztény életben, 

és szerezze meg nekünk mindenkor irgalmadat és segítségedet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 37, 22-23 

Ne hagyj magamra, én Uram, 

Istenem, ne távozz el tőlem! 

Siess, oltalmazz engem, Uram, én menedékem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

védelmezd jótettekben buzgólkodó népedet, 

vigasztald oltalmaddal itt a földön, 

és egykor ajándékozd meg örök boldogsággal a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, 

tekints jóságosan felajánlott áldozati adományunkra, 

és add érte cserébe kegyelmedet: bűneink bocsánatát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 20,28 

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ő szolgáljon másoknak, 

és odaadja az életét, váltságul sokakért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk és Istenünk, 

a te akaratodból lett ez a szentség örök életünk záloga. 

Add, hogy kegyelmedből kieszközölje nekünk az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 138, 23-24 

Tégy próbára, Istenem, s tudd meg, milyen vagyok! 

Nézz rám, nem járok-e a gonoszság útján, 

és vezérelj engem az ősi jó úton! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, 

és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. 

Fordítsd magadhoz szívünket, 

hogy Szentlelked tüzétől felgyulladva 

állhatatosak maradjunk a hitben 

és gyümölcsöt hozzunk a jócselekedetekben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szenteld meg bűnbánati előkészületünket ezzel az áldozattal, 

hogy a szent Negyvennap külső fegyelme 

belsőleg is alakítson át minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 118, 1 

Azok a boldogok, akik bűntelenül élnek, 

akik az Úr törvényének útján járnak. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, 

munkálkodjék bennünk állandóan az áldozat kegyelme, 

és egyre több jócselekedetre indítson minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 30, 2. 5 

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem! 

Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, 

mivel te vagy az én erősségem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

adj erőt, hogy a közelgő ünnepekre 

töredelmes bűnbánattal tisztítsuk meg lelkünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

irgalmas jóságod készítsen fel minket a szent áldozat bemutatására, 

és támogasson keresztény életünkben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 4,10 

Isten szeret minket, 

és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük üdvösségünk zálogát. 

Segíts úgy törekednünk az örök üdvösségre, 

hogy azt el is érjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 144,8-9 

Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú. 

Jóságos az Úr mindenkihez, 

irgalmasságát minden alkotása élvezi. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te már ezen a földön mennyei javakban részesítesz minket, 

amikor szentségeiddel belekapcsolsz mennyei életedbe. 

Kérünk, kormányozz minket földi utainkon, 

és vezess el örök világosságodra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

részesítsen ez az áldozat megváltásunk kegyelmében. 

Tartson vissza emberi botladozásainktól, 

és üdvösséges ajándékaidat szerezze meg nekünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 15, 32 

Örülnöd kell, fiam, 

mert testvéred meghalt, de új életre támadt; 

elveszett, de újra megkerült. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

az Oltáriszentség, amelyet magunkhoz vettünk, 

töltse be egészen szívünket, 

és fejtse ki bennünk hatékony erejét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyböjt III. vasárnapja 

 

Ahol ezen a napon van a keresztségre készülő felnőttek előkészületi vizsgája, vehetők a saját 

rituális könyörgések és közbenjáró imák, mint alább, 770. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 24, 15-16 

Szemem mindig az Úrra tekint, 

hiszen ő vonja ki lábam a csapdából. 

Tekints rám és irgalmazz: elhagyatott vagyok és nyomorult. 

 

Vagy: Ez 36, 23-26 

Ha majd elismeritek, hogy én vagyok a ti szent Istenetek: 

egybegyűjtelek titeket az egész világról. 

Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítlak minden gonoszságtól: 

új lelket adok belétek – mondja az Úr. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, 

te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által 

gyógyulást adsz bűneinkre. 

Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, 

és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, 

emelj föl minket szüntelen irgalmaddal. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, engeszteljen meg ez az áldozat. 

Hallgasd meg imádságunkat, 

amikor bűneinkért bocsánatodat kérjük, 

és add, hogy mi is szívből megbocsássunk embertársainknak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a szamariai asszonyról 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
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hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő miközben vizet kért a szamariai asszonytól 

a hit ajándékát nyújtotta néki, 

– az asszony hitére SZOMjazott, 

hogy az istenszeretet tüzét lángra gyújtsa benne. 

Így mi is hálát adunk néked, 

– hatalmas tetteidet HIRdetjük, 

s az angyalokhoz társulva mondjuk: (zengjük:) 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,...  

 

Ha az Evangéliumot nem a szamariai asszonyról olvastuk, a nagyböjti prefációk egyikét kell 

venni, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Ha a szamariai asszonyról szóló Evangéliumot olvastuk: Jn 4, 13-14 

Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, 

abban örök életre szökellő vízforrás fakad – mondja az Úr. 

 

Ha másról szólt az Evangélium: Zsolt 83,4-5 

A veréb is otthont talál magának, 

és fészket a gerle, ahová fiait helyezze; 

én a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem és Királyom! 

Boldogok, akik házadban laknak, 

és téged örökké magasztalnak. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, üdvösségünk zálogát vettük magunkhoz, 

amikor itt a földön mennyei kenyérrel tápláltál minket. 

Alázattal kérünk: mutatkozzék meg tetteinkben is, 

hogy e szentségben veled találkoztunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 83,3 

Epedve sóvárog lelkem az Úr udvarába. 

Szívem és testem áhítozik az élő Isten után. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

irgalmas jóságod tisztítsa és erősítse mindenkor Egyházadat. 

Kormányozd szüntelen kegyelmeddel, 

hiszen csak a te segítségeddel állhat fenn. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy üdvözítő szentséggé váljék áldozati adományunk, 

amelyet oltárodnál szolgálva felajánlunk neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 116,1-2 

Dicsérjétek az Urat, minden népek, 

mert erős fölöttünk az ő irgalma. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy a szent áldozatban való részvételünk tisztítsa meg lelkünket, 

és vezessen el mindnyájunkat a teljes egységre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



176 PPEK / Misekönyv 

  

Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 16, 6.8 

Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, 

fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! 

Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, 

szárnyad árnyékában védj meg engem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

maradjon velünk mindenkor kegyelmed, 

tegyen készségessé szolgálatodra, 

és szerezze meg nekünk állandó oltalmadat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tisztítson meg bűneinktől ez az üdvösséges áldozat, 

és szerezze meg nekünk hathatós segítségedet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 14,1-2 

Uram, a te hajlékodban ki lakhat? 

A te szent hegyeden ki pihenhet? 

Aki szeplőtelenül él és helyesen cselekszik. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

a szent áldozatban való részesedés 

növelje bennünk az új életet. 

Kérünk, adja meg bűneink bocsánatát, 

és biztosítsa számunkra oltalmadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 118,113 

Rendezd lépteimet törvényed szerint, Uram, 

a gonosz ne uralkodjék rajtam. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

taníts minket önfegyelmezésre, 

és tápláld lelkünket szent igéddel 

a negyvennapos húsvéti előkészület idején. 

Add, hogy teljes odaadással megtagadjuk magunkat érted, 

és mindenkor egy szívvel-lélekkel imádkozzunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait. 

Védelmezz minden rossztól minket, 

akik szent titkaidat ünnepeljük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 15,11 

Az élet útját mutatod nekem, 

örömmel töltesz el színed előtt, Uram. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szenteljen meg minket a mennyei lakoma, 

amelynek vendégei voltunk. 

Add, hogy oltalmazzon minden eltévelyedéstől, 

és részesítsen mennyei ígéreteidben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK 

Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. 

Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, 

megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Fölséges Istenünk, add, 

hogy minél inkább közeledik megváltásunk nagy ünnepe, 

annál nagyobb áhítattal törekedjünk 

Húsvét szent titkának ünneplésére. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tisztítsd meg népedet a bűnös élet minden szennyétől, 

hogy kedves legyen előtted áldozati adományunk. 

Ne engedj elmerülni a hamis örömökben, 

hiszen megígérted, 

hogy az igazi boldogság lesz osztályrészünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 118,4-5 

Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. 

Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

támogass segítségeddel minket, 

akiket ezzel a szentséggel táplálsz. 

Add, hogy a szent áldozatban részesedve méltó életet éljünk, 

és elnyerjük tőled a megváltás gyümölcseit. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 85, 8.10 

Az istenek között nincs hozzád hasonló, Uram, 

mert nagy vagy és csodákat művelsz: 

te vagy Isten egyes-egyedül. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

öntsd szívünkbe jóságosan kegyelmedet, 

hogy mindig visszatartson az emberi botlásoktól, 

és a te segítségeddel mindig ragaszkodjunk mennyei parancsaidhoz. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints jóságosan áldozati adományainkra, 

amelyeket neked szentelünk. 

Legyenek mindig kedvesek előtted, 

nekünk pedig szerezzék meg az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Mk 12, 33 

Szeretni Istent teljes szívünkből, 

embertársunkat pedig, mint saját magunkat, 

többet ér minden áldozatnál. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

járja át testünket és lelkünket Szentlelked ereje. 

Add, hogy amiből most részt kaptunk, 

azt a mennyben a maga teljességében birtokoljuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 102,2-3 

Áldjad, lelkem, az Urat, 

és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett: 

Ő megbocsátja minden bűnödet! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy a nagyböjti szent időben örvendezve készüljünk 

Húsvét titkának megünneplésére, 

és annak gyümölcseiből boldogan részesüljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, neked köszönhetjük, 

hogy megtisztult lélekkel vehetünk részt a szent áldozatban. 

Add, hogy miközben rendelésed szerint bemutatjuk, 

illő módon hódoljunk előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 18,13 

A vámos megállt hátul, 

a mellét verte és könyörgött: 

Isten, irgalmazz nekem, bűnösnek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

add, hogy szentségedet, 

amellyel szüntelenül táplálsz minket, 

mindig odaadó szívvel 

és hűséges lélekkel vegyük magunkhoz. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyböjt IV. vasárnapja 

Ahol ezen a napon van a keresztségre készülő felnőttek előkészületi vizsgája, vehetők a saját 

rituális könyörgések és közbenjáró imák, mint alább, 770. 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 66,10-11 

Örvendezz, Isten népe! 

Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. 

Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. 

Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szent Fiad által 

csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. 

Engedd, kérünk, 

hogy keresztény néped készséges önátadással 

és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Örömmel ajánljuk fel neked, istenünk, 

áldozatunkat, hogy az örök élet kenyere legyen belőle. 

Kérve kérünk, segíts, hogy hívő tisztelettel vegyük körül, 

és méltóképpen mutassuk be a világ üdvösségére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a vakon születettről 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az emberiség a sötétben tévelygett, 

de ő a hit világosságára vezette megtestesülésének titka által, 

és akiket az ősbűn születésüktől szolgaságra vetett, 
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– a keresztvíz ÁLtal 

Isten gyermekeivé fogadta. 

 

Az ég és a föld ezért énekli néked az imádás új énekét, 

és mi is, az angyalok seregével együtt 

– hangos szóval HIRdetjük 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük: ) 

 

Ha az Evangéliumot nem a vakon születettről olvastuk, a nagyböjti prefációk egyikét kell 

venni, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

 

Ha a vakon születettről szóló Evangéliumot olvastuk: Vö. Jn 9, 11 

Az Úr megkente szememet; elmentem, megmostam, 

íme látok és hiszek Istenben. 

 

Ha az Evangélium a tékozló fiúról szólt: Lk 15, 32 

Örülnöd kell, fiam, mert testvéred halott volt, és életre kelt, 

elveszett és hazakerült. 

 

Ha másról szólt az Evangélium: Zsolt 121, 3-4 

A szent város szilárdan áll: biztos védelmet nyújt mindenkinek. 

Oda vonulnak az Úr választottai, hogy magasztalják az Úr nevét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, 

aki a világra születik. 

Kérünk, ragyogja be szívünket kegyelmed fénye, 

hogy mindig úgy gondolkodjunk, ahogy hozzád méltó, 

fölségednek kedves, 

és őszintén szeressünk téged. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 30,7-8 

Én az Úrban remélek! 

Ujjongok és örvendezem jóságod miatt, 

mert tekintetre méltattad alázatosságomat. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te szentségeid titokzatos erejével megújítod a világot. 

Add, hogy Egyházad lelkiekben egyre gyarapodjék, 

földi gondjai között pedig támogasd segítségeddel. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

részesedjünk a neked felajánlott áldozat gyümölcseiben, 

hogy a régi ember földies gyarlóságát levetve, 

új emberré legyünk, 

és szüntelenül előrehaladjunk az örök élet útján. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Ez 36,27 

Lelkemet árasztom belétek; 

ezt teszem, hogy törvényeim szerint járjatok, 

hogy ítéleteimet megtartsátok és megtegyétek, 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

szent ajándékaid újítsák meg életünket: 

szenteljenek meg minket, 

és vezessenek el az örökkévalóságba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 55,1 

Ti szomjazók, jöjjetek a forrás vizéhez – mondja az Úr! 

Bár nincsen pénzetek, siessetek ide, és igyatok belőle örömmel. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

készítsd elő híveid szívét a nagyböjti szent gyakorlatokkal, 

hogy méltó lélekkel éljük át Húsvét szent titkát, 

és elvigyük az emberekhez a megváltás örömhírét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, a kenyeret és a bort, 

amelyeket azért adtál nekünk, 

hogy halandó életünkben teremtő jóságodat tanúsítsák, 

és halhatatlanságot adó orvossággá legyenek számunkra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 22,1-2 

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 

zöldellő mezőkön terelget engem, 

és csöndes vizekhez vezet. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tisztítsd és újítsd meg jóságosan lelkünket üdvösségszerző szentségeddel, 

hogy így segítséget nyerjünk 

mind a földi, mind az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 68,14 

Uram, tehozzád imádkozom kegyelmed idején. 

Hallgass meg mérhetetlen jóságodban, 

hűséged szerint segíts meg, Istenem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megadod az igazaknak érdemük jutalmát 

és a bűnbánóknak bűneik bocsánatát. 

Irgalmazz hozzád könyörgő népednek, 

hogy bűneinket megvallva, elnyerjük bocsánatodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk: ennek az áldozatnak ereje 

törölje le lelkünkről jóságosan mindazt, ami régi, 

és növelje bennünk mindazt, ami új és üdvösséges. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 3,17 

Nem azért küldte el Isten a Fiát a világba, 

hogy elítélje a világot, 

hanem hogy üdvösséget szerezzen a világnak. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk: ne engedd, 

hogy ítéletünkre váljék mennyei adományaid vétele, 

hiszen ezt a szentséget híveid üdvösségére rendelted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 104, 3-4 

Az Urat kereső szívek örvendezzenek! 

Keressétek az Urat és hatalmas erejét, 

keressétek az ő arcát mindig! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

segíts, hogy bűnbánattal megtisztítsuk lelkünket, 

és bővelkedjünk jócselekedetekben. 

Engedd, hogy őszinte szívvel megtartsuk parancsaidat, 

és bűntelen lélekkel üljük meg Húsvét szent ünnepét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy áldozatunk bemutatása 

gyarló természetünket tisztítsa meg minden bűntől, 

és erősítse meg a jóban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jer 31, 33 

Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. 

Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Jézus, Krisztus, 

tisztítson meg minket szent tested és véred, 

amelyet magunkhoz vettünk. 

Kérünk, add meg híveidnek, 

hogy szabadok legyünk minden bűntől; 

és bár lelkiismeretünk nyomasztó vádját érezzük, 

mégis örömmel töltsön el üdvösségszerző szentséged áldása. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 53, 3-4 

Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem, 

szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal! 

Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj ajkam szavára! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a húsvéti szentségekben 

hatékony segítséget adsz emberi gyöngeségünknek. 

Add, hogy a megváltás kegyelmét örömmel fogadjuk, 

és arról életünk megújításával tanúskodjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

tisztítson meg minket ennek a szent áldozatnak hathatós ereje, 

és vezesse el megtisztult lelkünket a kegyelem forrásához. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Ef 1,7 

Krisztusban nyertük el vére által a megváltást, 

bűneink bocsánatát kegyelme bőségének arányában. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add meg nekünk, 

hogy amint az üdvösség régi rendjét az új váltotta fel, 

vessük le mi is a régi embert, 

és lélekben megszentelődve öltsük magunkra az újat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 17,5-7 

Rám zúdultak a halál hullámai, 

rám tekeredtek az alvilág kötelékei; 

nyomorúságomban az Urat szólítottam, 

és templomában szavamat meghallotta. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

könyörülj rajtunk és irányítsd szívünket, 

mert csak a te segítségeddel lehetünk kedvesek előtted. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd tetszéssel áldozati adományunkat, 

és lázadozó akaratunkat hajlítsd magadhoz kegyelmeddel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Nagyböjti prefáció, 389-392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Pét 1, 19 

Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta Báránynak 

a drága vére árán vagyunk megváltva. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, a szentáldozásban magunkhoz vett ajándékaid 

tisztítsanak meg minket 

és tegyenek kedvessé előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ahol szokásban van a keresztek és képek lefödése a templomban, a püspöki konferencia 

döntése szerint ez a szokás megtartható. A keresztek lefödve maradnak a nagypéntek délutáni 

szertartás végeztéig, a képek pedig a húsvéti vigília kezdetéig. 
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Nagyböjt V. vasárnapja 

Ahol ezen a napon van a keresztségre készülő felnőttek előkészületi vizsgája, vehetők a saját 

rituális könyörgések és közbenjáró imák, mint alább, 770. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 42, 1-2 

Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, 

az istentelen néppel szemben védd ügyemet, 

ments meg a gonosz és álnok emberektől, 

mert te vagy az én megmentő Istenem. 

 

Nincs DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segíts minket, 

hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, 

amellyel Krisztus szerette a világot, 

és halálra adta értünk önmagát. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, 

és add, hogy híveidet tisztítsa meg 

ennek az áldozatnak az ereje, 

miután a keresztény hit tanításában részesültek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Lázár feltámasztásáról 

 

Ha az Evangélium Lázár feltámasztásáról szólt, a következő saját prefációt kell venni: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentsédes Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(Ő) Mint valóságos ember, megsiratta barátját, Lázárt, 

– mint örök ISten 

feltámasztotta őt a sírból. 
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Az egész emberiséget is megszánta 

– és húsvéti szentségei ÁLtal, 

új életre támasztott minket. 

 

A te Fölségedet általa imádják az angyalok, 

kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzád, 

– midőn velük EGYütt 

ujjongva mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Ha az Evangéliumot nem Lázárról olvastuk, a nagyböjti prefációk egyikét kell venni, 389-

392. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

 

Ha a Lázárról szóló evangéliumot olvastuk: Jn 11. 26 

Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, 

nem hal meg örökre – mondja az Úr. 

 

Ha az Evangélium a házasságtörő nőről szólt: Jn 8,10-11 

Asszony, senki sem ítélt el? Senki sem, Uram! 

Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! 

 

Ha másról szólt az Evangélium: Jn 12,24-25 

Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, 

és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

add, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent Fiadnak, 

akinek testét és vérét magunkhoz vettük. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 55, 2 

Irgalmazz nekem, Istenem, mert rajtam taposnak, 

folyvást szorongatnak s el akarnak nyomni. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te mérhetetlen kegyelmed 

gazdagon elhalmoz minket minden áldással. 

Kérünk, vezess át bennünket a régiből az új életre, 

hogy készen találj, amikor megnyitod előttünk 

dicsőséges mennyei országodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Engedd, Istenünk, hogy amikor bemutatjuk a szent áldozatot, 

felajánlhassuk neked testi vezeklésünk gyümölcseként 

lelkünk tisztaságát és örömét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

 

Ha az Evangélium a házasságtörő nőről szólt: Jn 8,10-11 

Asszony, senki sem ítélt el? Senki sem, Uram! 

Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél! 

 

Vagy, ha más Evangélium volt: Jn 8,12 

Én vagyok a világ világossága. 

Aki követ, nem jár többé sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

áldott szentséged megerősített minket. 

Add, hogy bűneinktől újra meg újra megtisztulva 

egyre közelebb jussunk hozzád Krisztus követésének útján. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 26,14 

Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj, 

szíved legyen erős, és bízzál az Úrban! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

adj nekünk hűséget szolgálatodban, 

hogy napjainkban egyre többen 

és egyre buzgóbban kövessenek téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, bemutatjuk neked engesztelő áldozatunkat. Bocsásd meg irgalmasan bűneinket, 

és tétovázó szívünket irányítsd a jóra. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK  Jn 12,32 

Ha majd fölemelnek a földről, 

mindenkit magamhoz vonzok – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk: 

add, hogy állandóan azzal törődjünk, ami a tiéd, 

és így mindig méltók legyünk mennyei ajándékaid vételére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



PPEK / Misekönyv 193 

  

Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 17, 48-49 

Dühödt ellenségeimtől megszabadítottál, 

a lázongók fölé emeltél, 

s kimentettél a gonosz férfi kezéből, Uram. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

áraszd híveid szívébe kegyelmed világosságát, 

hogy bűneinket megbánva neked szenteljük magunkat. 

Adj nekünk istenfélő lelkületet, 

és hallgasd meg jóságosan esedezésünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, eléd hozzuk a kenyeret és a bort, 

amelyeket azért ajándékoztál nekünk, 

hogy dicsőítésedre felajánljuk. 

Add, kérünk, hogy lelkünk orvosságává legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Kol 1,13-14 

Isten helyet adott nekünk szeretett Fia országában. 

Benne nyertük el vére által a megváltást, 

bűneink bocsánatát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, gyógyítson meg minket a szentáldozás, 

tisztítsa meg szívünket a bűntől, 

és részesítsen örök oltalmadban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Zsid 9, 15 

Krisztus az új szövetség közvetítője, 

akinek el kellett szenvednie a halált, 

hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, bízva reméljük irgalmadat. 

Esedezve kérünk, állj mellettünk, és oltalmazz jóságosan. 

Bűnöktől megtisztult lelkünket tartsd meg a megszentelt élet útján, 

hogy ígéreted szerint egykor elnyerjük mennyei örökségünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints jóságosan erre az áldozatra, 

hogy lelkünk javára és az egész világ üdvösségére váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Prefáció Urunk szenvedéséről I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Róm 8,32 

Saját Fiát sem kímélte az Isten, 

hanem áldozatul adta mindnyájunkért: 

általa mindent megadott nekünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük üdvösséges ajándékaidat. 

Kérjük irgalmadat, 

hogy ez a szentség, 

amellyel földi életünkben táplálsz, 

tegyen minket az örök élet részeseivé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 30, 10.16.18 

Szorongatnak, Uram, könyörülj rajtam! 

Ragadj ki az ellenség kezéből, 

és ments meg azoktól, akik üldöznek engem. 

Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, bocsásd meg, 

hogy emberi gyöngeségből vétkeztünk, 

és oldozd fel jóságosan bűneink kötelékét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, 

hogy mindenkor méltóképpen szolgáljunk oltárodnál, 

és az áldozatban való részesedésünk 

legyen üdvösségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Pét 2, 24 

Jézus a mi bűneinket fölvitte saját testében a keresztfára, 

hogy meghaljunk a bűnnek, és igaz életet éljünk. 

Az ő sebei által nyertünk gyógyulást. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Urunk, Istenünk, 

a szent áldozat, amelyben részesültünk, 

legyen állandó oltalmunkra 

és minden rosszat űzzön messze tőlünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 21, 20.7 

Uram, ne maradj távol! 

Erősségem, siess és segíts meg, 

mert én féreg vagyok, nem ember, 

emberek szégyene, akit a nép megvet. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szüntelenül munkálod az emberek üdvösségét, 

most azonban még bőségesebb kegyelemmel örvendeztetted meg népedet. 

Tekints jóságosan választottaidra, 

akik már megkeresztelkedtek vagy most készülnek 

a keresztségben újjászületni, 

és támogasd őket segítő oltalmaddal. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te neved megvallásával és a keresztség szentségével 

készítesz elő minket az örök életre. 

Fogadd el híveid adományait és imádságait, 

hogy a benned reménylők elnyerjék 

vágyaik teljesülését és bűneik bocsánatát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 11, 52 

Krisztus áldozattá lett értünk, 

hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérünk, fölséges Istenünk, 

hogy amint szent Fiad testével és vérével tápláltál, 

az isteni természetben is részesíts minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyhét 

Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja 

1. Ezen a napon ünnepli az Egyház Krisztus Urunk Jeruzsálembe való bevonulását a húsvéti 

misztérium beteljesítésére. Éppen ezért a nap minden miséjében megemlékezünk Urunknak 

erről a bevonulásáról, mégpedig a főmise előtt körmenettel vagy ünnepélyes bevonulással, a 

többi misék előtt pedig egyszerű bevonulással. Ünnepélyes bevonulást tarthatunk a napnak 

nem csupán egy, hanem több miséje előtt is, ha a mise látogatott, népes szokott lenni. 

Körmenet azonban csak a főmise előtt tartható. 

 

Urunk Jeruzsálembe való bevonulásának emlékezete 

 

I. forma: Körmenet 

 

2. A hívek megfelelő időpontban a főmise helyéül szolgáló templomon kívül, valamely 

kisebb templomban vagy más alkalmas helyen gyülekeznek, kezükben barkákkal. 

 

3. A pap, a diakónus és a segédkezők már a szentmiséhez felöltözve – piros színű ruhában – 

mennek a hívek gyülekező helyére. A miseruha helyett palástot is ölthet a pap, amelyet 

azután a körmenet végén levet. 

 

4. Közben éneklik a következő antifónát: 

 

 
 

Vagy: Megváltó királyunk elébe megyünk,... (SzVU! 77, 1.sz.)  

 

5. A pap a szokott módon üdvözli a népet (ahogyan a mise elején szokta); rövid intelmet ad, 

hogy a hívek tevékenyen és tudatosan vegyenek részt ennek a napnak a megünneplésében. 

Ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul hozzájuk: 

 

Kedves Testvéreim! A Nagyböjt eleje óta szívünket bűnbánattal és jócselekedetekkel már 

előkészítettük. Ma azért gyűltünk össze, hogy az egész Egyházzal együtt lélekben előre 
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átéljük Urunk húsvéti misztériumát vagyis szenvedését és feltámadását. Ő ugyanis ezt a 

misztériumot akarta beteljesíteni, amikor fölment városába, Jeruzsálembe. Szívünk élő 

hitével és odaadásával emlékezünk meg erről az üdvösségszerző bevonulásról. Lépjünk mi is 

az Úr nyomába, hogy amint kegyelméből társai vagyunk a kereszthordozásban, ugyanúgy 

feltámadásának és örök életének is részesei lehessünk. 

 

6. Az intelem után a pap a következő két könyörgés egyikét imádkozza összetett kézzel: 

 

Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, 

szenteld meg áldásoddal † ezeket az ágakat, 

hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök 

Jeruzsálembe is eljussunk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

H.: Ámen 

 

Vagy: 

Könyörögjünk! 

Urunk, Istenünk, növeld azoknak hitét, akik benned remélnek. 

Hallgasd meg könyörgő imánkat, 

hogy mi, akik ma virágzó ágakat hozunk 

a diadalmasan bevonuló Krisztus Király elé, 

a jócselekedetek gyümölcsét teremjük őáltala. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

H.: Ámen. 

 

A pap szenteltvízzel meghinti az ágakat, minden kísérő szöveg nélkül. 

 

7. Ezek után a négy evangélista valamelyikének írása szerint felolvassák az Úr bevonulásáról 

szóló evangéliumot. Ha nincs diakónus, akkor maga a pap olvassa fel a szokott módon. 

 

A évben: 

† Evangélium Szent Máté könyvéből 21, 1-11 

 Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák-hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két 

tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni 

fogtok egy szamarat megkötve és vele csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki 

szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi őket.” 

 Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt: „Mondjátok meg Sion 

lányának: Íme, a királyod érkezik hozzád, szelíden, szamárháton ülve, egy teherhordó állat 

csikóján.” 

 A tanítványok elmentek s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat 

és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. 

 A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és 

az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltott: „Hozsanna Dávid fiának! 

Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” 

 Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: „Ki ez?” A 

tömeg ezt felelte: „Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.” 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

B évben: 

† Evangélium Szent Márk könyvéből  11, 1-10.  
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 Amikor Jeruzsálemhez közeledtek, Betfagé és Betánia táján, az Olajfák hegyénél Jézus 

előreküldte két tanítványát. Ezt mondta nekik: „Menjetek be a szemközti faluba. Amint 

beértek, találtok ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült. Oldjátok el és 

vezessétek ide. Ha valaki szólna, hogy mit tesztek, mondjátok, hogy az Úrnak van rá 

szüksége. Erre mindjárt elengedi.” 

 El is mentek, és az útelágazásnál egy kapuhoz kötve megtalálták a szamárcsikót. 

Eloldották. Azok közül, akik ott ácsorogtak, valaki megkérdezte: „Miért oldjátok el a 

szamarat?” Azt válaszolták, amit az Úr mondott nekik, és erre elengedték őket. 

 A szamárcsikót Jézushoz vezették. Ráterítették köntöseiket, ő pedig felült rá. Sokan az 

útra teregették köntösüket, mások meg a lombos faágakat, amelyeket a réten vágtak. Akik 

előtte jártak és akik kísérték, így kiáltoztak: „Hozsanna! Áldott aki az Úr nevében jön! Áldott 

atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!” 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

Vagy: 

† Evangélium Szent János könyvéből  12, 12-16 

 Abban az időben: A nagy tömeg, amely az ünnepre jött, hírét vette, hogy Jézus 

Jeruzsálembe érkezik. Pálmaágakat szedtek és kivonultak eléje. Így köszöntötték: „Áldott, 

aki az Úr nevében jön: Izrael királya!” 

 Jézus talált ott egy szamárcsikót. Felült rá, amint az Írás mondja: „Ne félj Sion leánya! 

Nézd, jön királyod egy szamárcsikó hátán!” 

 Tanítványai először nem értették mindezt. Amikor azonban Jézus megdicsőült, 

visszaemlékeztek arra, hogy ami róla írva volt, azt cselekedték vele. 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

C évben: 

† Evangélium Szent Lukács könyvéből 19, 28-40 

 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. 

 

8. Az evangélium után, ha alkalmas, a pap rövid homíliát mondhat. A körmenet elindulására 

vagy maga a pap, vagy más erre alkalmas segédkező adja meg a jelt, ezekkel vagy hasonló 

szavakkal: 

 Kedves Testvéreim! Kövessük a Jézust ünneplő jeruzsálemi nép példáját, és induljunk 

békével! 
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9. A körmenet elindul a templomhoz, ahol majd a mise lesz. Ha van tömjénező, akkor ő halad 

a menet élén füstölgő tömjénezővel, nyomában a keresztvivő a feldíszített kereszttel, mellette 

két ministráns égő gyertyával. Ezek után halad a pap a többi ministránssal, majd utánuk a nép 

a szentelt ágakkal. 

Míg a körmenet halad, az énekkar és a nép a következő énekeket énekli, vagy egyéb alkalmas 

énekeket énekel. 

 

1. antifóna (5. tónus) 

A választott nép gyermekei, kezükben pálmaágakkal † kivonultak az Úr elé, hangosan 

kiáltva: – Hozsanna! Dicsőség a világ Urának! 

Ezt az antifónát ismételhetjük a következő zsoltár versei között. 

 

23. zsoltár (5. tónus) 

Az Úré a föld és mind, ami betölti, – a földkerekség és mind, aki lakja, 

mert tengerek fölé ő rakta alapját, – ő állította folyóvizek fölé. 

 

Ki mehet föl az Úr hegyére, – ki állhat meg az ő szent helyén? 

Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, † aki nem veszi hiába Isten nevét 

 – és hamis esküt nem esküszik. 

 

Az nyer áldást az Úrtól, – és üdvösséget szabadító Istenétől. 

Ez az istenkeresők népe, – amely kutatja arcát Jákob Istenének. 

 

Emeljétek föl fejeteket, kapuk, † táruljatok föl, örök kapuk: – 

a dicsőség királya bevonul. 

Kicsoda ez a dicsőség királya? – az Úr, az erős és hatalmas, 

az Úr, aki hatalmas a csatákban. 

 

Emeljétek föl fejeteket, kapuk, † táruljatok föl, örök kapuk: 

– a dicsőség királya bevonul. 

Kicsoda ez a dicsőség királya? – A Seregek Ura a dicsőség királya. 

 

2. antifóna (5. tónus) 

A választott nép gyermekei ruháikat Jézus elébe terítik, † és 

csengő hangon kiáltják: – „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében érkezik.” 

 

Ezt az antifónát ismételhetjük a következő zsoltár versei között. 

 

46. zsoltár (5. tónus) 

Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, – ujjongjatok Istennek dicsérő szóval, 

mert magasztos az Úr és félelmetes, – nagy király az egész földön. 

 

A népeket uralmunk alá vetette, – és a nemzeteket lábunkhoz alázta. Örökséget választott 

nekünk, – hogy dicsekedjék vele Jákob, akit szeret. 

Ujjongással vonult be Isten, – fölment az Úr harsonaszóval. 

 

Zengjetek dalt Istennek, zengjetek, – zengjetek dalt királyunknak, zengjetek! 

Mert Isten az egész föld királya, – zengjetek néki ünnepi szóval. 
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Isten országol a nemzetek fölött, – szentséges trónján ül az Isten. 

A népek fejedelmei egybegyűlnek előtte – Ábrahám Istenének népével, 

mert Istené a földön minden hatalom: – fölségesebb senki sincs nála. 

 

Mind a két zsoltárt énekelhetjük úgy is, hogy a következő antifónát énekeljük a zsoltárok 

versei között: 

 

A gyermekek kézbe pálmaágakat 

vevén, dallal áldják szent királyukat. 

Ez az, ki népének jött váltságára, 

minden földi ember boldogságára. (SzVU! 77. 5. sz) 

 

A zsoltárok nélkül énekelhetők a következő gregorián énekek: 

1. Jeruzsálem gyermeknépe 

 pálmafáknak ágait hozván 

 elébe ment az Úrnak; 

 s kiáltotta hangos szóval: 

 Hozsanna a magasságban. 

2. Jeruzsálem gyermeknépe 

 leterítvén ruháit az útra, 

 nagy szóval így kiáltott: 

 Hozsanna Dávid Fiának, 

 áldott, ki jő az Úr nevében!  (Éneklő Egyház, 803-804. szám) 

 

Himnusz Krisztus Királyhoz (4. g. tónus) 

Kar:  Hódolat és áldás néked, † Krisztus, mi királyunk! – Néked 

 a gyermeki nép zengte ma zsenge dalát. 

  Mind: Hódolat és áldás... 

Kar: Áldott égi Király! † Istennek jössz te nevében, – Izrael 

 édes Ura, Dávid igaz gyökere. 

  Mind: Hódolat és áldás... 

Kar: Téged a mennyeiek boldog kara áld a magasban. – Áld a 

 szegény ember, áld vele mind, ami él. 

  Mind: Hódolat és áldás... 

Kar: Pálmafa-ágakkal te eléd kivonult a zsidó nép: – dallal, 

 hű szívvel ímhol elédbe jövünk. 

  Mind: Hódolat és áldás... 

Kar: Ők kínod küszöbén rótták le a hála adóját, – mennyei 

 fényedben áld a mi boldog imánk. 

  Mind: Hódolat és áldás... 

Kar: Azt kedvvel nézted: † jó szívvel nézz le miránk is, – hisz 

 teneked, Jóság, kedves a jó akarat. 

  Mind: Hódolat és áldás... 

 

A fenti himnusz helyett a következőket énekelhetjük: 

 

Szent vagy, szent vagy, éneklik az angyalok, 

Szent vagy, szent vagy. Leborulva hódolok. 

Örvendezve pálmaágat lengetek. 

Lábad elé leterítem szívemet. (SzVU! 233. f. sz.) 
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Krisztusunk, nagy Király, üdvöz légy ezerszer, 

Százezerszer! 

Téged áld és imád, hódolva néz reád 

Minden ember. 

A négy égtáj, a csillagok, 

Mennyben lakó angyalok 

Hódolnak, imádnak, uruknak vallanak, 

Krisztus Király! (SzVU! 283. 1. sz.) 

 

Ó édes Jézus, ég és föld dicsőséges királya, 

Hozzád repes az angyalok alázatos imája. 

Édes igád terhe ellen 

Föllázadt a gonosz szellem, 

Szívek trónját bitorolja, de mi híven kiáltunk: 

„Jézus a mi királyunk.” (SzVU! 159. sz.) 

 

Christus vincit, Christus regnat, 

Christus, Christus imperat. (CANTUS CANTORUM, 326.) 

 

10. Midőn a körmenet a templomba lép, éneklik a következő Válaszos éneket vagy valamely 

más éneket, amely Jézus bevonulásáról szól: 

 

Hogy a szent városhoz már közelgett, 

És fényes pompával bévezettetett, 

Ruháját a népség földre teríté, 

És útját zöld águl fölékesíté. 

 

És örvendő szívvel kiáltozának: 

Hozsanna, hozsanna Dávid fiának! 

Áldott az, ki az Úr nevében jön. 

Áldják őt a hívek most és örökkön. (SzVU! 77, 3-4. sz.) 

 

Helyette zsoltárdallamra énekelhető: (2. tónus) 

Amikor Jézus a szent városba bevonult, – a választott nép 

gyermekei a feltámadást hirdették. 

És így kiáltoztak pálmaágat lengetve: – „Hozsanna a magasságban!” 

Mikor a nép meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe érkezik, 

eléje tódultak az emberek. 

És így kiáltoztak pálmaágat lengetve: – „Hozsanna a magasságban!” 

 

11. A pap az oltárhoz megy, a szokott módon tiszteletadást végez, és esetleg megtömjénezi. 

Azután a papi székhez vonul (ha palástban volt, azt leveti és miseruhát ölt), majd minden más 

bevezető részt elhagyva, a Könyörgéssel kezdi a misét, és a szokott módon folytatja. 

 

II. forma: Ünnepélyes bevonulás 

 

12. Ahol nem tartható meg a körmenet a templomon kívül, ott a templomban tartanak 

ünnepélyes bevonulást a főmise előtt. 
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13. A hívek a templom előtt vagy a templomban gyülekeznek, kezükben ágakkal. A pap és a 

segédkezők a hívek egy részével (akik a többieket képviselik) a templom hajójába vonulnak, 

ahol a többi hívek is jól láthatják a szertartást. 

 

14. Miközben a pap az említett helyre megy, éneklik a „Megváltó királyunk elébe menjünk” 

kezdetű antifónát (lásd az előző 4. számot), vagy más odaillő éneket. Erre következik az ágak 

megáldása és az Urunk jeruzsálemi bevonulásáról szóló evangéliumi szakasz olvasása, mint 

fentebb ( 5-7. szám). Az evangélium után a pap a ministránsokkal és a híveket képviselő 

csoporttal a templomon át vonul a szentélybe, miközben éneklik a „Hogy a szent városhoz 

már közelgett” kezdetű éneket (10. szám), vagy más alkalmas éneket. 

 

15. Amikor a pap az oltárhoz ér a szokott módon tiszteletadást végez. Azután a papi székhez 

megy és minden mást elhagyva, elmondja a mise könyörgését, majd a szokott módon 

folytatja a misét. 

 

III. forma: Egyszerű bevonulás 

 

16. Virágvasárnap minden olyan misében, amellyel kapcsolatban nincs barkaszentelés, 

körmenet vagy ünnepélyes bevonulás, – egyszerű bevonulással emlékezünk meg Urunk 

jeruzsálemi bevonulásáról. 

 

17. Miközben a pap az oltárhoz vonul, a mise kezdőénekét éneklik a hozzátartozó zsoltárral 

(18. szám) vagy más alkalmas éneket, amely az Úr bevonulásáról szól. A pap az oltárhoz 

érve, a szokott módon tiszteletadást végez, majd a papi székhez megy, és üdvözli a népet; 

azután a szokott módon folytatja a misét. 

 A nép nélkül végzett misékben és olyan más misékben, amelyeken nincs ének, a pap 

mihelyt az oltárhoz érkezett és azt megcsókolta, üdvözli a népet, elolvassa a kezdőéneket és a 

szokott módon folytatja a misét. 

 

18. KEZDŐÉNEK 

Hat nappal Húsvét ünnepe előtt fölment Jézus Jeruzsálembe. 

Kivonultak eléje a gyermekek, kezükben pálmaágakkal. 

És kiáltozták hangos szóval: Hozsanna a magasságban! 

Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél. 

 

Zsolt 23, 9-10 2. tónus) 

Örök kapuk, táruljatok, szent kapuk magasra nyíljatok, 

– most vonul be Királyotok, dicső Uratok. 

Ki az a dicsőséges Király? 

– Ő az égi seregeken uralkodó Úr és Király! 

 

Hozsanna a magasságban! Áldott vagy, aki nagy irgalommal hozzánk jöttél. 

 

19. Ajánlatos, hogy ott, ahol sem körmenet, sem ünnepélyes bevonulás nem tartható, 

igeliturgiát végezzenek az Úr messiási bevonulásáról és kínszenvedéséről. Ez történhetik 

szombaton az esti órákban, vagy virágvasárnap, megfelelő időpontban. 
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Mise 

 

20. A körmenet vagy ünnepélyes bevonulás után a pap könyörgéssel kezdi a misét. 

 

21. KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

Üdvözítőnk példát adott nekünk az alázatosságra, 

amikor szent akaratodból emberi testet öltött 

és vállalta a kereszthalált. 

Segíts jóságosan, 

hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, 

és társai lehessünk feltámadásában. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

22. Az Úr Jézus szenvedéstörténetének (Passió) felolvasásához nem visznek gyertyát, sem 

tömjént. A hívek üdvözlése és a könyvnek kereszttel való megjelölése elmarad. A felolvasást 

a diakónus végzi, vagy annak hiányában maga a miséző pap. Felolvashatja laikus hívő is, de 

Krisztus szerepét lehetőleg a papnak tartsuk fönn. A diákopusok a felolvasás előtt a pap 

áldását kérik, az evangélium olvasásakor egyébként szokásos módon. Más felolvasók 

azonban nem kérnek áldást. 

 

23. A szenvedéstörténet felolvasása után – ha alkalmas – mondható rövid homília. 

 

Utána HITVALLÁS 

 

24. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, egyszülött Fiad szenvedése 

engeszteljen ki téged irántunk, 

és amit cselekedeteinkkel nem tudunk kiérdemelni, 

ennek a végtelen értékű áldozatnak érdeméből 

adja meg nekünk a te irgalmad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

25. PREFÁCIÓ 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Bár őmaga semmit sem vétett, 

az ítélet ártatlanul érte, 

– a bűnösökért MÉGis 
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szenvedést vállalt. 

Az ő halála bűneinket elvette, 

feltámadása megigazulást adott nekünk. 

 

Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, 

– hangos szóval HIRdetik, 

és vég nélkül mondják: (zengik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

26. ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 26, 42 

Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, 

hogy ki ne igyam, legyen akaratod szerint. 

 

27. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk. 

Könyörögve kérünk, hogy akik szent Fiad halálából 

már biztosan remélhetjük azt, amiben hiszünk, 

feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, 

ahová törekszünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyhétfő 

KEZDŐÉNEK Zsolt 34, 1-2; 139,8 

Ítéld meg, Uram, az engem ítélőket, 

csatázz meg az ellenem vívókkal! 

Ragadj: vértet, pajzsot, úgy kelj oltalmamra, 

Uram, erős menedékem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy mi, akik gyöngék és fáradtak vagyunk, 

új erőre kapjunk egyszülött Fiad szenvedésének érdeméből. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints kegyesen erre a szent áldozatra, 

amelyet irgalmasságodban arra rendeltél, 

hogy a kárhozattól megszabadítson, 

és örök életet fakasszon bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről II., 394. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 101,3 

Ne rejtsd el előlem arcodat, Uram, 

megpróbáltatásom napján fordítsd felém füledet! 

Amikor csak segítségül hívlak, 

sietve hallgass meg engem! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Gondviselő Istenünk, 

tekints jóságosan népedre, 

és oltalmazd a szent áldozatban neked szentelt szívünket, 

hogy az üdvösség zálogát, 

amelyet irgalmadból kaptunk, 

segítségeddel meg is őrizzük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagykedd 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 26,12 

Uram, ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, 

mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, 

és olyanok, akik bosszút lihegnek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

segíts úgy ünnepelnünk Urunk szenvedésének szent titkát, 

hogy elnyerjük bűneink bocsánatát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd szívesen házad népének adományait, 

és akiket kegyelmi ajándékodban részesítesz, 

vezesd el azokat a teljes boldogságra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről II., 394. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Róm 8, 32 

Saját Fiát sem kímélte az Isten, 

hanem áldozatul adta mindnyájunkért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Üdvösségszerző ajándékoddal tápláltál minket, Istenünk. 

Kérjük irgalmadat, tegyen bennünket az örök élet részesévé 

ez a szentség, 

amellyel rendelésed szerint a földi életben táplálkozunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagyszerda 

 

KEZDŐÉNEK Fil 2,10.8.11 

Jézus nevére hajoljon meg minden térd 

a mennyben, a földön és az alvilágban, 

mert az Úr engedelmes lett a halálig, 

mégpedig a kereszthalálig. 

Ezért Jézus Krisztus az Úr az Atyaisten dicsőségére. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akartad, 

hogy szent Fiad vállalja értünk a kereszt gyalázatát, 

és így megszabaduljunk a gonosz lélek hatalmából. 

Kérünk, add meg híveidnek, 

hogy elnyerjük a feltámadás kegyelmét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd kegyesen felajánlott áldozati adományainkat, 

és add meg, 

hogy amikor szent Fiad kínszenvedéséről emlékezünk, 

a megváltás gyümölcseiben is részesedjünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk szenvedéséről II., 394. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 20,28 

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ő szolgáljon másoknak, 

és odaadja az életét, váltságul sokakért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy bizakodva higgyünk az örök életben, 

amelyet Fiad halála szerzett, 

és ez a szent áldozat jelenvalóvá tett számunkra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Nagycsütörtök – Krizmaszentelési mise 

 Legyen ez a mise – amelyet a püspök saját papjaival együtt mutat be (koncelebrál), és 

amelyben a szent olajok megáldása történik – a papság és a püspök egységének 

megjelenítése. Kívánatos ezért, hogy lehetőleg minden pap részt vegyen rajta és a 

szentmisében két szín alatt áldozzék. Hogy az egyházmegye papságának egysége jól 

kifejeződjék, a püspökkel együttmiséző papok az egyházmegye különböző tájairól valók 

legyenek. 

 A püspök a homíliában buzdítsa papjait a szent szolgálatukban való hűségre, és hívja fel 

őket papi ígéreteik nyilvános megújítására. 

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK ÉS IGELITURGIA 

 

KEZDŐÉNEK Jel 1,6 

Istennek, az ő Atyjának országává és papjaivá 

tett minket Jézus Krisztus: 

övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egyszülött Fiadat a Szentlélekkel fölkented 

és Urunkká tetted. 

Add, hogy mi, akik az ő papságában részesültünk, 

megváltásának tanúi legyünk a világban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

A PAPI ÍGÉRETEK MEGÚJÍTÁSA 

 

A homília után a püspök ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul papjaihoz: 

Kedves Fiaim! Annak a napnak évfordulóján, amelyen Krisztus az ő apostolait – és minket is 

– papságában részesített, akarjátok-e megújítani egykor tett ígéreteiteket püspökötök és Isten 

szent népe előtt? 

 

 Papok: Akarjuk! 

 

Akartok-e a mi Urunk, Jézus Krisztussal egyre szorosabban összeforrni, és önmagatokról 

lemondva hozzá teljesen hasonlóvá lenni? 

 

 Papok: Akarunk! 

 

Akarjátok-e a megváltás hűséges szolgáiként az Eukarisztia szent áldozatát bemutatni, a többi 

liturgikus cselekményt végezni, és Isten igéjét hirdetni? 

 

 Papok: Akarjuk! 
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Akarjátok-e Krisztust, mint Fejünket és Pásztorunkat követni ~ nem földi javakra 

vágyakozva, hanem csakis a lelkek iránti szeretettől vezettetve? 

 

 Papok: Akarjuk! 

 

Ezután a püspök a nép felé fordulva folytatja: 

 

Ti pedig, kedves Testvéreim, imádkozzatok papjaitokért: 

árassza el őket az Úr bőséges kegyelmével, hogy legyenek Krisztusnak, az örök Főpapnak hű 

szolgái és vezessenek titeket őhozzá, üdvösségünk forrásához. (Hallgass meg, Urunk!) 

 

 Nép: Kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

Imádkozzatok értem is, hogy hűségesen teljesíthessem az apostoli hivatást, amelyet rám, 

méltatlan szolgájára bízott az Úr. Legyek egyre tökéletesebb képmása köztetek Krisztusnak, a 

papnak, a jó pásztornak, a tanítómesternek, mindenki szolgájának. (Hallgass meg, Urunk!) 

 

 Nép: Kérünk, téged, hallgass meg minket! 

 

Őrizzen meg minket szeretetében az Úr, 

és vezessen mindnyájunkat – pásztort és nyájat – 

az örök életre. 

 

 Nép: Ámen. 

 

A Hitvallás és egyetemes könyörgések elmaradnak. 

 

AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, hogy ennek az áldozatnak ereje 

törölje le rólunk jóságosan mindazt, ami régi, 

és növelje bennünk, ami új és üdvösséges. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Krisztus papsága és a papok szolgálata. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te Egyszülöttedet Szentlelkeddel az új és örök szövetség Főpapjává felkented, 
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és csodálatos rendeléssel szentül meghagytad, 

– hogy az ő egyetlen PAPsága 

fennmaradjon az Egyházban. 

 

Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papsággá tette, 

de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, 

– hogy a kézrátétel ÁLtal 

 szolgálatának részesévé váljanak. 

A világmegváltó áldozatot újítsák meg Jézus nevében, 

és fiaidnak készítsék el a húsvéti lakomát, 

szent néped között a szeretetben élen járjanak, 

– az igével TÁPlálják, 

 és erősítsék a szentségek által. 

 

Ők életüket neked és testvéreik üdvösségének szolgálatára szenteljék, 

hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, 

–és mindig tanúságot tegyenek ARról, 

hogy hisznek benned és szeretnek téged. 

 

(És) Ezért mi is, az összes angyalokkal és szentekkel együtt 

– Urunknak vallunk TÉged, 

és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 88,2 

Mindörökkön éneklem az Úr irgalmát: 

nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy mi, akiket szentségeiddel táplálsz, 

Krisztus jó illatává lehessünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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A húsvéti szent háromnap 

Esti mise az Utolsó Vacsora emlékére 

 Az Egyház ősi hagyománya szerint ezen a napon tilos minden magánmise. 

 Az esti órákban – megfelelő időpontban – mutatjuk be az utolsó vacsora miséjét, a helyi 

hívő közösség teljes részvételével. Minden pap és egyházi személy részt vesz benne a 

rendjének megfelelő szolgálattal. 

 Azok a papok, akik a krizmaszentelési misében koncelebráltak, vagy a hívek érdekében 

engedélyezett misét bemutatták, az esti misében újból koncelebrálhatnak. 

 Ahol pedig lelkipásztori érdekek úgy követelik, az illetékes főpásztor másik esti misét is 

engedélyezhet a templomokban, nyilvános vagy félig nyilvános kápolnákban. Sőt valóban 

komoly szükség esetén reggeli időpontban is engedélyezhet misét azoknak a híveknek, akik 

az esti misén semmiképpen sem tudnak részt venni. Vigyázni kell azonban, hogy ezeket a 

miséket ne magánérdekből végezzék, és az esti főmise ezek miatt kárt ne szenvedjen. 

 A hívek csak mise közben áldozhatnak, a betegek azonban a nap bármely órájában 

részesíthetők a szentáldozásban. 

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK ÉS IGELITURGIA 

 

1. A szentségház teljesen üres legyen. A papság és a nép mai és holnapi áldoztatására 

elegendő mennyiségű ostyát kell konszekrálni ebben a misében. 

 

2. KEZDŐÉNEK Vö. Gal 6, 14 

Mi pedig dicsekedjünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjében; 

benne van a mi üdvünk, életünk és feltámadásunk. 

 

3. DICSŐSÉG 

Amíg a Dicsőség-et éneklik, szólnak a harangok: utána elhallgatnak egészen a húsvéti 

vigíliáig, hacsak a Püspöki Kar vagy az illetékes helyi főpásztor másként nem intézkedik – a 

helyi viszonyok mérlegelésével. 

 

4. KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, annak a szent vacsorának megünneplésére jöttünk össze, 

amelyen egyszülött Fiad, 

új és örökre szóló áldozatát 

és szeretetlakomáját halála előtt az Egyházra bízta. 

Kérünk, segíts, hogy ebből a nagy misztériumból 

a szeretet és az élet teljességét meríthessük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

A LÁBMOSÁS SZERTARTÁSA 

 

5. A homília után, amely a mai szentmisében elénk táruló legfontosabb misztériumokról szól 

– vagyis a szent Eukarisztia és a papirend szentségének alapításáról, valamint a testvéri 



PPEK / Misekönyv 213 

  

szeretet parancsáról – ott, ahol a lelkipásztori megfontolások úgy ajánlják, most elvégzik a 

lábmosás szertartását. 

 

6. A segédkezők az arra alkalmas helyen előkészített ülőhelyekhez vezetik az erre 

kiválasztott férfiakat. A pap (ha szükséges, leveti a miseruhát) odajárul egyenként 

mindegyikhez, vizet önt a lábukra, majd megtörli azt a segédkezők közreműködésével. 

 

7. Közben énekelhetünk akár a következő antifónákból (a dallamot lásd A szent mise 

olvasmányai), akár egyéb alkalmas énekeket 

 

1. antifóna (4. g. tónus) Vö. Jn 13, 4. 5. 15 

Miután Jézus a vacsorától fölkelt, – vizet öntött egy edénybe. 

Majd mosni kezdte tanítványai lábát: – ezzel példát adott nékik. 

 

2. antifóna (5. tónus) Jn 13,6.7.8 

„Uram, te akarod megmosni lábamat?” – Jézus így felelt néki: 

„Ha meg nem mosom lábadat, – nem lesz részed bennem.” 

Amikor Jézus Simon Péterhez érkezett, – Péter így szólt Jézushoz: 

„Uram, te akarod megmosni lábamat?” – Jézus így felelt néki: 

„Ha meg nem mosom lábadat, – nem lesz részed bennem.” 

„Amit én teszek, te most még nem érted, – de majd megérted azután”. 

„Uram, te akarod megmosni lábamat?” – Jézus így felelt néki: 

„Ha meg nem mosom lábadat, – nem lesz részed bennem.” 

 

3. antifóna (4. g. tónus) Vö. Jn 13,14 

Ha én, aki Uratok és Mesteretek vagyok, megmostam lábatok, 

– mennyivel inkább kell nektek megmosnotok egymás lábát. 

 

4. antifóna (8. G. tónus) Jn 13, 35 

„Arról fogják megismerni, hogy tanítványaim vagytok, – ha szeretetben éltek egymással.” 

Akkor így szólt Jézus tanítványaihoz: † „Arról fogják megismerni, hogy 

tanítványaim vagytok, – ha szeretetben éltek egymással.” 

 

5. antifóna (11. tónus) Jn 13, 34 

Jézus mondja: † „Új parancsot adok nektek, – szeressétek egymást, 

ahogy az én szívem szeret titeket!” 

 

6. antifóna (8. G. tónus) 1 Kor 13, 13 

Maradjon meg köztetek ez a három: † a hit, a remény és a szeretet; 

– de közülük legnagyobb a szeretet! 

Most még megmarad ez a három: † a hit, a remény és a szeretet; 

– de közülük legnagyobb a szeretet. 

Maradjon meg köztetek ez a három: † a hit, a remény és a szeretet; 

– de közülük legnagyobb a szeretet. 

 

 Énekelhető még, (esetleg a fenti antifónák helyett): SzVU! 263, 1. 3. 4. 5. Vagy: Éneklő 

Egyház, 809. Tudván Jézus, hogy eljött órája...  

 

8. Mindjárt a lábmosás után, vagy ha az nincs, akkor a homília után következnek az 

Egyetemes könyörgések. 
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 Hitvallást ebben a misében nem mondunk. 

 

AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA 

 

9. Az Eukarisztia liturgiájának kezdetén a hívek körmenetben hozhatják adományaikat a 

szegények részére. 

Közben énekelhető a következő, vagy egy más alkalmas ének: 

Antifóna: Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet, 

Isteni jóság, irgalom tölti be a lelkeket. (Dallama SzVU! 159. sz.) 

 

1. Összegyűltünk szent reményben, Jézus Krisztus szerelmében. 

Vigadozva, örvendezve dicsérjük nagy Istenünk! 

Egymást szívből szeressük! 

Antifóna: Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet, 

Isteni jóság, irgalom tölti be a lelkeket. 

 

2. Békében ha összejöttünk, egyetértés legyen köztünk! 

Civódás ne ártson többé, gyűlölet se szívünkben: 

Krisztus éljen körünkben! 

Antifóna: Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet, 

Isteni jóság, irgalom tölti be a lelkeket. 

 

3. Szentjeidnek seregében lássuk arcod égi fényben, 

Te légy igaz boldogságunk, mérhetetlen örömünk, 

Jézus Krisztus, Istenünk! – (Ámen. ) 

Vagy: Éneklő Egyház, 810. Hol szeretet és egyetértés,...  

 

10. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk: 

segíts, hogy méltón ünnepeljük ezeket a szent titkokat, 

mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét megüljük, 

a megváltás műve valósul meg bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

11. PREFÁCIÓ az Eukarisztiáról I. 410. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk A szentek közösségében, 

Kérünk, Istenünk, és Áldd meg, Istenünk saját. (A zárójelbe tett részek kihagyhatók): 

 

Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, 

amelyen a mi Urunk, Jézus Krisztus érettünk áldozatul adta magát: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, 

valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről; 

Péter és Pál, András, 

(Jakab, János, 

Tamás, Jakab, Fülöp, 

Bertalan, Máté, 

Simon és Tádé) apostolaidról; 

(Linusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz, 
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Kornél, Ciprián, 

Lőrinc, Krizogonusz, 

János és Pál, 

Kozma és Damján) vértanúidról 

és minden szentedről. 

Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, 

hogy mindenben érezzük oltalmadat. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. ) 

 

 Kitárt karral folytatja: 

 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. 

Ma, azon a napon ajánljuk fel neked, 

amelyen .Urunk, Jézus Krisztus tanítványaira bízta 

teste és vére ünneplésének szent titkát. 

Irányítsd a te békédben életünk napjait, 

ments meg minket az örök kárhozattól, 

és végy fel választottaid körébe. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

 Kezeit a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

Áldd meg, Istenünk, bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, 

tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, 

hogy legyen ez számunkra szeretett Fiadnak, 

a mi Urunk, Jézus Krisztusnak teste és vére. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

A mai estén, 

amelyen Jézus értünk és minden ember üdvösségéért 

vállalta a kínszenvedést, 

 

 Kezébe veszi a kenyeret, 

 azt kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja: 

 

 tiszteletreméltó szent kezébe vette a kenyeret, 

 

 föltekint, 

 

és szemét az égre emelte, 

tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjához, 

majd hálát adva áldást mondott, 

megtörte, tanítványainak adta, 

és így szólt: 
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 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

Tovább, mint az I. Eukarisztikus imában, vagyis Római kánonban 92. sz., 442. 

 

12. ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 11, 24. 25 

Így szól az Úr: Ez az én testem, amely értetek adatik, 

ez az én véremmel szerzett új szövetség kelyhe. 

Ezt cselekedjétek, valahányszor esztek és isztok belőle, 

az én emlékezetemre. 

 

13. Az áldoztatás befejezése után az áldoztató edény a következő napi 

áldoztatásra szánt szentostyákkal az oltáron marad, és a mise az áldozás 

utáni könyörgéssel véget ér. 

 

14. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy amint most az utolsó vacsora táplálékával megerősítesz minket, 

tégy egykor szent Fiad örök lakomájának részesévé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

AZ OLTÁRISZENTSÉG ÁTVITELE 

 

15. Az áldozás utáni könyörgés befejeztével a pap az oltár előtt állva tömjént tesz a füstölőbe, 

majd letérdel és háromszor megtömjénezi az Oltáriszentséget. Azután vélummal a vállán 

kezébe veszi az áldoztatóedényt, és a vélum lelógó végeivel befödi. 

 

16. Elindul a körmenet, amelyet a keresztvivő nyit meg. Az Oltáriszentséget gyertya és 

tömjénezés kíséretében a templomon át viszik őrzésének helyére, amely egy kápolnában van 

elkészítve és illendően feldíszítve. Menet közben éneklik a Pange lingua kezdetű himnuszt, 

(akár a SzVU!, 108., akár az Éneklő Egyház 155.) 

 

17. Amikor a körmenet az Oltáriszentség őrzésének helyére érkezik, a pap leteszi a 

szentostyákat tartalmazó edényt, tömjént tesz a füstölőbe, térden állva megtömjénezi a 

Szentséget, miközben az előző himnusz két utolsó versszakát éneklik. Ezután kell bezárni a 

szentségházat, illetve az Oltáriszentség elhelyezésére szolgáló szekrényt. 

 

18. A pap és a segédkezők egy ideig csendben imádkoznak az Oltáriszentség előtt, majd 

térdet hajtva visszatérnek a sekrestyébe. 

 

19. Ezután következik az oltárfosztás. Ha lehet, a kereszteket kiviszik a templomból. Az 

esetleg a templomban maradó kereszteket ajánlatos lepellel befödni. 

 

20. Akik az esti misén részt vettek, azoknak nem kell elmondaniok a Vesperást, vagyis az 

Esti dicséretet. 
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21. Buzdítsuk a híveket, hogy a helyi körülményeknek megfelelően egy ideig végezzenek 

éjszakai szentséglátogatást a külön őrzőhelyre vitt Oltáriszentség előtt. Éjfél után azonban ez 

a szentségimádás már minden ünnepélyesség nélkül történjék. 
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Nagypéntek, Urunk szenvedésének ünneplése 

1. Az Egyház – ősrégi hagyomány alapján – ezen és a következő napon egyáltalán nem mutat 

be szentmiseáldozatot, nem szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. 

 

2. Az oltár teljesen dísztelen legyen: kereszt, gyertyatartók és terítők nélkül.  

 

3. Délutáni órákban, mégpedig – hacsak lelkipásztori megfontolások későbbi időpontot nem 

kívánnak – három órakor ünnepeljük meg Urunk szenvedésének emlékezetét. Ennek a 

szertartásnak három része van: 1. igeliturgia, 2. hódolat a szent kereszt előtt, 3. szentáldozás. 

Ezen a napon csak Urunk szenvedésének megünneplése keretében van áldoztatás. Azoknak a 

betegeknek azonban, akik nem tudnak részt venni a szertartáson, a nap bármely órájában el 

lehet vinni a Szentséget. 

 

4. A pap és a segédkezők úgy öltöznek, mint ahogy a miséhez szokás, piros színű ruhába. Az 

oltárhoz vonulnak, ott meghajolnak, majd vagy arcra borulnak, vagy csak letérdelnek (a helyi 

szokások vagy körülmények szerint), és egy ideig mindnyájan csendben imádkoznak. 

 

5. Ezután a pap a segédkezőkkel a papi székhez vonul, és a nép felé fordulva a következő két 

könyörgés egyikét mondja – a Könyörögjünk felszólítás nélkül.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Emlékezzél meg irgalmasságodról, Urunk, Istenünk, 

és örök oltalmaddal szenteld meg híveidet, 

akik számára vére árán szerezte a húsvét szent titkát 

a te Fiad, Jézus Krisztus. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

H.: Ámen. 

 

Vagy: 

Istenünk, te az ősbűnnek az egész emberi nemre átszálló örökségét, 

a halált legyőzted szent Fiadnak, 

a mi Urunk, Jézus Krisztusnak szenvedésével. 

Add, hogy mi, akik hozzá hasonlókká váltunk, 

miként emberi természetünk révén hordozzuk a földi ember képét, 

úgy kegyelmétől megszentelve 

a mennyei ember képét is hordozhassuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

I. rész: IGELITURGIA 

 

6. A könyörgés után mindenki leül, és elolvassuk az első olvasmányt Izajás próféta 

könyvéből (52, 13-53, 12) a hozzátartozó zsoltárral együtt. 

 

7. Következik a szentlecke a Zsidókhoz írt levélből (4, 14-16; 5, 7-9) és az Evangélium előtti 

ének. 
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8. Ezután olvassuk Urunk szenvedésének történetét (Passio) Szent János szerint ( 18, 1-19, 

42) ugyanúgy, mint Virágvasárnap. 

 

9. Urunk szenvedésének története után mondjunk rövid homíliát, ha az alkalmasnak látszik. 

 

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 

 

10. Az igeliturgiát befejezik az Egyetemes könyörgések, mégpedig a következőképpen: A 

pap – aszerint, hogy hol alkalmasabb – a papi szék előtt, vagy az ambón, vagy az oltárnál 

állva összetett kézzel mondja a könyörgés felhívó részét, amely kifejezi a könyörgés 

szándékát. Ez után a felhívó rész után egy kis ideig mindenki csendben imádkozik, majd a 

pap kitárt karral elmondja magát a könyörgést. A hívek a könyörgés egész ideje alatt 

térdelhetnek vagy állhatnak. 

 

11. Püspöki konferenciák előírhatják a nép akklamációját a pap könyörgése előtt, és arról is 

dönthetnek, hogy megmaradjon-e a diakónus hagyományos felszólítása a letérdelésre és 

csendes imádkozásra: Boruljunk térdre! – Álljatok fel! 

 

12. Súlyos szükség esetén a helyi főpásztor megengedheti vagy elrendelheti, hogy még más 

különleges szándékokat is kapcsoljanak az Egyetemes könyörgésekhez. 

 

13. A misekönyvben található alábbi könyörgésekből a pap kiválaszthatja azokat, amelyek a 

helyi körülményeknek leginkább megfelelnek; de meg kell tartani az Egyetemes 

könyörgésekre megállapított sorrendet. (Vö. Misekönyv, Általános rendelkezések, 46 ). 

 

I. AZ ANYASZENTEGYHÁZÉRT 

Az Isten Egyházáért imádkozzunk, testvérek, 

hogy Urunk, Istenünk vezesse békében, növelje egységben, 

s az egész világon tartsa meg épségben, 

és adja meg nekünk, hogy békés nyugalomban éljünk, és dicsőíthessük a mindenható 

Atyaistent! 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

te örök dicsőségedet Krisztus Urunkban minden népnek megmutattad: 

őrizd meg a megváltás művét, 

hogy Egyházad az egész világon elterjedjen, 

és állhatatos hittel kitartson neved megvallásában. Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

II. A PÁPÁÉRT 

A Szentatyáért, N. pápáért imádkozzunk, testvérek, 

az Úristen kiváltságos helyre emelte őt a püspöki rendben. 

 Az Egyház javára tartsa meg jó egészségben és erőben, 

hogy tovább kormányozhassa Isten szent népét. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 
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Mindenható, örök Isten, 

te irányítasz mindent a világon: 

hallgasd meg irgalmasan könyörgésünket, 

és tartsd meg kegyesen Szentatyánkat; 

segíts, hogy a keresztény nép gondviselésed kormányzásával 

ennek a pápának vezetése alatt 

gyarapodjék hitben és érdemekben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

III. A PAPSÁGÉRT ÉS A HÍVEKÉRT 

Most N. püspökünkért és minden püspökért, 

az áldozópapokért, a szerpapokért és az Egyházban szolgálatot teljesítő 

hívekért imádkozzunk, testvérek, 

– valamint Isten egész népéért. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

Szentlelked megszenteli és vezeti Egyházad minden tagját: 

hallgass meg minket, 

amikor a papságért és az összes hívekért hozzád esedezünk, 

hogy kegyelmed segítségével 

mindnyájan hűségesen szolgáljunk néked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

IV. A KERESZTELENDŐKÉRT 

A keresztség előtt állókért imádkozzunk, testvérek: 

az Úristen nyissa meg szívüket, és tárja fel előttük a kegyelem kapuját, 

hogy újjászületve a keresztség vizében, bűneik bocsánatát elnyerjék, 

és immár ők is a mi Urunk Jézus Krisztusban éljenek. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

Egyházadat mindig új tagokkal gyarapítod: 

növeld a keresztelendőkben a hitet és igazságaid megértését; 

add, hogy a keresztség vizében újjászületve 

gyermekeid közé kerüljenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

V. A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT 

Most imádkozzunk összes testvéreinkért, akik Krisztusban hisznek, 

hogy Urunk és Istenünk őket igaz tetteik útján 

– az egyetlen EGYházba gyűjtse össze, és őrizze. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 
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Mindenható, örök Isten, 

ami szétszóródott, te összegyűjtöd, 

és amit összegyűjtöttél, megőrzöd: 

tekints kegyesen Fiad nyájára, és add, 

hogy a hit osztatlan épsége és a szeretet köteléke egyesítse azokat, 

akiket megszentelt az egy keresztség. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

VI. A ZSIDÓKÉRT 

A zsidókért is imádkozzunk, testvérek, 

hogy azok, akikhez előbb szólott Urunk Istenünk, őt egyre jobban szeressék, 

– és állhatatosan ŐRizzék a szövetségi hűséget. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

te ígéreteidet Ábrahámnak és utódainak adtad: 

hallgasd meg kegyesen Egyházad könyörgését, 

hogy az Ószövetség választott népe eljuthasson 

a megváltás teljességére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

VII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK KRISZTUSBAN 

Most azokért imádkozzunk, akik nem hisznek Krisztusban! 

A Szentlélek világossága töltse el őket, 

– hogy megtalálják ŐK is az üdvösség útját. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

add, hogy azok, akik még nem hisznek Krisztusban, 

őszinte szívvel járjanak előtted, és találják meg az igazságot; 

mi pedig a kölcsönös szeretetben mindig előbbre haladjunk, 

és isteni életed titkának mélyebb megértésére vágyakozva 

tökéletesebb tanúságot tegyünk a világban isteni szeretetedről. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

VIII. AZOKÉRT, AKIK NEM HISZNEK ISTENBEN 

Most azokért imádkozunk, akik nem hisznek Istenben, 

hogy őszinte szívvel az igazságot keresve 

– megtalálják Istent, és kegyelmével eljussanak hozzá! 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

te úgy alkottál meg minden embert, 

hogy vágyakozó szívvel keressen téged, 
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és csak benned találja meg nyugalmát: 

kérünk, add, hogy az emberek minden akadály ellenére 

örömmel valljanak igaz Istennek és az emberi nem Atyjának, 

és mindenki felismerje atyai jóságod jeleit, 

valamint híveid jótetteinek tanúságtételét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

IX. A VILÁGI VEZETŐKÉRT 

Az államfőkért és a hatóságokért imádkozzunk, testvérek: 

az Úristen irányítsa értelmüket és szívüket, 

– hogy szándéka szerint SZOLgálják mindenki szabadságát és az áldott 

békét. 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, 

kezedben van az emberek sorsa és megszabod a népek jogait: 

tekints kegyesen azokra, akik fölöttünk hatalmat gyakorolnak, 

és add, hogy az igazi békesség, 

a vallás szabadsága és a népek jóléte 

megvalósuljon az egész világon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

X. A SZENVEDŐKÉRT 

 

Most azért imádkozzunk, kedves testvéreim, a mindenható Istenhez, 

hogy tisztítsa meg a világot minden tévelytől, 

a betegséget tartsa távol tőlünk, 

az éhínséget űzze el, 

a börtönöket nyissa meg, 

a bilincseket oldja fel, 

az utazóknak adjon biztonságot és szerencsés érkezést, 

– a betegeknek GYÓgyulást, a haldoklóknak pedig örök életet. 

 

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja: 

 

Mindenható, örök Isten, szomorúak vigasztalója, 

bajbajutottak erőssége: 

jusson el hozzád könyörgésünk, 

amikor a sokféle bajból hozzád kiáltunk: 

érezzük mindnyájan boldog örömmel, 

hogy a megpróbáltatások idején velünk van irgalmas jóságod. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 
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II. rész: HÓDOLAT A SZENT KERESZT ELŐTT 

 

14. Az Egyetemes könyörgések befejezése után következik az ünnepélyes hódolat a szent 

kereszt előtt. A kereszt felmutatásának két formája közül azt kell választani, amelyik 

lelkipásztori szempontból megfelelőbb. 

 

A SZENT KERESZT FELMUTATÁSÁNAK ELSŐ FORMÁJA 

 

15. A lepellel letakart feszületet az oltárhoz viszik. Két ministráns kíséri égő gyertyával. A 

pap az oltár előtt állva átveszi a keresztet, és énekelni kezdi az Íme, a szent keresztfa kezdetű 

felszólítást. Az éneklésben segítik a felszentelt segédkezők is, vagy esetleg az énekkar. 

Mindenki válaszolja: Jöjjetek hát, keresztények..., és az ének befejezése után letérdelnek. 

Rövid ideig csendben imádkoznak, miközben a pap áll, és a keresztet felemelve tartja. 

 A pap ezután lebontja a leplet a feszület jobb karjáról, majd ismét fölemeli a keresztet. 

Újból énekelni kezdi: Íme, a szent keresztfa..., úgy mint előbb. 

 Végül teljesen lebontja a leplet a keresztről, és harmadszor is elkezdi: Íme, a szent 

keresztfa..., mint első ízben. 

 

16. Azután két, égő gyertyát tartó ministráns kíséretében a keresztet a szentély (presbitérium) 

bejáratához vagy más alkalmas helyre viszi. Ott leteszi vagy a ministránsoknak adja át, hogy 

azok tartsák, miután gyertyáikat a kereszt mellett jobbról és balról letették. Ekkor következik 

a hódolat a kereszt előtt, ahogyan alább találjuk, 18. 

 

A SZENT KERESZT FELMUTATÁSÁNAK MÁSIK FORMÁJA 

 

17. A pap vagy a szerpap – vagy esetleg egy alkalmas segédkező – a ministránsokkal együtt a 

templomajtóhoz megy. Ott kezébe vesz egy le nem takart keresztet, a ministránsok pedig 

veszik az égő gyertyákat. Körmenetben vonulnak a templomon keresztül a szentélyhez. 

Útközben háromszor állnak meg: először a bejárat közelében, másodszor a templom közepén, 

végül a szentély bejárata előtt. A keresztvivő ilyenkor fölemeli a keresztet, és énekli a 

felszólítást: Íme, a szent keresztfa... Mindnyájan válaszolják: Jöjjetek hát, keresztények,... és 

minden felelet után letérdelnek. Egy ideig imádkoznak, mint föntebb. 

 Ezután elhelyezik a keresztet és a gyertyákat a szentély bejáratánál. 

 

FELHÍVÁS A KERESZT FELMUTATÁSÁNÁL 

 

Íme, a szent keresztfa, 

rajta függött valaha a világnak váltsága! Dallama SzVU! 63. sz. 

 

A hívek folytatják: 

 

Jöjjetek hát, keresztények, hódolattal hajtsunk térdet: 

Üdvöz légy, szent keresztfa. 
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Helyette gregorián dallamra énekelhető: 

 

 
 

Vagy: 
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HÓDOLAT A SZENT KERESZT ELŐTT 

 

18. A szent kereszt előtti hódolatra elindul a pap, utána a papság, majd a hívek. 

Körmenetszerűen vonulnak sorjában a kereszthez, amely előtt egyszerű térdhajtással, vagy 

más alkalmas jellel, amely azon a vidéken szokásos, például megcsókolva a keresztet, vagy 

meghajolva előtte, jobb kezükkel megérintik a korpuszt s végül keresztet vetnek magukra. 

 Közben éneklik a Kereszted előtt hódolunk kezdetű antifónát, valamint a Panaszéneket 

(Improperia), vagy mindezek helyett egyéb ideillő énekeket. Ezalatt mindenki ül, aki már 

részt vett a szent kereszt előtti hódolatban. 

 

19. Csak egyetlen kereszt előtt történjék a hódolat nyilvánítása. Ha a nagy tömeg miatt a 

hívek nem tudnak egyenként a kereszt elé járulni, akkor a pap – miután a hívek egy része a 

kereszt elé járult – a kereszttel a kezében megáll az oltár előtt középen, néhány szóval a szent 

kereszt előtti hódolatra hívja fel a népet, majd a keresztet kissé magasabbra emelve, 

fölmutatja a híveknek, hogy csendben hódoljanak előtte. 

 

20. A hódolat befejezése után a keresztet helyére teszik az oltárnál. A gyertyatartókat az égő 

gyertyákkal az oltár körül, illetve a feszület közelében helyezik el. 

 

ÉNEKEK A SZENT KERESZT TISZTELETE KÖZBEN 

 

Antifóna 4. g. zsoltártónus 

Egész kar: Kereszted előtt hódolunk, Urunk, † szent feltámadásodért magasztalunk és 

dicsérünk; – íme, a keresztfa által jött az üdvösség az egész világra. 

Félkar: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket: – ragyogtassa fel arcát, és 

legyen irgalmas! 

Egész kar: Kereszted előtt hódolunk, Urunk, † szent feltámadásodért magasztalunk és 

dicsérünk; – íme, a keresztfa által jött az üdvösség az egész világra. 

 

Panaszének (Improperia) 4. g. zsoltártónus 

 

I. 

 

Egész kar: Választott népem, mit vétettem ellened? – Felelj nekem, mivel 

 bántottalak meg téged? 

1. félkar: Talán mert kivezettelek Egyiptom földjéről, – Megváltódnak 

 kereszttel és kínhalállal fizettél. 

2. félkar: Választott népem, mit vétettem ellened? – Felelj nekem, mivel 

 bántottalak meg téged? 

Egész kar: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan Isten, – irgalmazz nekünk! 

1. félkar: Talán mert kézen fogva vezettelek a pusztában negyven évig, † és 

 bevezettelek az Ígéret földjére, – Megváltódnak kereszttel és 

 kínhalállal fizettél. 

Egész kar: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan Isten, – irgalmazz nekünk! 

1. félkar: Mit kellett volna még tennem néked? † Kiválasztott és szépen 

 művelt szőlőm lettél, – mégis keserűséget okoztál nékem. 

2. félkar: Ecetet adtál, hogy oltsam szomjamat, – és átszúrtad lándzsával 

 Megváltód oldalát. 

Egész kar: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan Isten, – irgalmazz nekünk! 
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II. 

 

1. félkar: Én megostoroztam miattad Egyiptom népét: † minden elsőszülöttjét 

 halállal sújtottam, – te viszont megostoroztál és hóhérkézre adtál. 

2. félkar: Választott népem, mit vétettem ellened? – Felelj nekem, mivel 

 bántottalak meg téged? 

1. félkar: Kivezettelek Egyiptomból, † a fáraó seregére árasztottam a 

 Vörös-tengert, – te viszont elárasztottál a papi fejedelmek dühével. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Utat nyitottam néked a tengeren, – te viszont lándzsával 

 nyitottad meg oldalam. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Én fényes felhőben vezettelek utadon Kánaán földjére, – te viszont 

 Pilátus bírói székéhez vezettél. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Én mannát hullattam reád a pusztában, – te viszont ütlegekkel 

 halmoztál el engem. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Én az üdvösség élő vizét fakasztottam néked a sziklából, – te 

 viszont ecettel és epével oltottad szomjamat. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Én miattad megvertem pogány királyokat és népeket, – te 

 viszont fejemet náddal ütötted. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Én királyi pálcát adtam kezedbe, – te viszont töviskoronával 

 övezted homlokom. 

2. félkar: Választott népem,...  

1. félkar: Én fölemeltelek téged, és erőssé tettelek, – te viszont mindezért 

 keresztfára szegeztél. 

2. félkar: Választott népem,...  

 

Ideillő népénekek: Én nemzetem ... SzVU! 81. szám Hogyha hozzád járulunk...  

SzVU! 60, 1. 2. 3. és 5. 

Vagy: SzVU! 76, 63. szám, vagy: Éneklő Egyház, 823, 824, 78, 79, 82, 85, 86. 

 

Himnusz SzVU! 76. szám 

 

Antifóna 

 

Egész kar: Hű keresztfa, minden fánál százezerszer nemesebb: 

 Virág, lomb, fa, drága termés, erdőn nem nő becsesebb. 

 Édes ág, te, édes szeg, te: de a terhed édesebb! 

 

1. félkar: Zengd, ó nyelv, a győzedelmet, mely dicső harc bére lett, 

 S a keresztnek szent jeléről mondj dicsérő éneket: 

 Ilyen hősi áldozattal csak a Krisztus győzhetett. 

 

2. félkar: Hű keresztfa, minden fánál százezerszer nemesebb: 

 Virág, lomb, fa, drága termés, erdőn nem nő becsesebb. 

1. félkar: Szánta Isten, hogy a fáról ősszülőink ettenek, 
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 Hogy az átkos alma révén csak halálra leltenek, 

 S fát jelölt ki, mely a másik fának átkát törje meg. 

 

2. félkar: Édes ág, te, édes szeg, te: de a terhed édesebb! 

 

1. félkar: Üdvösségünk drága művét rend kívánta, szent, örök, 

 Hogy okosság nyerjen harcot száz-fortélyú bűn fölött: 

 Onnan jöjjön gyógyulás is, hol sebet a bűn ütött. 

 

2. félkar: Hű keresztfa...  

 

1. félkar: Mikor hát a szent időnek teljessége ránk köszönt, 

 Küldetett az égi várból ama drága Egyszülött, 

 És a szűzi tiszta méhben testruhába öltözött. 

 

2. félkar: Édes ág, te...  

 

1. félkar: Sír a Kisded, és a jászol szűk ölében rejtezik, 

 Szűz anyjának drága karja rongyba rejti tagjait: 

 És az Isten kezét-lábát pólyarongyok kötözik. 

 

2. Félkar: Hű keresztfa...  

 

1. félkar: Már a harminc év lepergett, és a kör teljesre vált. 

 A keresztet Üdvözítőnk szabad szívvel fogta át, 

 És a Bárányt a keresztre áldozatnak felvonák. 

 

2. félkar: Édes ág, te...  

 

1. félkar: Epeital elepeszti, vérzi testét szeg, tövis, 

 Lándzsa forrást nyit szívében, s ömlik drága vér és víz: 

 Ez a szent hab mos fehérre eget, tengert, földet is. 

 

2. félkar: Hű keresztfa...  

 

1. félkar: Hajtsd meg lombod, ó magas fa; nyisd puhára ágaid! 

 Bár merevnek és keménynek születtél, most légy szelíd, 

 És öleld át puha-lágyan nagy Királyod tagjait! 

 

2. félkar: Édes ág, te...  

 

1. félkar: E világnak áldozatfát méltón csak te tarthatód, 

 Hullám-hányta életpályánk révbe rajtad át talált. 

 S mert a Bárány vére mosta, le is győzte a halált. 

 

2. félkar: Hű keresztfa...  

 

A következő záróversszak akkor sem maradhat el, ha a himnuszból egyébként kihagyunk. 

 

Egész kar: A Háromság dicsőségét énekeljék mindenek, 



228 PPEK / Misekönyv 

  

 Atyát, Fiút és a Lelket egy dicséret zenje meg, 

 És nevét a Három-Egynek föld dicsérje és egek! (Ámen.) 

 

III. rész: SZENTÁLDOZÁS 

 

21. Az oltárt most le kell teríteni, továbbá korporálét és a misekönyvet rátenni. Az 

Oltáriszentséget a diakónus vagy ha nincs, akkor maga a pap hozza el az őrzőhelyről rövid 

úton. A nép ezalatt csendben áll. Két ministráns égő gyertyával kíséri a Szentséget, majd a 

gyertyatartókat leteszik az oltár mellé, vagy az oltárra. 

 

22. Miután a diakónus a Szentséget az oltárra tette, fölnyitotta az áldoztatóedényt, a pap 

odamegy, térdet hajt, föllép az oltárhoz, majd összetett kézzel hangosan mondja: 

 

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: 

 

 A pap kitárt karral folytatja, és vele együtt mondják a hívek valamennyien: 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved; 

jöjjön el a te országod; 

legyen meg a te akaratod, 

amint a mennyben, úgy a földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 

és ne vígy minket kísértésbe; 

de szabadíts meg a gonosztól. 

 

 A pap kitárt karral, egyedül folytatja tovább: 

 

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; 

Adj kegyesen békét napjainkban, 

hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, 

míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, 

és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. 

 

 A pap összeteszi kezét. Az imádságot a nép akklamációja fejezi be: 

 

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség 

mindörökké. Ámen. 

 

23. A pap összetett kézzel csendben mondja: 

 

Uram, Jézus Krisztus, 

szent tested és véred vétele ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, 

hanem jóságodból szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. 

 

24. Ezután térdet hajt, kezébe vesz egy szentostyát, és egy kissé az áldoztató 

edény fölé emelve, a nép felé fordulva, hangosan mondja: 
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Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. 

Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 

 

 És a néppel együtt egyszerre mondja: 

 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 

hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 

 

 Majd az oltár felé fordulva tisztelettel magához veszi Krisztus testét. 

 

25. Azután a hívek áldoztatására indul. Áldoztatás alatt énekelhető valamely alkalmas ének. 

 

26. Áldoztatás után az áldoztatóedényt egy arra jogosult segédkező személy a templomon 

kívüli őrzőhelyre viszi; vagy ha a körülmények úgy kívánják, a Szentséget beteszik a 

szentségházba. 

 

27. A pap ezután – megtartva egy bizonyos ideig az áldozás utáni szent csendet – a következő 

könyörgést mondja: 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Könyörögjünk! 

Mindenható, örök Isten, 

te Jézus Krisztusnak áldott halálával és feltámadásával 

megváltottál minket. 

Őrizd meg bennünk irgalmad művét, 

hogy ebben a szent misztériumban részesedve, 

neked szentelt áldozat legyen egész életünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

28. Elbocsátásra a pap a néppel szemben állva, a nép fölé kiterjesztett karral a következő 

könyörgést mondja: 

 

Mennyei Atyánk, szent Fiad halálát a te néped 

saját feltámadásának reményében ünnepelte. 

Kérünk, áradjon népedre bőséges áldásod, 

nyerjen bocsánatot, részesüljön vigasztalásban, 

szent hite növekedjék, és jusson el az örök üdvösségre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

Ezek után mindnyájan csendben távoznak. Megfelelő időben az oltárról eltávolítanak 

mindent. 

 

29. Azoknak, akik ezen a napon a délutáni ünnepélyes istentiszteleten részt vettek, nem kell 

elmondaniok a Vesperást, vagyis az Esti dicséretet. 
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Nagyszombat 

 Nagyszombaton az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról 

elmélkedik. A szent asztal megfosztva áll, a szent áldozatot nem mutatják be mindaddig, míg 

csak az ünnepi vigília, vagyis a feltámadás éjszakai virrasztva várásának liturgiája be nem 

fejeződik. Csak ezután lesz helye a húsvéti örömnek, amelynek bőséges folyama ötven napra 

árad ki. 

 A szentáldozás ezen a napon csak mint szent útravaló szolgáltatható ki. 
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Húsvéti idő 

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának ünnepe 

 

 
 

Kolozsvári Tamás: Feltámadás, 1427 

Keresztény Múzeum, Esztergom, ltsz.: 54.6 
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Húsvéti vigília 

VIRRASZTÁS A SZENT ÉJSZAKÁN 

 

1. Az ősi hagyományok szerint ezt az éjszakát az Úrnak kell szentelni (2 Móz 12, 42 skk), 

úgyhogy az Evangélium intő szavai szerint (Lk 12, 35 skk) a kezükben égő gyertyát tartó 

hívek hasonlókká lesznek azokhoz, akik Uruk érkezésére várnak, hogy amikor megjön, 

éberen virrasztva találja és terített asztalához ültesse őket. 

 

2. Ennek a vigíliának menete a következő: Rövid lucernárium – fényünnepség – után (ez a 

mai vigília első része) az Egyház – bízva Isten szavában és ígéretében – arról elmélkedik, 

hogy mily nagy csodatetteket művelt az Úr kezdettől fogva népével (ez a második rész, az 

igeliturgia), egészen addig, amíg a feltámadás napjának közeledtével a keresztségben 

újjászületett új tagjaival együtt ( ez a harmadik rész) meghívást nyert ahhoz az asztalhoz, 

amelyet halála és feltámadása által terített népének az Úr (negyedik rész). 

 

3. A húsvéti vigília egész szertartását éjjel végezzük, úgyhogy egyrészt nem kezdjük el az éj 

beállta előtt, másrészt be kell fejeznünk húsvétvasárnap hajnala előtt. 

 

4. Az éjszakai vigíliamise, mégha éjfél előtt végezzük is, már a feltámadás vasárnapjának 

húsvéti miséje. Aki részt vesz az éjszakai misén, ismét megáldozhat a második húsvéti 

misében. 

 

5. Aki az éjszakai misét mondja, vagy azon koncelebrált, a húsvét második miséjét is 

elmondhatja vagy koncelebrálhatja. 

 

6. A pap és a segédkezők úgy öltöznek föl, mint a miséhez szokás, fehér színű ruhába. 

Elegendő számú gyertyáról kell gondoskodni a vigílián részt vevő valamennyi hívő számára. 

 

I.rész 

 

A VIGÍLIA ÜNNEPÉLYES MEGKEZDÉSE: 

A LUCERNÁRIUM (Fényünnepség) 
 

Tűzszentelés és a húsvéti gyertya előkészítése 

 

7. A templomban minden fényforrást eloltanak. 

A templomon kívül alkalmas helyen tüzet raknak. Az itt öszegyűlt néphez kimegy a pap a 

segédkezőkkel, akiknek egyike a húsvéti gyertyát viszi. 

 Ahol a templomon kívül nem lehet tüzet rakni, ott a helyi lehetőségek szerint végzik el 

ezt a szertartást. (L. alább 13. sz). 

 

8. A pap a szokott módon üdvözli az összegyűlt híveket és rövid intő tanítást ad a vigíliáról 

ezekkel vagy más, hasonló szavakkal: 

 

Kedves Testvéreim! Ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk, Jézus Krisztus, a halálból életre 

támadt, az Egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virrasszanak és 

imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és 

feltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei 

leszünk és vele együtt élünk Istenben. 
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9. Ezután a pap megáldja a tüzet: 

 

Könyörögjünk! 

 

Istenünk, te szent Fiad által 

isteni fényességed tüzét adtad híveidnek. 

Kérünk, szenteld † meg ezt az új tüzet, 

és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel 

mennyei vágyakra gyújtsd föl szívünket, 

hogy tiszta lélekkel jussunk el 

örök dicsőséged fényének megünneplésére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

Az új tűzről meggyújtják a húsvéti gyertyát. 

 

10. Ha a nép sajátos lelkülete vagy hagyományai alapján az látszik alkalmasnak, hogy 

bizonyos jelképekkel külön is kiemeljük a húsvéti gyertya jelentőségét és méltóságát, ez a 

következő módon történhetik: 

Az új tűz megáldása után az akolitus vagy más segédkező a húsvéti gyertyát a szertartást 

végző pap elé viszi, aki íróvesszővel (stílus) keresztet vés a gyertyába. A kereszt fölé a görög 

Alfa, alája pedig az Ómega betűt vési, majd pedig a kereszt négy szára közé vési a folyó év 

négy számjegyét. Közben ezt mondja: 

 

1. Jézus Krisztus tegnap és ma 

 (a Kereszt függőleges vonalát vési a gyertyába) 

2. Ő a Kezdet és a Vég. 

 (a kereszt vízszintes vonalát vési be) 

3. Ő az Alfa 

 (a függőleges vonal fölé vési az Alfát) 

4. és az Omega. 

 (a függőleges vonal alá vési az Ómegát) 

5. Övé az idő 

 (a folyó év első számjegyét vési a kereszt bal felső szögletébe) 

6. és övé az örökkévalóság. 

 (a második számjegyet vési a kereszt jobb felső szögletébe) 

7. Övé a dicsőség és a hatalom 

 (a harmadik számjegyet vési a kereszt bal alsó szögletébe) 

8. mindörökkön-örökké. Ámen. 

 (a folyó év negyedik számjegyét vési a kereszt jobb alsó szögletébe) 
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11. A kereszt és a többi jelek bevésése után a pap öt tömjénszemet is szúrhat a húsvéti 

gyertyába, kereszt alakban; közben ezt mondja: 

 

1. Szent és dicsőséges  1  

2. sebhelyei által    

3. őrizzen 4 2 5 

4. és védjen meg minket    

5. az Úr Krisztus. Ámen.  3  

 

12. Ezután a pap az új tűzről meggyújtja a húsvéti gyertyát, és közben ezt mondja: 

 

A dicsőségesen feltámadt Krisztus világossága 

oszlassa szét szívünk és elménk homályát. 

 

 A szertartások eddig felsorolt elemeit részben vagy egészben el is hagyhatjuk, a helyi 

körülmények és lelkipásztori igények szerint. A Püspöki Konferenciák azonban egyéb 

szertartási formákat is előírhatnak, amelyek a nép lelki alkatának és hagyományainak jobban 

megfelelnek. 

 

____________________ 

 

13. Ahol bármely oknál fogva nem rakható tűz a templomon kívül, ott a tűzszentelés a helyi 

körülményekhez igazodik. A nép a szokott módon gyülekezik a templomban. A pap a húsvéti 

gyertyát vivő segédkezőkkel együtt a templom bejáratához vonul. A nép lehetőleg a pap felé 

fordul. 

Az üdvözlés és intelem egyébként ugyanaz, mint föntebb (8. sz.) és a tűz megáldásának 

módja is. (9. sz.) 

Ha alkalmasnak látszik, a húsvéti gyertyát is ugyanúgy lehet előkészíteni és meggyújtani, 

mint ahogy föntebb (10-12. sz.) 

 

____________________ 

 

KÖRMENET 

 

14. Ezután a diakónus, vagy ennek híján maga a pap, kezébe veszi a húsvéti gyertyát, 

fölemeli, és egyedül énekli: 

Krisztus világossága! 

 

 Mindnyájan felelnek rá: 

Istennek legyen hála! 

 

A Püspöki Konferenciák ennél terjedelmesebb akklamációt is előírhatnak. 

 

15. Azután mindnyájan bevonulnak a templomba, a menet élén a húsvéti gyertyát vivő 

diakónussal. Ha tömjénezés is van, akkor a tömjénvivő a füstölővel a diakónus előtt halad. 

 A templomajtónál a diakónus megáll, a gyertyát fölemeli, és ismét énekli: 

Krisztus világossága! 
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 Mindnyájan felelnek rá: 

Istennek legyen hála! 

A hívek meggyújtják gyertyáikat a húsvéti gyertyáról, és vonulnak befelé. 

 

16. Amikor a diakónus az oltár elé ér, a nép felé fordulva megáll, és harmadszor énekli: 

Krisztus világossága! 

 

 Az egész nép felel rá: 

Istennek legyen hála! 

 

 Ezután meggyújtják a templom gyertyáit és lámpáit. 

 

HÚSVÉTI ÖRÖMÉNEK 

 

17. A pap az oltárhoz érve a papi székhez vonul. A diakónus a húsvéti gyertyát a presbitérium 

(szentély) közepén, vagy az ambó mellett előkészített gyertyatartóra helyezi. Ha van 

tömjénezés, akkor most következik a tömjénbetétel, ugyanúgy mint a misében az 

evangéliumnál szokott lenni, majd áldáskérés: 

Adj áldást, Atyám! 

 

 A pap félhangosan mondja az áldás szavait: 

 

Az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy méltóan és illő módon hirdesd a Húsvét örömét. Az 

Atya, a Fiú, † és a Szentlélek nevében. 

 H.: Ámen. 

 

 Ha a húsvéti öröméneket nem a diakónus énekli, akkor az áldáskérés és az áldás elmarad. 

 A diakónus, vagy annak híján maga a pap, megtömjénezi a könyvet és a gyertyát – ha azt 

alkalmasnak tartja -, majd az ambóról vagy a könyvállvány mellől énekli a húsvéti 

öröméneket, miközben mindnyájan állnak, kezükben égő gyertyával. A húsvéti öröméneket 

szükség esetén olyan énekes is énekelheti, aki nincs szerpappá szentelve: elhagyja azonban a 

Most kérlek titeket szavakkal kezdődő szakaszt egészen a bevezető rész végéig, továbbá Az 

Úr legyen veletek. köszöntést. 

 Az örömének rövidebb szöveggel is énekelhető. Sőt a Püspöki Konferenciák a helyi 

körülményekhez alkalmazhatják az öröméneket azáltal, hogy a nép akklamációit iktatják 

belé. 
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II. rész 

 

IGELITURGIA 

 

20. Ezen a vigílián – amely minden vigília szülőanyja – kilenc szentírási szakaszt olvasunk 

fel; éspedig hetet az Ószövetségből, kettőt az Újból (szentleckét és evangéliumot). 

 

21. Ha lelkipásztori megfontolások úgy kívánják, az ószövetségi olvasmányok számát 

csökkenthetjük; mindig ügyelnünk kell azonban arra, hogy a húsvéti vigíliának lényeges 

része az Isten igéjének olvasása. Legalább három ószövetségi olvasmányt meg kell tartanunk, 

sürgős esetekben kettőt. Sohasem hagyható el azonban Mózes második könyvének (Exodus) 

14. fejezete. 

 

22. A húsvéti örömének végeztével mindenki leteszi gyertyáját és leül. Mielőtt a szentírási 

szakaszok felolvasását elkezdenék, a pap ezekkel vagy hasonló szavakkal fordul a néphez: 

 

Kedves Testvéreim! Miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel 

hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt 

időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldte el szent Fiát Megváltónkul. Kérjük 

Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve, vezessen el minket az örök életre. 

 

23. Ezután következnek az olvasmányok. A felolvasó (lektor) fölmegy az ambóra, és 

elolvassa az első olvasmányt. A zsoltárénekes vagy a kántor elénekli vagy felolvassa ezután a 

zsoltárt, a nép pedig közbeénekli (vagy mondja) a válaszokat. Majd mindnyájan fölállnak, és 

a pap mondja: Könyörögjünk! Utána egy kis ideig mindnyájan csendben imádkoznak, s csak 

ezután kezdi a pap magát a könyörgést. 

 A válaszos zsoltár helyett csendet is tarthatnak; ilyenkor a Könyörögjünk! után már nincs 

külön csend. 

 

Könyörgések az olvasmányok után 

 

Az olvasmányokat a hozzájuk tartozó zsoltárokkal együtt lásd „A szentmise olvasmányai”-

ban. 

 

24. Az első olvasmány (A világ teremtése: 1 Móz 1, 1-2, 2; vagy 1, 1. 26-31 a) után: 

Könyörögjünk! 

Mindenható, örök Isten, 

te minden végzésedben csodálatra méltó vagy: 

Segítsd megváltott népedet annak megértésére, 

hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, 

mint az idők teljességében áldozatul adnod 

Krisztust, a mi húsvéti Bárányunkat. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 H.: Ámen. 

 

Vagy (Az ember teremtéséről): 

Könyörögjünk! 

Istenünk, te csodálatosan teremtetted, 

és még csodálatosabban megváltottad az embert. 

Kérünk, segíts minket, 
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hogy öntudatos lélekkel szálljunk szembe a bűn csábításaival, 

és így eljussunk az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

25. A második olvasmány (Ábrahám áldozata: 1 Móz 22, 1-18; vagy 1-2. 9a. 10-13. 15-18 ) 

után: 

Könyörögjünk! 

Istenünk, híveid mennyei Atyja, 

te ígéreted szerint a fogadott fiúság kiáradó kegyelmével 

az egész földkerekségen megsokasítod gyermekeidet, 

és a húsvéti áldozat által szolgádat, Ábrahámot 

esküd szerint minden nemzet atyjává teszed: 

add, hogy népeid kegyelmi hívásod útjára lépjenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

26. A harmadik olvasmány (Átkelés a Vörös-tengeren: 2 Móz 14, 15 – 15, 1 ) után: 

Könyörögjünk! 

Istenünk, régi csodatetteid 

ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, 

mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, 

hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, 

ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. 

Kérünk, juttasd el az egész világot 

választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen.  

 

Vagy: 

Könyörögjünk! 

Istenünk, te az Újszövetség fényénél kinyilvánítottad 

az ősi időkben művelt csodák igazi jelentését, 

hogy a Vörös-tenger vize a keresztség szent forrását, 

a szolgaságból szabadult nép pedig a keresztény nép 

megszentelődésének szent titkát jelképezte. 

Add, hogy minden nemzet elnyerje 

a kiválasztottság kiváltságát, 

és Szentlelkedből részesedve újjászülessék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

27. A negyedik olvasmány (Jövendölés az új Jeruzsálemről: Iz 54, 5-14) után: 

Könyörögjünk! 

Mindenható, örök Isten, 

neved dicsőségére sokasítsd meg azt, 

amit az ősatyák hitére megígértél: 

Növeld az ígéret fiainak számát 

a gyermekké fogadás szent kegyelme által, 

hogy Egyházad egyre inkább lássa 
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mindannak beteljesedését, 

aminek jövendő bekövetkezésében 

az ősatyák sohasem kételkedtek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

Vagy: választható egy másik, az elhagyott olvasmányok könyörgései közül. 

 

28. Az ötödik olvasmány (Az üdvösséget mindenkinek ingyen, kegyelemből kínálja fel Isten: 

Iz 55, 1-11 ) után: 

Könyörögjünk! 

Mindenható, örök Isten, 

a egész világ egyetlen reménysége, 

te prófétáid jövendöléseiben 

az Újszövetség titkait hirdetted előre. 

Erősítsd meg kegyesen néped jóakaratát, 

mert híveidben csak sugallatod segítségével 

növekedhetnek az erények. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

29. A hatodik olvasmány (A bölcsesség forrása: Bar 3, 9-15. 31-4, 4) után: 

Könyörögjünk! 

Istenünk, 

te a nemzetek meghívásával mindenkor gyarapítod Egyházadat. 

Oltalmazd szüntelen segítségeddel azokat, 

akiket a keresztvízzel tisztára mosol. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

30. A hetedik olvasmány (Jövendölés az új szívről és új lélekről: Ez 36, 16-28) után: 

Könyörögjünk! 

Istenünk, fogyhatatlan erő és nem szűnő világosság, 

tekints kegyesen az egész Egyház szent közösségére, 

és örök végzésed szerint 

vezesd el biztos kézzel az üdvösségre. 

Hadd lássa és tapasztalja meg az egész világ, 

hogy a megvetett magasra kerül, az elavult megújul, 

és egészen tökéletessé épül Krisztusban, 

aki mindennek kezdete. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 H.: Ámen. 

 

Vagy: 

Istenünk, 

te az Ó- és Újszövetség könyveivel oktatsz minket, 

hogy méltón ünnepeljük Húsvét szent titkát. 

Kérünk, segíts megértenünk irgalmasságodat, 
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és mostani ajándékaid erősítsenek meg az eljövendők várására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

31. Amikor az utolsó ószövetségi olvasmányt is elolvasták a hozzátartozó válasszal és 

könyörgéssel együtt, meggyújtják az oltárgyertyákat. A pap pedig elkezdi énekelni: Dicsőség 

a magasságban Istennek. A nép folytatja; közben zúgnak a harangok – helyi szokás szerint. 

 

32. A Dicsőség után a pap a szokott módon mondja a könyörgést: 

Könyörögjünk! 

Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát 

Urunk feltámadásának fényével beragyogod. 

Kérünk, éleszd föl Egyházadban 

az istengyermekség lelkét, 

hogy akik testben és lélekben megújultak, 

tiszta szívvel szolgáljanak neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

33. Ezután a felolvasó felolvassa a szentleckét. 

 

34. A szentlecke után mindenki feláll, és a pap ünnepélyesen intonálja az Allelujá-t: 

valamelyik Alleluja-dallamot énekli a 6. számú Alleluja csoportból („A szentmise 

olvasmányai”-ban.) Ezt utána mindnyájan megismétlik. 

 A zsoltárénekes vagy a kántor ezután énekli a 117. zsoltárt, amelynek két-két verse után a 

nép az Allelujá-val válaszol. 

 

35. Az evangélium olvasására nem visznek égő gyertyát, csak tömjént, ha akarnak 

tömjénezni. 

 

36. Mindjárt az evangélium után következik a homília; majd elkezdődik a keresztség 

liturgiája. 

 

III. rész 

 

A KERESZTSÉG LITURGIÁJA 

 

37. A pap a segédkezőkkel a keresztkúthoz megy – ha a keresztkutat láthatják a hívek is. 

Egyébként a vízzel telt edényt a presbitériumban (szentély) helyezik el. 

 Ha keresztelendők is vannak jelen, a nevükön szólítják őket. A keresztelendőket a 

keresztszülők mutatják be, a kisdedeket pedig a szülők és keresztszülők viszik oda a 

templomban összegyűlt hívek elé. 

 

38. Ezután a pap intelmet intéz a jelenlevőkhöz ezekkel vagy hasonló szavakkal: 

 

Ha keresztelendők vannak jelen: 

Szeretteim! Egy szívvel-lélekkel erősítsük 

testvéreink boldog reménységét, 

hogy a mindenható Atya irgalmasságának minden támogatása 
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kísérje őket, 

amikor az újjászületés forrásához járulnak. 

 

Ha csak a keresztkutat áldják meg: 

Kedves Testvéreim! 

Könyörögve kérjük a mindenható Atyaisten kegyelmét 

erre a keresztkútra, 

hogy akik belőle újjászületnek, 

Krisztusban Isten gyermekeivé legyenek. 

 

39. Két előénekes a litániát énekli, miközben mindenki áll (a húsvéti idő miatt), és válaszol. 

 Ha hosszabb körmenetben vonulnak a keresztkúthoz, akkor a litániát a körmenet alatt 

éneklik. Ez esetben a keresztelendőket a körmenet előtt kell szólítani. Elöl viszik a húsvéti 

gyertyát, utána vonulnak a keresztelendők a keresztszülőkkel, majd a pap a segédkezőkkel. 

Az intelmet közvetlenül a víz megáldása előtt kell mondani. 

 

40. Ha nincsenek jelen keresztelendők, és a keresztkutat sem kell megáldani, akkor a litánia 

elmarad. A szertartást rövidebb áldó imádsággal folytatjuk: 45. szám. 

 

41. A litániába más szentek nevét is beiktathatjuk, különösen a templom védőszentjét, vagy a 

hely patrónusát, vagy a keresztelendők védőszentjeit. 

 

LITÁNIA (Dallama: CANTUS CANTORUM, 237. oldal) 

 

Uram, irgalmazz nekünk Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! 

Szűz Mária, Isten Anyja, könyörögj érettünk! 

Szent Mihály főangyal, könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent angyalok, könyörögjetek érettünk! 

Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk! 

Szent József, könyörögj érettünk! 

Szent Péter és Pál apostolok, könyörögjetek érettünk! 

Szent András apostol, könyörögj érettünk! 

Szent János apostol, könyörögj érettünk! 

Szent Mária Magdolna, könyörögj érettünk! 

Szent István vértanú, könyörögj érettünk! 

Antiochiai Szent Ignác vértanú, könyörögj érettünk! 

Szent Lőrinc vértanú, könyörögj érettünk! 

Szent Perpétua és Felicitász vértanú asszonyok, könyörögjetek érettünk! 

Szent Ágnes vértanú, könyörögj érettünk! 

Szent Gergely pápa, könyörögj érettünk! 

Szent Ágoston püspök, könyörögj érettünk! 

Szent Atanáz püspök, könyörögj érettünk! 

Szent Vazul püspök, könyörögj érettünk! 

Szent Márton püspök, könyörögj érettünk! 

Szent Benedek apát, könyörögj érettünk! 

Szent Ferenc és Domonkos, könyörögjetek érettünk! 

Xavéri Szent Ferenc, könyörögj érettünk! 

Vianney Szent János, könyörögj érettünk! 
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Szent István király, könyörögj érettünk! 

Sienai Szent Katalin, könyörögj érettünk! 

Jézusról nevezett Szent Teréz, könyörögj érettünk! 

Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk! 

Légy irgalmas, ments meg, Uram, minket! 

Minden gonosztól, ments meg, Uram, minket! 

Minden bűntől, ments meg, Uram, minket! 

Az örök haláltól, ments meg, Uram, minket! 

Megtestesülésed által, ments meg, Uram, minket! 

Halálod és feltámadásod által, ments meg, Uram, minket! 

Szentlelked kiáradása által, ments meg, Uram, minket! 

Mi bűnösök, kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 Ha vannak jelen keresztelendők: 

Hogy e választottaidat a keresztség  

kegyelmével új életre támaszd, kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 Ha nincsenek jelen keresztelendők: 

Hogy e vizet gyermekeid kegyelmi  

újjászületésére megszenteld, kérünk téged, hallgass meg minket! 

Jézus, az élő Isten Fia, kérünk téged, hallgass meg minket! 

 

 Ha vannak jelen keresztelendők, a pap összetett kézzel a következő könyörgést mondja: 

Mindenható, örök Isten, 

kegyelmed kísérje atyai jóságod szent ajándékait, 

és azokra a megkeresztelendő új gyermekeidre, 

akik a keresztvízben új életre születnek, 

áraszd ki az istengyermekség lelkét, 

hogy amit szerény szolgálatunkkal végzünk, 

azt mennyei erőd tegye teljessé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

A VÍZ MEGÁLDÁSA 

 

42. A pap ezután megáldja a keresztvizet, összetett kézzel mondva (vagy énekelve) a 

következő könyörgést: 

 

Istenünk, te láthatatlan erőddel a szentségi jelekben csodálatos dolgokat művelsz, 

 

– s a víz által számos tanítást ADtál, 

hogy megértsük a keresztség kegyelmét. 

 

A te Lelked, Istenünk, a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén, 

– hogy a víznek már AKkor 

megszentelő erőt adjon. 

 

Az újjászületés módját pedig a vízözön által jelezted előre, Istenünk, 

– hogy egyazon víznek titokzatos ereje vessen véget a BŰNnek, 

és legyen az erényes élet kezdete. 
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Te, Istenünk, száraz lábbal vezetted át a Vörös-tenderen Ábrahám fiait, 

– hogy a fáraó rabigájából szabaduló NÉped 

a megkereszteltek előképe legyen. 

 

Szent Fiadra pedig, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, leszállott a Szentlélek ereje; 

majd, midőn a kereszten függött, a vérrel együtt oldalából víz fakadt, 

és feltámadása után tanítványainak parancsba adta: 

– „Menjetek, tanítsatok minden NÉpet, 

megkeresztelvén őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében!” 

 

Most tekints Egyházadra kegyesen, 

– és jóságod nyissa meg SZÁmára 

 a keresztség forrását! 

A Szentlélek adja meg ennek a víznek egyszülött Fiad kegyelmét, 

s az ember, akit képmásodra alkottál, 

– a keresztség által az ősbűn szennyétől tisztára MOSva, 

 vízből és Szentlélekből új életre szülessék! 

 

 Most – ha jónak látja – a húsvéti gyertyát egyszer vagy háromszor a vízbe meríti, és 

közben folytatja: 

 

Add, Urunk, hogy Fiad által szálljon le ebbe a vízbe a Szentlélek ereje, 

 

 a gyertyát a vízben tartva, folytatja: 

 

hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében, 

– életre is keljenek Ővele, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

43. A húsvéti gyertyát most kiemelik a vízből, miközben a nép a következő felkiáltást énekli:  

 

 Ti, forrásvizek, áldjátok az Istent, 

 dicsérjétek és magasztaljátok mindörökkön-örökké! 

 (énekelhető a Mert tied az ország... dallamára.) 

 Mondhatnak vagy énekelhetnek más felkiáltást is. 

 

44. A keresztelendők egyenként ellene mondanak a sátánnak, a kérdésekre hitvallást tesznek, 

és részesülnek a keresztség szentségében. 

 A felnőtt keresztelendők – ha püspök van jelen, vagy olyan pap, aki bérmálhat – a 

keresztség után tüstént részesülnek a bérmálás szentségében is. 

 

45. Ha nincsenek jelen keresztelendők, és keresztkutat sem kell megáldani, a pap a következő 

könyörgés kíséretében áldja meg a vizet: 

Esedezve kérjük, kedves testvéreim, Istenünket, Urunkat, 

hogy áldja meg kegyesen ezt a vizet, melyet keresztségünk emlékére hintünk magunkra: 

és adjon nekünk jóságosan megújult életet, 

– hogy hűségesek maradjunk szent LELkéhez, 

 akit tőle kaptunk. 
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 Itt rövid szünetet tartunk, és közben csendesen imádkozunk. 

 

 A pap összetett kézzel folytatja: 

 

Add kegyelmedet, Urunk, Istenünk, e húsvéti szent éjszakán virrasztó népednek: 

hogy amikor megemlékezünk csodálatos teremtő és még csodálatosabb megváltó 

művedről, 

 

– jóságod tegye ÁLdottá 

 ezt a vizet számunkra! 

Mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, 

– felüdítse TEStünket, 

 és tisztára mossa. 

De irgalmas szereteted szolgálatára is vizet rendeltél, 

mert víz által oldottad meg a Vörös-tengernél néped rabságának bilincsét, 

– és szomját is VÍZzeI 

 oltottad a pusztában. 

A próféták azt az új szövetséget hirdették, amelyet az emberekkel 

 víz által akartál megkötni, 

és megromlott emberi természetünket végül is újjá alkottad 

– az újjászületés fürdőjében a víz ÁLtal, 

 amelyet a Jordán folyóban Krisztus megszentelt. 

E víz legyen keresztségünk felvételének emléke, 

– és együtt örvendjünk testvéreinkkel, akik világszerte ma részesülnek e SZENTségben, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

A KERESZTSÉGI FOGADÁS MEGÚJÍTÁSA 

 

46. A keresztség (és bérmálás) szertartásának végeztével, vagy ha az most nem volt, akkor a 

víz megáldása után, mindnyájan felállnak, kezükben égő gyertyával, és megújítják 

keresztségi fogadásukat. 

 

 A pap ezekkel vagy hasonló szavakkal szól a hívekhez: 

 

Kedves Testvéreim! A húsvét szent titka által 

a keresztségben mindnyájan eltemetkeztünk Krisztussal együtt, 

hogy vele együtt járjunk az élet útján. 

Ezért a nagyböjt negyven szent napjának megtartása után 

újítsuk meg keresztségi fogadásunkat. 

Ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és 

megígértük, hogy a katolikus Anyaszentegyházban 

Istennek szolgálunk. 

 

Éppen ezért most megkérdezem: 

 

Pap: Ellene mondotok-e az ördögnek? 

Hívek: Ellene mondunk. 

Pap: És minden cselekedetének? 
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Hívek: Ellene mondunk. 

Pap: És minden csábításának? 

Hívek: Ellene mondunk. 

 

____________________ 

 

Vagy ehelyett így is kérdezhet: 

 

Pap: Ellene mondotok-e a bűnnek, hogy Isten gyermekeinek szabadságában éljetek? 

Hívek: Ellene mondunk. 

Pap: Ellene mondotok-e a gonoszság csábításainak, hogy a bűn sohase uralkodjék rajtatok? 

Hívek: Ellene mondunk. 

Pap: Ellene mondotok-e az ördögnek, aki a bűn szerzője és fejedelme? 

Hívek: Ellene mondunk. 

 

Ezt a második formulát a Püspöki Konferenciák módosíthatják is a helyi viszonyoknak 

megfelelően. 

 

____________________ 

 

 Azután így folytatja a pap: 

 

Pap: Hisztek-e a mindenható Atyaistenben, a menny és a föld Teremtőjében? 

Hívek: Hiszünk. 

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki 

 Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, 

 és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? 

Hívek: Hiszünk. 

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek 

 közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? 

Hívek: Hiszünk. 

 

A pap ezután így fejezi be: 

 

A mindenható Atyaisten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, 

aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, 

és megbocsátotta bűneinket, 

őrizzen meg minket kegyelmével 

a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. 

H.: Ámen. 

 

47. A pap meghinti a népet a megáldott vízzel, miközben mindnyájan éneklik: 

 

Antifóna (8. G. zsoltártónus) 

 

Vízforrást láttam fakadni a templom jobb oldalán, alleluja  † 

mindazok, akikhez elért a víz, üdvösséget nyertek, – 

és így énekeltek: Alleluja, alleluja! 

 

 (Dallamát lásd „A szentmise olvasmányai”-ban.) 
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 Helyette megfelelő népének (SzVU! 83. szám): Mint a szarvas ér vizéhez...  

 Énekelhető más alkalmas ének is, amely a keresztségről szól. 

 

48. Közben az újonnan megkeresztelteket helyükre vezetik, a hívek közé. 

 Ha a keresztvízszentelés nem a keresztkútnál történt, akkor a segédkezők a 

megszentelt vízzel telt edényt tisztelettel a keresztkúthoz viszik. 

 Ha nem volt keresztvízszentelés, a szenteltvizet megfelelő helyre viszik. 

 

49. Szenteltvízhintés után a pap visszamegy a papi székhez, és a Hitvallás mondása nélkül, 

elkezdi az Egyetemes könyörgéseket. 

 

IV. rész 

 

AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA 

 

50. A pap az oltárhoz vonul, és a szokott módon elkezdi az Eukarisztia liturgiáját. 

 

51. Nagyon ajánlatos, hogy a kenyeret és a bort az újonnan megkereszteltek vigyék az 

oltárhoz. 

 

52. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, 

hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, 

és eljussunk az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

53. PREFÁCIÓ: húsvéti I. (különösen most, ezen a szent éjszakán), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondjuk, akkor A szentek közösségében 

és Kérünk, Istenünk, saját. 

 

54. ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 5, 7-8 

Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk, már feláldozta önmagát. 

Üljük meg a tisztaság és igazság kenyerével a húsvéti lakomát! 

Alleluja. (2. szám). Énekelhető a 2. zsoltártónusban. 

 

55. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, 

hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, 

azoknak szívét forrassza eggyé atyai jóságod. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

56. Elbocsátáskor a diakónus vagy maga a pap ezt mondja: 

 

A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja. 

Hívek: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 

 

Ha nyomban következik a feltámadási körmenet, a fenti elbocsátást elhagyjuk. 
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Húsvétvasárnap 

KRISZTUS FELTÁMADÁSA 

 

ÜNNEPI MISE 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 138,18.5-6 

Feltámadtam, és veled vagyok! 

Kezedet rajtam nyugtatod: 

csodálatos a te tudásod, alleluja! 

 

Vagy: Lk 24, 34; vö. Jel 1, 6 

Valóban feltámadt az Úr, alleluja. 

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, 

és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. 

Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, 

teremts újjá minket Szentlelked erejével, 

hogy új életre támadjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

ujjongó húsvéti örömmel ajánljuk fel áldozatunkat, 

amely által csodálatosan újjászületik és növekszik Egyházad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen), 395. 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 5, 7-8 

Húsvéti Bárányunkat, Krisztust feláldozták. 

Ünnepeljünk tehát a tisztaság és igazság 

kovásztalan kenyerével, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, örök jóságoddal oltalmazd Egyházadat, 

hogy Húsvét szent titkának ünneplése által megújulva 

eljusson a dicsőséges feltámadásra. 
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Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 A nép elbocsátására az egész nyolcad alatt Húsvét II. vasárnapjáig bezárólag mondjuk: 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Húsvéthétfő 

KEZDŐÉNEK Kiv 13. 5. 9 

Az Úr bevezetett titeket a tejjel-mézzel folyó országba, 

hogy az ő törvénye legyen mindig szívetekben, alleluja. 

 

Vagy: 

Feltámadt az Úr a halálból, amint megmondotta; 

ujjongjunk és örvendezzünk mindnyájan, 

mert már örökké uralkodik, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mindig új nemzedékkel gyarapítod Egyházadat. 

Add híveidnek, hogy életükkel valóra váltsák, 

amit hittel vállaltak a keresztség szentségében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, 

hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve 

eljussunk az örök boldogságra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják, akkor A szentek közösségében 

és a Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Róm 6, 9 

Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, 

a halál nem lesz többé úrrá rajta, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, árassza el lelkünket a húsvéti szentség kegyelme, 

hogy mi, akiket az örök üdvösség útján elindítottál, 

méltók legyünk ajándékaidra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A szentmise védet ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Sir 15, 3-4 

Isten a bölcsesség vizét nyújtotta italul nekik; 

támaszra lelnek benne, és meg nem inganak, 

mert felmagasztalja őket mindörökre, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megajándékoztál minket húsvéti szentségeiddel. 

Add népednek továbbra is kegyelmedet, 

hogy eljussunk a tökéletes lelki szabadsága, 

és egykor a mennyben örvendjünk annak, 

amit most a földön ujjongva ünneplünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel 

házad népének felajánlott adományait, 

és támogasd segítségeddel, 

hogy amit tőled kapott, el ne tékozolja, 

és megnyerje örök ajándékodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Kol 3, 1-2 

Ha Krisztussal feltámadtatok, 

keressétek, ami fönt van, 

ahol Krisztus ül az Isten jobbján. 

Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, hallgass meg minket, 

akiket beavattál szentségeidbe. 

Kérünk, tedd alkalmassá gyermekeid szívét, 

hogy kiérdemeljük az örök boldogságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Mt 25, 34 

Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba 

a világ kezdetétől nektek készített országot, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket 

Urunk feltámadásának ünnepével. 

Add jóságosan, 

hogy földi ünneplésünk segítsen el az örök boldogságra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kiengesztelődve az áldozatot, 

amellyel megváltottad a világot. 

Kérünk, fordítsd jóságosan testünk és lelkünk üdvösségére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 24,35 

A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy szent Fiad testének és vérének áldott vétele 

tisztítson meg minket a régi ember minden bűnétől, 

és változtasson új teremtménnyé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 

 

 



PPEK / Misekönyv 265 

  

Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Bölcs 10, 20-21 

Egy szívvel-lélekkel áldották oltalmazó kezedet, Urunk, 

mert a bölcsesség megnyitotta a némák száját 

és ékesszólóvá tette a gyermekek nyelvét, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te neved megvallásában egyesíted a sok különböző nemzetet. 

Add, hogy egyek legyünk a hitben és a keresztény életben, 

akik újjászülettünk a keresztség vizében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd megengesztelődve áldozati adományainkat, 

amelyeket a keresztségben újjászületettekért hálából felajánlunk, 

mennyei segítségedet kérve számukra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Pét 2, 9 

Isten tulajdonául kiválasztott nép vagytok, 

hogy annak dicsőségét hirdessétek 

aki a sötétségből meghívott bennetek csodálatos világosságára, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, 

hogy az Újszövetség megváltó áldozata adjon segítséget jelen életünkben, 

és szerezze meg nekünk az örök boldogságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 77, 53 

Kivezette Isten az ő népét a szolgaságból, 

ellenségeiket pedig elborította a tenger, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te Húsvét szent titkában 

a kiengesztelődés szövetségét kötötted meg az emberekkel. 

Add, hogy amit ünneplő lélekkel vallunk, 

életünkkel valóra is váltsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, valósíts meg bennünk is olyan változást, 

ami a húsvéti adományainkban végbemegy, 

hogy a földi szenvedélyek helyett a mennyország vágya töltsön el minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen ), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 21, 12-13 

Jézus így szólt tanítványaihoz: Jöjjetek és egyetek! 

Aztán fogta a kenyeret és kiosztotta nekik, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

őrizd megváltott gyermekeidet folytonos atyai jóságoddal, 

hogy akik Fiad szenvedése árán megszabadultak a bűntől, 

az ő feltámadásán örvendezzenek. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 104,43 

Örvendezés között vezette ki népét az Úr, 

és választottjait ujjongás között, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a benned hívők számát bőséges kegyelmeddel állandóan gyarapítod. 

Tekints jóságosan választottaidra, 

és öltöztesd a halhatatlanság köntösébe mindazokat, 

akik újjászülettek a keresztségben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segíts minket, 

hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, 

és megváltásunk folytonosan ható kegyelme 

szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Gal 3,27 

Mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, 

Krisztust öltöttétek magatokra, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, 

és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, 

azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Húsvét II. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK 1 Pét 2, 2 

Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, 

hogy tőle felnőjetek az üdvösségre, alleluja. 

 

Vagy: 4 Ezdr 2, 36-37 

Örüljetek dicsőségteknek, adjatok hálát Istennek, 

aki meghívott titeket a mennyek országába, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Örökké irgalmas Istenünk, 

te lányra lobbantod a neked szentelt nép hitét, 

amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. 

Növeld kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. 

Add, hogy méltóképpen megértsük, 

milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz által, 

újjászülettünk a Szentlélekből, 

és elnyertük a megváltást Krisztus vére árán. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen néped áldozati adományait, 

hogy neved megvallásában és a keresztségben újjászületve 

eljussunk az örök boldogságra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció I. (különösen most, ezen a szent ünnepen ), 395. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében és a 

Kérünk, Istenünk saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 20, 27 

Nyújtsd ki a kezedet, tedd a szegek helyére, 

és ne légy hitetlen, hanem hívő, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy a magunkhoz vett húsvéti szentség ereje 

szüntelenül megmaradjon lelkünkben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 
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Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 301. 
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Húsvét III. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Zsolt 65, 1-2 

Ujjongj az Úrnak, földkerekség, 

nevének fönségéről énekelj, 

zengj néki dicsőítő éneket, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, 

mert visszaadtad lelke fiatalságát. 

Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, 

a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat ujjongó Egyházadtól, 

amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. 

Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

 

A évben Lk 24,35 

A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor, alleluja. 

 

B évben Lk 24.46-47 

A Messiásnak szenvednie kellett, 

és harmadnap fel kellett támadnia a halálból. 

Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni 

minden népnek, alleluja. 

 

C évben Vö. Jn 21,12-13 

Jézus így szólt tanítványaihoz: Jöjjetek és egyetek! 

Aztán fogta a kenyeret és kiosztotta nekik, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tekints jóságosan népedre, 

és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, 

azokat juttasd el a megdicsőülő test romolhatatlan feltámadására. 
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Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 310. 
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Húsvét IV. vasárnapja 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 32, 5-6 

Telve van a föld az Úr irgalmával, 

az egek az Úr szavára lettek, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

vezess minket a mennyország boldog közösségébe. 

Jusson el híveid gyönge nyája oda, 

ahová előttünk ment Jézus, a mi erős Pásztorunk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segíts minket, 

hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, 

és megváltásunk folytonosan ható kegyelme 

szüntelen örvendezés forrása legyen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Feltámadt a jó Pásztor, 

aki életét adta juhaiért 

és meghalt az ő nyájáért, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Jó Pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, 

és juhaidat, akiket Fiad drága vérén megváltottál, 

vezesd az örök élet országába. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 301. 
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Húsvét V. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Zsolt 97,1-2 

Az Úrnak új dalt énekeljetek, mivelhogy csodákat művelt, 

tudtul adta hűségét a nemzeteknek, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. 

Tekints jóságosan szeretett fiaidra, 

és vezess el minket, Krisztusban hívőket 

az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a csodálatos csere által, 

amely ebben az áldozatban megvalósul, 

isteni életed részeseivé tettél minket. 

Add, kérünk, hogy az így megismert igazságot 

méltó élettel meg is valósítsuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15,1.5 

Én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlővesszők – mondja az Úr. 

Aki bennem marad és én őbenne, az bő termést hoz, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, 

és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, 

vezess át a régiből az új életbe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 310. 
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Húsvét VI. vasárnapja 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Iz 48,20 

Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, 

hirdessétek mindenütt a földön: 

megváltotta az Úr az ő népét, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük 

Urunk feltámadásának örömnapjait. 

Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, 

amit az emlékezéssel felidézünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt. 

Add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva 

atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14,15-16 

Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat – mondja az Úr. 

Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek, 

aki veletek marad mindörökké, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. 

Növeld bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, 

és az üdvösség kenyerének erejét áraszd szívünkbe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 301. 
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Urunk mennybemenetele 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK ApCsel 1,11 

Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre? 

Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment, 

úgy jön el egykor ismét, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel 

és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, 

mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele 

a mi fölemelkedésünk: 

ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, 

oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

hálaáldozatot mutatunk be neked Fiad mennybemenetelének ünnepén. 

Alázattal kérünk, viszonzásul add, 

hogy szentségi ajándékaid 

mennyei életre keltsenek minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció Urunk mennybemeneteléről, 400-401. 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 28,20 

Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz. 

Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk a mennybe, 

ahová már fölvetted emberi természetünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ahol Urunk mennybemenetelének főünnepe nem kötelező ünnep, ott Húsvét VII. 

vasárnapjára kell tenni. 
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Húsvét VII. vasárnapja 

KEZDŐÉNEK Zsolt 26, 7-9 

Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! 

Szívem rólad mondta: „Keressétek az ő arcát!” 

A te arcodat keresem, Uram, 

ne rejtsd el előlem arcodat, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, hallgass jóságosan kérésünkre. 

Hittel valljuk, 

hogy Megváltónk veled van a mennyei dicsőségben. 

Engedd éreznünk, 

hogy ugyanígy velünk marad ígérete szerint, a világ végéig. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait. 

Add, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk 

juttasson el minket a mennyei dicsősébe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Húsvéti prefáció, 395-399, vagy prefáció Urunk mennybemeneteléről, 400-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17, 22 

Atyám, azért könyörgök, hogy egy legyenek, 

amint mi egy vagyunk, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Hallgasd meg kérésünket, üdvözítő Istenünk, 

és e szent áldozatban való részesedés által 

erősítsd meg reményünket, 

hogy az Egyház egész teste elnyeri 

a Főnek, a mennybement Krisztusnak dicsőségét. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Amikor a héten a köznapról van a szentmise, az alább közölt szövegeket kell venni, 318. 

 

 



PPEK / Misekönyv 277 

  

Pünkösdvasárnap 

Főünnep 

 

 

 
 

A Szentlélek eljövetele 

Csíkszentlélekről, 1510 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, ltsz.: 53.370.1 
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Pünkösd vigíliája 

Ezt a misét Pünkösdvasárnap előtti szombaton este mondjuk az I. Esti dicséret előtt vagy 

után. 

 

KEZDŐÉNEK Róm 5, 5;10, 11 

Isten szeretete kiáradt szívünkbe 

a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

rendelésed szerint ötven napon át ünnepeltük 

Húsvét szent titkát. 

Add, hogy a világon szétszóródott sokféle nemzet 

mennyei segítségeddel közös nyelvre találjon, 

és neved megvallásában egyesüljön. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vagy: 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy felragyogjon fölöttünk dicsőséged fénye, 

és Szentlelked világossága bátorítsa azok szívét, 

akik kegyelmedből újjászülettek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, áraszd el Szentlelked áldásával 

ezeket az áldozati adományokat. 

Fakadjon belőlük Egyházadban a szeretet, 

amely az egész világ előtt bizonyítja, 

hogy valóban megváltottál minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Pünkösdi prefáció, mint az ünnepi misében, 300. 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 7, 37 

Az ünnep utolsó napján Jézus a templomban 

hangos szóval hirdette: 

Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
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Istenünk, magunkhoz vett ajándékaid 

szüntelenül táplálják bennünk annak a Szentléleknek tüzét, 

akit az apostolokra csodálatosan kiárasztottál. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Pünkösdvasárnap 

KEZDŐÉNEK Bölcs 1,7 

Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, 

és aki egybefogja a mindenséget, 

tud minden szóról, alleluja. 

 

Vagy: Róm 5, 5; 10, 11 

Isten szeretete kiáradt szívünkbe 

a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat 

és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. 

Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, 

és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, 

amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szentlélek 

ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, 

és tanítson meg minden igazságra, 

amint szent Fiad megígérte. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ Pünkösd szent titkáról 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te Húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, 

hogy ezen a napon elküldted a Szentlelket azoknak, 

– akiket az egyszülött Fiaddal való közösség Révén 
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gyermekeiddé fogadtál. 

A Szentlélek Pünkösdkor, az Egyház születése napján 

minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, 

– és a sok különböző nyelvű EMbert 

az egy közös hit megvallásában egyesítette. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

és a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok 

– ( a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, 

és vég nélkül mondják: ( éneklik:) 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják A szentek közösségében saját. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK ApCsel 2, 4. 11 

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, 

és hirdették Isten nagy tetteit, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, te bőségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat. 

Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, 

hogy a Szentlélek belénk öntött ereje 

mindenkor elevenen működjék, 

és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A nép elbocsátására a diakónus vagy a pap mondja: 

 

A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja. 

H.: Istennek legyen hála, alleluja, alleluja. 

 

 A húsvéti idő a mai nappal befejeződik, eloltják a húsvéti gyertyát, amelyet célszerű 

ezután a keresztelő kápolnába, illetve a keresztkút mellé helyezni, hogy keresztelések 

alkalmával azt meggyújtva, a keresztelendők gyertyáit erről lehessen meggyújtani. 

 Ahol Pünkösd utáni hétfőn vagy esetleg kedden is a hívek nagyobb számban szoktak 

misére jönni, mondható a pünkösdvasárnapi mise, vagy a Szentlélekről szóló mise, 894–897. 
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Húsvét II. IV. és VI. vasárnapjai utáni hétköznapok 

 A következő napokon, amikor a húsvéti idő köznapjairól van a mise, az itt közölt 

szövegek veendők, az egyes köznapoknak megfelelően. Mindig azonban az illető hétnek 

megfelelő Könyörgést kell venni, amint azt a napi misék szövege mutatja. 

 

Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK Róm 6,9 

Krisztus feltámadt a halálból, többé meg nem hal, 

a halál többé nem uralkodik rajta, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a II. héten: 

Mindenható, örök Isten, 

bizalommal Atyánknak szólítunk téged. 

Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, 

hogy a megígért örökséget elnyerjük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a IV. héten: 

Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által 

fölemelted az elesett emberiséget. 

Adj szent örömet nekünk, 

akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, 

és fogadj be egykor az örök boldogságba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a VI. héten: 

Irgalmas Istenünk, 

rendelésed szerint megüljük Húsvét szent ünnepét. 

Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el ezeket az adományokat ujjongó Egyházadtól, 

amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. 

Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 20,19 

Jézus megjelent tanítványai között, 

és így szólt hozzájuk: Békesség nektek, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, 

és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, 

azokat juttasd el a megdicsőülő test 

romolhatatlan feltámadására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



284 PPEK / Misekönyv 

  

Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Jel 19, 7.6 

Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsőítsük Istent, 

meri uralkodik az Úr, mindenható Istenünk, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a II. héten: 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

tégy minket a feltámadt Úr erejének hirdetőivé, 

hogy egykor teljes valóságában 

elnyerjük a feltámadás ajándékát, 

amelynek zálogát megadtad nekünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a IV. héten: 

Mindenható Istenünk, 

a te kegyelmedből ünnepeljük Jézus feltámadását. 

Kérünk, tégy méltóvá minket a megváltás boldog örömére. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a VI. héten: 

Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, 

mert visszaadtad lelke fiatalságát. 

Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság 

dicsőségének örvendeznek, 

a biztos remény örömével várják a feltámadás napját. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

 

Urunk, Istenünk, segíts minket, 

hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, 

és megváltásunk folytonosan ható kegyelme 

szüntelen örvendezés forrása legyen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 24, 46. 26 

Szenvednie kellett Krisztusnak, 

feltámadnia a halálból, 

és így bemennie dicsőségébe, alleluja. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, 

hogy megváltásunknak ez a szent áldozata 

adjon segítséget jelen életünkben, 

és szerezze meg az örök boldogságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 17,50; 21, 23. 

Dicsőítelek, Uram, a nemzetek között, 

és hirdetem neved testvéreimnek, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a II. héten: 

Urunk, Istenünk, 

évről évre megemlékezünk Húsvét szent titkáról, 

amellyel helyreállítottad az ember eredeti méltóságát 

és megadtad a feltámadás reményét. 

Kérve kérünk, add, hogy amit hittel ünneplünk, 

azt örök szeretetedből elnyerjük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a IV. héten: 

Istenünk, te vagy híveid élete, 

az alázatosak dicsősége, az igazak boldogsága. 

Hallgasd meg könyörgő imánkat, 

és töltsd be bőséges kegyelmeddel lelkünket, 

mert szomjazva várjuk ígéreteid teljesülését. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a VI. héten: 

Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, 

akik Fiad feltámadásának szent titkát ünnepeljük. 

Engedd, hogy amikor újra eljön, 

összes szentjeiddel együtt örömmel köszönthessük őt. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a csodálatos csere által, 

amely ebben az áldozatban megvalósul, 

isteni életed részeseivé tettél minket. 

Add, kérünk, hogy az így megismert igazságot 

méltó élettel meg is valósítsuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 15.16.19 

Így szól az Úr: 

Kiválasztottalak titeket a világból, és arra rendeltelek, 



PPEK / Misekönyv 287 

  

hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok, 

és gyümölcsötök maradandó legyen, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, 

és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, 

vezess át a régiből az új életbe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 67,8-9.20 

Istenünk, midőn néped élén kivonultál, 

utat készítvén nekik és közöttük lakván, 

megrendült a föld, és esőt hullatott az ég, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a II. héten: 

Irgalmas Istenünk, 

rendelésed szerint megüljük Húsvét szent ünnepét. 

Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a IV. héten: 

Istenünk, te a megváltással az embert 

magasan eredeti méltósága fölé emelted. 

A keresztség szentségével elindítottad bennünk az új életet. 

Tekints atyai jóságod csodálatos művére, 

őrizd bennünk örök kegyelmedet és áldott ajándékaidat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a VI. héten: 

Ahol Urunk mennybemenetelét a következő vasárnapon ünneplik meg: 

Istenünk, te a megváltás részeseivé tettél minket. 

Engedd, kérünk, 

hogy mindenkor örömmel ünnepeljük Urunk feltámadását. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el könyörgéseinket 

áldozati adományainkkal együtt, 

hogy jóvoltodból megtisztulva 

atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 28,20 

Íme, én veletek vagyok mindennap, 

a világ végéig, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 
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te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. 

Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, 

és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

KEZDŐÉNEK Jel 5. 9-10 

Megváltottál, Urunk, véred árán minket 

minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből. 

Istenünk országává és papjaivá tettél minket, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a II. héten: 

Istenünk, akaratodból szent Fiad vállalta értünk a kereszt gyalázatát, 

hogy megszabadítson minket a gonosz lélek hatalmából. 

Kérünk, add híveidnek, 

hogy elnyerjük a feltámadás kegyelmét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a IV. héten: 

Istenünk, szabadságunk és üdvösségünk szerzője, 

hallgasd meg könyörgő szavunkat, 

és add, 

hogy akiket szent Fiad vére hullásával megváltottál, 

veled éljenek, 

és benned szüntelen lelki épségnek örvendjenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a VI. héten: 

Istenünk, te Krisztus feltámadásában 

visszaszerezted számunkra az örök életet. 

Állíts minket Üdvözítőnk mellé, aki jobbodon ül. 

Amikor pedig Megváltónk eljön dicsőséggel, 

adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, 

akiknek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Ahol Urunk mennybemenetelét a következő vasárnapon ünneplik: 

 

Urunk, Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, 

és engedd, hogy az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, 

amit szent Igéddel üzentél nekünk. 

Add, hogy elnyerjük mindazt, 

amit fogadott gyermekeidnek előre megígértél. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel 

házad népének felajánlott adományait. 

Támogasd segítségeddel, 

hogy amit tőled kaptunk, el ne tékozoljuk, 

és elnyerjük örök ajándékodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399 vagy Urunk mennybemeneteléről, 400-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Róm 4,25 

Krisztus Urunk vétkeinkért halált szenvedett, 

és megigazulásunkért feltámadt, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, 

hogy akik Fiad szenvedése árán szabaddá lettek, 

az ő feltámadásának örömében éljenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK 1 Pét 2,9 

Isten megváltott népe vagytok, 

hirdessétek annak dicsőségét, 

aki a sötétségből meghívott csodálatos világosságába, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a II. héten: 

Istenünk, 

te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. 

Tekints jóságosan szeretett fiaidra, 

és vezess el minket, Krisztusban hívőket 

az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a IV. héten: 

Mindenható, örök Isten, 

működjék bennünk mindenkor húsvéti kegyelmed, 

amellyel új életet adtál a keresztség szentségében. 

Engedd, hogy segítségeddel bő termést hozzunk, 

és vezess el minket a boldog örökkévalóságba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a VI. héten: 

Istenünk, amikor szent Fiad a mennybe ment, 

megígérte apostolainak a Szentlelket. 

Add, kérünk, hogy amint ők a mennyei tanítás 

sokféle adományában részesültek, 

úgy mi is részesedjünk lelki ajándékaidban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Ahol Urunk mennybemenetelét a következő vasárnapon ünneplik: 

 

Urunk, Istenünk, alakítsd lelkünket a jócselekedetek által. 

Add, hogy mindig a jobbat válasszuk, 

és lelkünkben egészen átéljük Húsvét szent titkát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, 
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és elfogadva lelki áldozatunkat, 

tégy minket neked szentelt örök áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399 vagy Urunk mennybemeneteléről, 400-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17, 24 

Atyám, akiket nekem adtál, 

akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok, 

és lássák a dicsőséget, melyet nekem adtál, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. 

Alázattal kérünk, 

hogy növelje szeretetünket az, 

amit szent Fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Húsvét III. és V. vasárnapjai utáni hétköznapok 

 A következő napokon, amikor a húsvéti idő köznapjairól van a mise, az itt közölt 

szövegek veendők, az egyes köznapoknak megfelelően. Mindig azonban az illető hétnek 

megfelelő Könyörgést kell venni, amint azt a napi misék szövege mutatja. 

 

Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK 

Feltámadt a jó Pásztor, 

aki életét adta juhaiért, és meghalt az ő nyájáért, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a III. héten: 

Istenünk; te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, 

hogy visszataláljanak a helyes útra. 

Add meg híveidnek, 

hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, 

és vállaljuk, ami méltó hozzá. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

az V. héten: 

Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, 

hogy híveid egy akarattal követnek téged. 

Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, 

vágyakozzunk arra, amit ígérsz, 

és e világ változandóságai közepette 

szívből ragaszkodjunk hozzád, 

akiben megtaláljuk igazi örömünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, fogadd el könyörgéseinket 

áldozati adományainkkal együtt, 

hogy jóvoltodból megtisztulva 

atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14, 27 

Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek, 

nem ahogy a világ adja, adom én nektek 
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– mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. 

Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, 

és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Jel 19,5;12,10 

Dicsérjétek Istenünket, akik félve tisztelitek őt, 

kicsinyek és nagyok, 

mert beteljesedett Fölkentjének üdvössége, 

ereje és uralma, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a III. héten: 

Istenünk, te megnyitod a mennyország kapuját azoknak, 

akik újjászülettek vízből és Szentlélekből. 

Növeld híveidben a keresztségi kegyelmet, 

hogy bűneinktől megtisztulva elnyerjük javaidat, 

amelyeket atyai jóságoddal ígérsz nekünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

az V. héten: 

Istenünk, te Krisztus feltámadásával 

visszaszerezted nekünk az örök életet. 

Add népednek, hogy erős hittel, teljes reménységgel 

és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását, 

aminek beteljesülését megígérted. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el ezeket az-adományokat ujjongó Egyházadtól, 

amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. 

Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Róm 6,8 

Ha meghaltunk Krisztussal, 

hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, 

és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, 

azokat juttasd el a megdicsőülő test 

romolhatatlan feltámadására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 70,8.23 

Uram, töltse be ajkamat énekkel dicséreted. 

Örvendezik ajkam, ha neked énekelek, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a III. héten: 

Urunk, Istenünk, állj segítségeddel házad népe mellett, 

és viseld gondját jóságosan. 

Részesíts egyszülött Fiad feltámadásában mindnyájunkat, 

akiknek megadtad a hit kegyelmét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

az V. héten: 

Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, 

és kegyelmeddel visszaadod nekünk a lelki tisztaságot. 

Irányítsd magadhoz híveid szívét, 

akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, 

hogy mindig igazságod világosságában éljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segíts minket, 

hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti áldozat által, 

és megváltásunk folytonosan ható kegyelme 

szüntelen örvendezés forrása legyen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399.. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Feltámadt az Úr, hajnali fényünk, 

megváltott minket vére árán, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, hallasd meg könyörgésünket, 

hogy megváltásunknak ez a szent áldozata 

adjon segítséget jelen életünkben 

és szerezze meg az örök boldogságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Kiv 15,1-2 

Énekeljetek az Úrnak, mert fenségesek dicső tettei. 

Az Úr az én erősségem és dicséretem, 

ő lett üdvösségem, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a III. héten: 

Mindenható, örök Isten, 

add, hogy nagy bizalommal járuljunk 

atyai jóságodhoz a húsvéti szent időben, 

amikor oly bőkezűen nyújtod kegyelmed ajándékait. 

Kiszabadítottál minket a tévelygés homályából, 

engedd, hogy egyre jobban ragaszkodjunk 

hitünk szent igazságaihoz. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

az V. héten: 

Istenünk, a te kegyelmed átalakít minket: 

bűnösökből megigazultakká válunk, 

és a lelki nyomorúságból boldogságra jutunk. 

Állj mellettünk gondviseléseddel és támogass ajándékaiddal: 

adj nekünk erőt, hogy mindvégig állhatatosak maradjunk 

a hitből fakadó kegyelmi életben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a csodálatos csere által, 

amely ebben az áldozatban megvalósul, 

isteni életed részeseivé tettél minket. 

Add, kérünk, hogy az így megismert igazságot 

méltó élettel meg is valósítsuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 2 Kor 5, 15 

Mindenkiért meghalt Krisztus, 

hogy akik élnek, már ne maguknak éljenek, 

hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, 

és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, 
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vezess át a régiből az új életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Jel 5, 12 

Méltó a Bárány, akit megöltek, 

hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, 

a bölcsesség, az erő és a tisztelet, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a III. héten: 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy akik az Úr feltámadásának kegyelmi erejét megismertük, 

a szeretet Lelkének erejével új életre támadjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

az V. héten: 

Urunk, Istenünk, segíts, 

hogy jól megértsük és átéljük Húsvét szent titkát. 

Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan ereje, 

amelyet örvendező szívvel ünneplünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, 

és elfogadva lelki áldozatunkat, 

tégy minket neked szentelt örök áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

A megfeszített Krisztus feltámadt a halálból, 

és megváltott minket, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. 

Alázattal kérünk, 

hogy növelje szeretetünket az, 

amit szent Fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Szombat 

 

KEZDŐÉNEK Kol 2,12 

A keresztségben Krisztussal együtt eltemettek titeket, 

vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, 

aki feltámasztotta őt a halálból, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

a III. héten: 

Istenünk, 

te a keresztkút vizével új életet öntesz híveid lelkébe, 

amikor újjászületnek Krisztusban. 

Őrizz minket, hogy a hitellenes kísértéseket legyőzve 

hűségesek maradjunk áldott kegyelmedhez. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

az V. héten: 

Mindenható, örök Isten, 

te a keresztségben újjáalkotva 

meghívtál minket a mennyei életre 

és megadtad, hogy a megigazulás által 

alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. 

Kérünk, vezess el egykor az örök dicsőségbe, 

hogy ott beteljesedjék megváltásunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel 

házad népének felajánlott adományait. 

Támogass segítségeddel, 

hogy amit tőled kaptunk, el ne tékozoljuk, 

és elnyerjük örök ajándékodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti, 395-399. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17,20-21 

Atyám, érettük könyörgök, hogy egyek legyenek mibennünk, 

és így elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem 

– mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

folytonos atyai jóságoddal őrizd megváltott gyermekeidet, 

hogy akik Fiad szenvedése árán szabaddá lettek, 
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az ő feltámadásának örömében éljenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Húsvét VII. vasárnapja utáni hétköznapok 

A következő napokon az itt közölt miseszövegek veendők, amikor a köznapról van a mise.  

 

Hétfő 

 

KEZDŐÉNEK ApCsel 1, 8 

Megerősít majd titeket a Szentlélek ereje, 

amikor leszáll reátok, 

és tanúságot tesztek rólam a föld véső határáig, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szálljon le reánk a Szentlélek ereje, 

hogy akaratodat hűséges lélekkel kövessük, 

és vallásos életünkkel meg is valósítsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tisztítson meg minket ez a szent áldozat, 

és árassza lelkünkbe kegyelmed éltető erejét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti vagy Urunk mennybemeneteléről, 395-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14, 18; 16, 22 

Nem hagylak árván titeket – mondja az Úr, 

ismét eljövök hozzátok, és örvendezik majd szívetek, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, 

és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, 

vezess át a régiből az új életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Kedd 

 

KEZDŐÉNEK Jel 1, 17-18 

Én vagyok a Kezdet és a Vég, 

élő vagyok, bár halott voltam, 

és íme, élni fogok mindörökkön-örökké, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek 

bennünk lakjék kegyelmével, 

és dicsőséges templomává alakítson minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Istenünk, 

híveid imádságát és áldozati adományait, 

hogy gyermeki szeretetünk köteles hódolatát lerójuk, 

és így a mennyei dicsőségbe jussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti vagy Urunk mennybemeneteléről, 395-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14, 26 

A Szentlélek, akit elküld az Atya az én nevemben, 

megtanít majd titeket mindenre, 

és eszetekbe juttatja mindazt, 

amit tanítottam nektek – mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát. 

Alázattal kérünk, 

hogy növelje szeretetünket az, 

amit szent Fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Szerda 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 46, 2 

Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek, 

zengjetek Istennek ujjongó éneket, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan Egyházadra, 

amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. 

Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, 

és egymással egyetértésben éljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, 

és a szent titkokkal, 

amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, 

tedd teljessé megváltásunkat és szentelj meg minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti vagy Urunk mennybemeneteléről, 395-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 26-27 

Amikor eljön a Vigasztaló, akit küldök nektek, 

az igazság Lelke, aki az Atyától származik, 

ő bizonyságot tesz rólam, 

és ti is bizonyságot tesztek – mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, az Oltáriszentségben való részesedés 

szüntelenül gyarapítsa bennünk kegyelmedet, 

tisztítson meg erejével, 

és tegyen minket állandóan alkalmassá mennyei ajándékodra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Csütörtök 

 

KEZDŐÉNEK Zsid 4, 16 

Járuljunk bizalommal a kegyelem trónja elé, 

hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, 

amikor segítségre van szükségünk, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

töltsön el minket ajándékaival Szentlelked, 

és mutassa meg rajtunk hatalmas erejét: 

alakítsa tetszésed szerint gondolkodásunkat, 

és segítsen kegyelmével, hogy kövessük akaratodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, 

és elfogadva lelki áldozatunkat, 

tégy minket neked szentelt örök áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti vagy Urunk mennybemeneteléről, 395-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 16, 7 

Az igazságot mondom: 

jobb nektek, ha elmegyek, 

mert ha nem megyek el, 

nem jön el hozzátok a Vigasztaló – mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

a magunkhoz vett szentségek neveljenek minket 

és újítsanak meg erejükkel, 

hogy megnyerjük örök ajándékaidat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Péntek 

 

KEZDŐÉNEK Jel 1, 5-6 

Krisztus szeretett minket, 

saját vérével mosta le vétkeinket, 

Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett minket, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Krisztus megdicsőítésével 

és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével 

feltártad előttünk az örökkévalóság kapuját. 

Kérünk, tökéletesítsd bennünk e nagy ajándékoddal 

az őszinte vallásosságot és növeld hitünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints irgalmasan néped áldozatára, 

és hogy kedves legyen előtted, 

a Szentlélek eljövetele tisztítsa meg lelkünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti vagy Urunk mennybemeneteléről, 395-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 16, 13 

Midőn eljön az igazság Lelke, 

megtanít titeket minden igazságra – mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, üdvözítő szentséged megtisztít és táplál minket. 

Add, kérünk, hogy ez a nekünk ajándékozott táplálék 

segítsen el bennünket az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szombat 

 

A reggeli misén 

 

KEZDŐÉNEK ApCsel 1, 14 

Az apostolok egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, 

Jézus Anyjával, Máriával és rokonaival együtt, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

a húsvéti szent idő végén kérünk, 

segíts, hogy kegyelmedből 

a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

készítse fel szívünket a szent áldozat bemutatására 

a ránk áradó Szentlélek, 

mert benne nyerjük el bűneink bocsánatát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció: húsvéti vagy Urunk mennybemeneteléről, 395-401. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 16, 14 

A Szentlélek majd megdicsőít engem, 

mert az enyémből kapja, amit kijelent nektek 

– mondja az Úr, alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, 

hogy amint a régi áldozatok helyett újat rendeltél nekünk, 

ugyanúgy mi is vessük le a régi embert, 

és megszentelt szívvel szülessünk újjá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi idő 

 Az évközi időben harminchárom vagy harmincnégy hét van. Ez az időszak azzal a 

hétfővel kezdődik, amely a január 6-a utáni vasárnapot követi, és tart a Nagyböjt kezdetéig; 

majd folytatódik a Pünkösdvasárnap utáni hétfőn, s Advent I. vasárnapja előtti szombaton 

fejeződik be. 

 A Misekönyvben ezért ennek az időszaknak vasárnapjaira és köznapjaira 34 mise van 

közölve, melyeket a következő szempontok szerint használunk: 

 a) Vasárnapokon szokás szerint azt a misét vesszük, amely megfelel az évközi vasárnap 

sorszámának, hacsak nem ütközik olyan főünneppel vagy ünneppel, amelyet vasárnap kell 

megülni. 

 b) köznapokon pedig a 34 mise bármelyike mondható, a hívek lelki haszna szerint. 

 Az évközi vasárnapok és hetek kiszámolása a következőképpen történik: 

 a) Az a vasárnap, amelyen Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük, egyben az 1. évközi 

vasárnap is lesz; az ezt követő hét pedig az első évközi hét. A többi vasárnapokat és heteket 

emelkedő sorrendben számláljuk egészen a Nagyböjt kezdetéig. 

 b) Pünkösd után, ha az évközi hetek száma 34, akkor attól a héttől folytatjuk a sorozatot, 

amely közvetlenül követi a Nagyböjt kezdetén abbahagyott utolsó hetet, figyelembe véve 

azonban, hogy Pünkösd és Szentháromság vasárnapja főünnepének miséje Húsvét 

vasárnapjainak miséi után találhatók. Ha azonban az évközi hetek száma 33, elmarad az első 

hét, amelyet Pünkösd után kellett volna venni. 

 Vasárnapokon van Dicsőség, és Hitvallás; köznapokon pedig elmarad mindkettő. 

 A prefáció vasárnapokon az évközi vasárnapokról mondandó, 402-409; köznapokon 

azonban a közös prefációk közül veendő, 423-428. 

 Áldozási ének két fajta van, egyik a zsoltárokból, másik többnyire az evangéliumból. 

Választható vagy az egyik, vagy a másik, ahogyan alkalmasabb, mégis inkább előnyben 

részesítendő az, amelyik a mise evangéliumával esetleg összhangban van. 
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VASÁRNAPI ÉS KÖZNAPI MISÉK 

Évközi 1. vasárnap 

Az I. évközi vasárnap helyén Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van, 146. 

 

KEZDŐÉNEK 

Magas királyi trónuson láttam ülni egy férfiút, 

aki előtt az angyalok kara így zengett dicsőítő éneket: 

Íme, ő az, akinek hatalma örökkévaló! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, 

fogadd jóságosan hozzád esdeklő néped imáját. 

Add, hogy felismerjük, mit kell tennünk, 

és adj erőt, hogy megismert kötelességeinket teljesítsük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, legyen kedves előtted áldozati adományunk, 

hogy ennek erejéből megszentelődjünk, 

és megkapjuk azt, amit hittel kérünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

 

Istenünk, tenálad van az élet forrása, 

s a te fényedben látjuk az igazi fényt. 

 

Vagy: Jn 10, 10 

Én azért jöttem, hogy életük legyen, 

és bőségben legyen – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy mi, akiket mennyei eledellel táplálsz, 

tetszésedre éljünk, és méltóképpen szolgáljunk neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 2. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 65, 4 

Az egész föld téged imádjon és magasztaljon, Istenünk, 

nevedet énekkel dicsérje, fölséges Urunk! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te kormányozod a mennyet és a földet: 

hallgasd meg néped esdeklő imáját, 

és adj békét napjainkban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

add, hogy méltón vegyünk részt ebben a szent cselekményben, 

mert valahányszor Fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, 

megváltásunk műve folytatódik. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 22, 5 

Asztalt terítettél nekem, 

és pompás itallal töltöd meg serlegem. 

 

Vagy: 1 Jn 4, 16 

Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk, 

és hittünk benne. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, 

hogy minket, akiket egyazon mennyei kenyérrel tápláltál, 

egyazon szeretet kapcsoljon össze. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 3. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 95, 1. 6 

Énekeljetek az Úrnak új éneket, 

minden föld az Úrnak énekeljen. 

Színe előtt jár a fényesség és a fönség, 

szentélyében erő és dicsőség! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

irányítsd tetteinket tetszésed szerint, 

hogy szent Fiad nevében minél több jót tegyünk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, fogadd atyai szeretettel 

és szenteld meg áldozati adományainkat, 

hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33, 6 

Járuljatok az Úrhoz, és eláraszt a fény benneteket, 

és arcotokat nem érheti szégyen. 

 

Vagy: Jn 8, 12 

Én vagyok a világ világossága. 

Aki követ, nem jár többé sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk: 

add, hogy éltető kegyelmed erejéből 

mindig boldogan szolgáljunk neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 4. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 105, 47 

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, 

és gyűjts egybe a pogányok közül, 

hogy szent nevedet magasztaljuk 

és dicséreted legyen dicsekvésünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, 

embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

hódoló szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat. 

Kérünk, fogadd kegyesen, 

és tedd megváltásunk szent áldozatává. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 30, 17-18 

Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, 

irgalmasságodban szabadíts meg engem. 

Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak, hiszen téged hívlak! 

 

Vagy: Mt 5, 3-4 

Boldogok a lélekben szegények, 

mert övék a mennyek országa. 

Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Istenünk. 

Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka 

növelje bennünk mindenkor az igaz hitet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 5. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 94, 6-7 

Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk Urunk és alkotónk előtt, 

mert ő a mi Urunk, Istenünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

őrizd szüntelen jóságoddal Egyházadat 

és erősítsd mindenkor oltalmaddal, 

mert csak a te kegyelmedre hagyatkozhat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te a kenyeret és a bort 

elsősorban mulandó földi életünk táplálékául rendelted. 

Add, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 106, 8-9 

Adjunk hálát az Úrnak jóságáért, 

az emberek fiaival tett nagy csodáiért, 

mert bő vizet adott a szomjazóknak, 

és az éhezőket jóllakatta. 

 

Vagy: Mt 5, 5-6 

Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 

Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, 

mert majd eltelnek vele. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, 

és egy kehelyből adtál innunk. 

Segíts, hogy egyek legyünk Krisztusban, 

és örömmel munkálkodjunk az egész világ üdvösségén. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 6. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 30, 3-4 

Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, 

hogy megszabadíts engem! 

Erősségem és menedékem valóban te vagy, 

neved miatt vezess és irányíts engem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tanításodból tudjuk, 

hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni. 

Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, 

hogy méltó hajlékod legyünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozati adomány 

tisztítson meg és újítson meg minket. 

Legyen örök jutalom forrása azoknak, 

akik teljesítik szent akaratodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 77, 29-30 

Ettek és jóllaktak bőségesen. 

Kívánságukat betöltötte az Úr; 

és nem csalatkoztak vágyaikban. 

 

Vagy: Jn 3, 16 

Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, 

hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei kenyérrel örvendeztettél meg minket, Istenünk. 

Add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, 

amely az igaz életet táplálja bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 7. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 12, 6 

Irgalmasságodban reménykedem, Uram. 

Szívem ujjong üdvözítő jóságod miatt; 

jótéteményeiért dicsőítem az Urat. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

segíts, hogy törvényedet mindenkor szem előtt tartsuk, 

akaratodat pedig szóval és tettel meg is valósítsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

köteles gyermeki hódolattal mutatjuk be áldozatunkat. 

Könyörögve kérünk, 

hogy amit fölséged dicsőségére felajánlunk, 

hozza meg nekünk az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 9, 2-3 

Összes csodáidat elbeszélem, 

ujjongok és örvendezem benned, 

nevedről szól énekem, fölséges Isten! 

 

Vagy: Jn 11, 27 

Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, 

az élő Isten Fia, aki a világra jöttél. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy valóban elnyerhessük az üdvösséget, 

amelynek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 8. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 17, 19-20 

Az Úr oltalmamra kelt, 

kivezetett biztonságos helyre, 

megszabadított, mert kedvét leli bennem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, irányítsd a világ folyását 

akaratod szerint békességben. 

Egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal 

és zavartalan örömmel szolgáljon neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek felajánlunk, 

te mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként 

fogadod el adományainkat. 

Kérjük irgalmas jóságodat, 

hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, 

szerezze meg nekünk örök jutalmadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 12, 6 

Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, 

dicsőítem fölséges Istenem nevét. 

 

Vagy: Mt 28,20 

Így szól az Úr: 

Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk. 

Kérjük irgalmasságodat, 

hogy amivel most földi életünkben táplálsz, 

ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket 

az örök élet részesévé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 9. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 24, 16.18 

Tekints rám és irgalmazz, Uram, 

elhagyatott vagyok és nyomorult. 

Lásd, megaláztak és szenvedek, 

bocsásd meg hát minden bűnömet! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Gondviselő Istenünk, 

a te végzéseid mindenkor valóra válnak. 

Könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, 

ami kárunkra lehetne, 

és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, 

hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. 

Tisztítson meg minket a te kegyelmed, 

és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 16, 6 

Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, 

fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! 

 

Vagy: Mk 11, 23. 24 

Bizony mondom nektek, 

hogyha imádkoztok és könyörögtök valamiért, 

higgyétek, hogy megkapjátok, 

és akkor valóban teljesül kérésetek – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, Szentlelkeddel irányíts minket, 

akiket Fiad testével és vérével táplálsz, 

hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, 

hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, 

és így eljussunk a mennyek országába. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 10. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 26, 1-2 

Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék? 

Életemnek az Úr az oltalma, kitől rettegnék? 

Ellenségeim és gyötrőim meginognak és semmivé lesznek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden jó tőled származik. 

Add meg, kérünk, 

hogy sugallatodat követve helyesen gondolkodjunk, 

és irányításoddal a jót meg is valósítsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, vedd jónéven szolgálatunkat, 

hogy amit felajánlunk, legyen előtted kedves áldozat, 

és gyarapítsa szeretetünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 17, 3 

Te vagy, Uram, erősítőm, menedékem, szabadítóm, 

Istenem, segítőm, akiben remélek. 

 

Vagy: 1 Jn 4, 16 

Az Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, 

az az Istenben marad, s az Isten is benne marad. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

a szentáldozás gyógyító kegyelme 

szabadítson meg bűneinktől 

és vezessen el minket a jóra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 11. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 26, 7. 9 

Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat! 

Segítségem te vagy, el ne taszíts, 

ne hagyj magamra, megmentő Istenem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, benned bízók erőssége, 

nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. 

Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmed segítségét, 

hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, 

és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az ember testét és lelkét 

a kenyérrel és borral mint eledellel táplálod, 

mint szentséggel újjáalkotod. 

Add, hogy ugyanezen ajándékaid 

testünk és lelkünk javára váljanak. 

Krisztus; a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 26, 4 

Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam: 

hogy az Úr házában lakjam életem minden napján. 

 

Vagy: Jn 17 11 

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, 

akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk 

láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. 

Add, hogy ez a szentáldozás 

munkálja is hatékonyan ezt az egységet Egyházadban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 12. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 27, 8-9 

Népének erőssége az Úr, 

Fölkentjének szabadulása és menedéke. 

Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, 

légy pásztora és te vezesd mindörökké! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, 

mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, 

akiket állhatatos szeretetedre tanítasz. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el szent Fiad engesztelő és dicsérő áldozatát, 

hogy annak erejéből megtisztulva 

szívünk odaadása is kedves áldozattá legyen előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 144, 15 

Mindenek szeme bízón rád tekint, Urunk, 

és te enniük adsz kellő időben. 

 

Vagy: Jn 10.11. 1 5 

Én vagyok a jó Pásztor, 

életemet adom a juhokért – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Tested és véred áldott tápláléka megújít minket, Urunk. 

Kérjük irgalmadat, 

hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, 

megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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Évközi 13. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 46, 2 

Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, 

ujjongjatok Istennek dicsérő szóval! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál 

és a világosság fiaivá tettél minket, 

kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, 

és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye 

mindig tündököljön lelkünkben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te a szentséd jelek által árasztod lelkünkbe a megváltás kegyelmét. 

Add, hogy szolgálatunk 

méltó legyen szent titkaidhoz. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 102, 1 

Áldjad, lelkem, az Urat, 

egész bensőm az ő szent nevét áldja! 

 

Vagy: Jn 17,20-21 

Atyám, értük könyörgök, hogy legyenek mindnyájan egyek bennünk, 

hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, 

amelyet bemutattunk, és amelyben részesedtünk, 

hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva 

örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 14. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 47. 10-11 

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. 

Istenünk, miként már neved is, 

úgy fölséged is betölt minden földhatárt; 

jobbod telve igazsággal. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által 

fölemelted az elesett emberiséget. 

Adj szent örömet nekünk, 

akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, 

és fogadj be egykor az örök boldogságba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, 

hogy napról napra szentebb életet éljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33. 9 

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, 

boldog az az ember, aki benne bízik. 

 

Vagy: Mt 11, 28 

Gyertek hozzám mindnyájan, 

akik elfáradtatok s akik terhet hordoztok, 

én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve 

arra kérünk, 

hogy élni tudjunk üdvösségszerző javaiddal, 

és mindig buzgók legyünk dicséretedben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 15. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 16, 15 

Igazságban lépek színed elé, 

amikor dicsőséged megnyilvánul, örvendezem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, 

hogy visszataláljanak a helyes útra. 

Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, 

ami a keresztény névvel ellenkezik, 

és vállaljuk, ami méltó hozzá. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd szívesen 

könyörgő Egyházad áldozati adományait, 

és add, 

hogy életünk megszentelésére részesedjünk belőlük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 83, 4-5 

Otthont lel magának a veréb is 

és fészket a gerle, hogy kiköltse fiókáit: 

a te oltárodnál, Seregek Ura, Istenem és Királyom! 

Boldog, aki házadban élhet, 

téged dicsérhet szüntelen. 

 

Vagy: Jn 6, 57 

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

az bennem marad, én meg benne – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Részesültünk ajándékaidban, Istenünk. 

Kérve kérünk, 

hogy valahányszor bemutatjuk ezt az áldozatot, 

növekedjék bennünk üdvösségszerző kegyelmed. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 16. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 53,6.8 

Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. 

Készséges lélekkel áldozom neked, 

malasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, könyörülj népeden, 

és add nekünk bőségesen kegyelmed ajándékait, 

hogy mindenkor élő hittel, reménységgel, szeretettel 

és állandó éberséggel teljesítsük parancsaidat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a sokféle ószövetségi áldozat helyébe 

egyetlen tökéletes áldozatul Fiad keresztáldozatát rendelted. 

Kérünk, fogadd el híveid áldozati adományát, 

amint egykor elfogadtad Ábel áldozatát, 

hogy amit most Fölséged dicsőítésére felajánlunk, 

az egész világ üdvösségére váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 110, 4-5 

 

Csodatetteinek emléket állított a jóságos és irgalmas Úr: 

az istenfélőknek eledelt adott. 

 

Vagy: Jel 3, 20 

Így szól az Úr: Nézd, az ajtóban állok és kopogok. 

Aki meghallja szavam és ajtót nyit, 

bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg énvelem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, 

és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, 

vezess át a régiből az új életbe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 17. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 67, 6-7. 36 

Szent hajlékában lakik az Isten; 

az egyetértőket házába fogadja, 

ő ad népének hatalmat és erőt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, benned bízók oltalmazója, 

aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó: 

áraszd ránk bőséges irgalmadat, 

hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, 

hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyeket bőkezűen adott ajándékaidból hozunk eléd. 

Add, hogy ez a szent áldozat 

kegyelmed erejével szentelje meg földi életünket, 

és vezessen el az örök boldogsága. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 102, 2 

Áldjad, lelkem, az Urat, 

és ne feledd el, hogy veled mennyi jót tett! 

 

Vagy: Mt 5,7-8 

Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, magunkhoz vettük ezt a mennyei szentséget, 

szent Fiad szenvedésének örök emlékét. 

Add, kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, 

amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében 

ő maga adott nekünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Évközi 18. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 69, 2. 6 

Istenem, jöjj segítségemre, 

Uram, siess, segíts meg engem! 

Segítőm és megmentőm te vagy, 

én Istenem, ne késlekedj! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, boldogan vallunk téged 

teremtő és gondviselő Istenünknek. 

Oltalmazd mindenkor híveidet: 

újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, 

és megújult életünket őrizd meg jóságosan. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

szenteld meg ezeket az adományokat, 

és elfogadva lelki áldozatunkat, 

tégy minket neked szentelt örök áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Bölcs 16, 20 

Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk; 

minden gyönyörűség és minden íz édessége megvan benne. 

 

Vagy: Jn 6, 35 

Így szól az Úr: Én vagyok az élet kenyere. 

Aki hozzám jön, többé nem éhezik, 

s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket. 

Oltalmazz minket állandó pártfogásoddal, 

hogy örök megváltásodra is méltók legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 19. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 73, 20. 19. 22. 23 

Tekints szövetségedre, Istenünk, 

és ne hagyd végleg magára a rád hagyatkozót. 

Kelj fel, Uram, védd meg ügyedet, 

és hallgasd meg a hozzád könyörgők szavát. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

bizalommal Atyánknak szólítunk téged. 

Tökéletesítsd szívünkben a fogadott fiúság lelkületét, 

hogy a megígért örökséget elnyerjük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

fogadd megengesztelődve Egyházad áldozati adományait. 

Jóságodból te adtad azokat, hogy neked felajánljuk, 

és te változtatod át hatalmaddal üdvözítő áldozatunkká. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 147, 12. 14 

Isten népe, magasztald az Urat, 

mert ő táplál téged a gabona javával. 

 

Vagy: Jn 6, 52 

Így szól az Úr: A kenyér, amelyet adok, 

az én testem a világ életéért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

a tőled kapott szentségi eledel vétele üdvözítsen minket, 

és erősítsen meg, 

hogy mindig igazságod fényében járjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 20. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 83, 10-11 

Oltalmazó Istenünk, nézz le ránk, 

tekints kegyesen a te Fölkentedre! 

Bizony egy nap a te házadban 

ezernyi másnál többet ér. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mennyei kincseket készítettél azoknak, 

akik szeretnek téged. 

Adj szívünkbe irántad buzgó szeretetet, 

hogy mindenben és mindennél jobban szeressünk, 

és elnyerjük ígéreteidet, 

amelyek minden vágyunkat felülmúlják. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyekben dicsőséges csere valósul meg számunkra: 

 felajánljuk a tőled kapott földi ajándékokat, 

és megnyerünk téged magadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 129, 7 

Az Úr maga a jóság: 

teljes a szabadulás nála. 

 

Vagy: Jn 6, 51-52 

Így szól az Úr: 

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 

Aki e kenyérből eszik, örökké él. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

e szentségi eledel által Krisztust vettük magunkhoz. 

Alázattal kérünk, 

hogy mi, akiket Fiad képére alakítottál a földön, 

dicsőségében is részesüljünk a mennyben. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Évközi 21. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 85, 1-3 

Fordulj hozzám és hallgass meg, Uram. 

Szabadítsd meg, Istenem, szolgádat, aki benned bízik. 

Könyörülj rajtam, Uram; 

látod: egész nap hozzád kiáltok. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, 

hogy híveid egy akarattal követnek téged. 

Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, 

vágyakozzunk arra, amit ígérsz, 

és e világ változandóságai közepette 

szívből ragaszkodjunk hozzád, 

akiben megtaláljuk igazi örömünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Fiad egyetlen áldozatával 

új választott népet szereztél magadnak. 

Add meg irgalmasan Egyházadnak 

az egység és a békesség ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 103, 13-15 

A földet esővel áztatod, Uram, 

hogy kenyeret teremjen a föld, 

és bort, hadd vigadjon tőle az emberi szív. 

 

Vagy: Jn 6, 55 

Így szól az Úr: 

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szerető jóságod hozzon nekünk teljes gyógyulást. 

Segíts kegyesen és támogass, 

hogy mindenben tetszésedre éljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 22. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 85, 3. 5 

Könyörülj rajtam, Uram; 

látod: egész nap hozzád kiáltok, 

mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, 

és nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, erősséges szent Istenünk, 

te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. 

Önts szívünkbe irántad való szeretetet, 

és növeld bennünk a vallásos lelkületet. 

Kérünk, gyarapítsd 

és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben 

kegyelmi ajándékaidat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást 

ez az áldozati adomány, 

hogy ami a kenyér és a bor színe alatt történik, 

annak ereje életté váljék bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 30, 20 

Mily nagy a te jóságod, Uram, 

amelyet a téged félőknek tartogatsz. 

 

Vagy: Mt 5, 9-10 

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Istenünk. 

Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, 

hogy testvéreinkben neked szolgáljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 23. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 118, 137 124 

Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. 

Pártfogold szolgádat irgalmad szerint! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. 

Tekints jóságosan szeretett fiaidra, 

és vezess el minket, Krisztusban hívőket 

az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, igaz jámborság és békesség szerzője, 

add, hogy ezzel az áldozati adománnyal 

méltóképpen tiszteljük Fölségedet, 

és a szent áldozatban való részesedés 

forrassza eggyé szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 41, 2-3 

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, 

úgy áhít a lelkem téged, Istenem. 

Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre. 

 

Vagy: Jn 8, 12 

Én vagyok a világ világossága. 

Aki követ, nem jár sötétsédben, 

hanem övé lesz az élet világossága 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te igéddel élteted és szentségednek mennyei kenyerével 

táplálod híveidet. 

Add, hogy szeretett Fiadnak ezek az ajándékai 

erősítsenek minket, 

és így életének mindig részeseivé legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 24. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Vö. Sir 36, 18 

Adj békét, Urunk, nekünk, 

akik benned bizakodunk, 

hogy prófétáid igazmondóknak bizonyuljanak; 

hallgasd meg hűséges néped könyörgéseit. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, 

tekints reánk 

és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, 

hogy egész szívvel szolgáljunk neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd kegyesen könyörgéseinket, Istenünk, 

és vedd szívesen híveid áldozati adományait, 

hogy amit most neved dicsőségére egyenként felajánlottunk, 

mindnyájunk üdvösségére váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 35, 8 

Istenünk, szereteted a mi nagy kincsünk, 

szárnyad árnyékában nyernek oltalmat az emberek. 

 

Vagy: Vö. 1 Kor 10, 16 

Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, 

Krisztus vérében részesít; 

a kenyér pedig, amelyet megtörünk, 

az Úr testébe kapcsol. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei ajándékod éltető ereje 

járja át lelkünket és testünket, Istenünk, 

hogy ne a mi ösztönös természetünk uralkodjék bennünk, 

hanem e szentség hatása irányítson minket mindenkor. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 25. vasárnap 

KEZDŐÉNEK 

Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. 

Bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, 

megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, te az isten- és emberszeretet parancsában 

foglaltad össze szent törvényedet. 

Add, hogy parancsaidat megtartva 

eljussunk az örök életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, 

hogy az üdvösséget, amelyet buzgó hittel vallunk, 

a szent áldozat erejéből elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 118, 4-5 

Azt parancsoltad nekünk, hogy pontosan megtartsuk tanításodat. 

Adj jó irányt útjaimnak, hogy mindig akaratodat kövessem. 

 

Vagy: Jn 10, 14 

Én vagyok a jó Pásztor, 

ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. 

Támogass jóságosan állandó segítségeddel, 

hogy megváltásunk kegyelmét a szentáldozásban is, 

és keresztény életünkben is elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 26. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Dán 3, 31. 29. 30. 43. 42 

Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, 

amit tettél velünk, 

mert vétkeztünk ellened 

és parancsaidnak nem engedelmeskedtünk; 

mégis dicsőítsd meg nevedet, 

és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te leginkább azzal mutatod meg mindenhatóságodat, 

hogy könyörületes és irgalmas vagy hozzánk. 

Áraszd reánk szüntelenül kegyelmedet, 

hogy teljes odaadással törekedjünk az örök boldogságra, 

amelyet megígértél. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, jóságos Atyánk, 

hogy ez az áldozat kedves legyen előtted, 

és fakadjon belőle számunkra minden áldás forrása. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 118, 49-50 

Gondolj, Uram, szolgádnak mondott igédre, 

amellyel reményt öntöttél belém; 

gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom. 

 

Vagy: 1 Jn 3, 16 

Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy Krisztus az ő életét adta értünk. 

Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szolgáljon ez a mennyei misztérium 

testünk és lelkünk megújulására, 

hogy az örök dicsőségben társörökösei legyünk Fiadnak, 

akinek halálát hirdetjük és vele együtt szenvedünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Évközi 27. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Eszt 13, 9. 10-11 

Hatalmad alá tartozik, Uram, minden, 

és senki sem állhat ellen akaratodnak. 

Te teremtettél mindent: az eget, a földet, 

és mindent, amit az ég határa magába foglal; 

te vagy a mindenség Ura. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te mindig többet adsz nekünk, 

mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. 

Áraszd ránk irgalmadat, 

bocsásd meg mindazt, 

amivel lelkiismeretünk vádol. 

És amit szinte már kérni sem merünk, 

add meg túláradó atyai jóságodból. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el rendelésed szerint bemutatott áldozatunkat, 

és a szent titkokkal, 

amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, 

tedd teljessé megváltásunkat és szentelj meg minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Siral 3, 25 

Jóságos az Úr azokhoz, akik benne remélnek, 

azokhoz, akik őt keresik. 

 

Vagy: Vö. 1 Kor 10, 17 

Egy kenyér és egy test vagyunk mi sokan, 

mindnyájan, akik egy kenyérben és egy kehelyben részesülünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy tápláljon és lelkesítsen ez a magunkhoz vett szentség, 

és alakítson minket szent Fiad képmására. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Évközi 28. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 129, 3-4 

Ha bűneinket, Uram, felrovod, 

Uram, ki az, aki előtted megállhat? 

De nálad mindig kész az irgalom, Istenünk! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

kegyelmed mindenkor indítson és kísérjen minket, 

hogy figyelmünk szüntelenül a jótettekre irányuljon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el híveid könyörgéseit 

és ezeket a felajánlott áldozati adományokat, 

hogy odaadó szolgálatunk révén 

a mennyei dicsőségbe jussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33, 11 

Jómódúak éheznek és nyomorognak; 

aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban. 

 

Vagy: 1 Jn 3, 2 

Amikor ismét megjelenik az Úr, hozzá leszünk hasonlók, 

mert látni fogjuk, amint van. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérjük Fölségedet, Istenünk, 

hogy amint Fiad szent testével és vérével táplálsz, 

tégy minket az isteni élet részesévé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 29. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 16, 6. 8 

Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem, 

fordítsd felém füledet, hallgasd meg szavam! 

Óvj engem, Uram, mint szemed fényét, 

szárnyad árnyékában védj meg engem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

add, hogy mindenkor készséges akarattal 

és őszinte szívvel szolgáljunk neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add, hogy ajándékaidat 

készséges szolgálattal hozzuk eléd. 

Kegyelmed segítségével 

tisztítson meg minket ez az áldozat, 

amelyet bemutatunk neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 32, 18-19 

Az Úr szeme óvja az istenfélő embert, 

aki az ő irgalmában bízik, 

hogy megmentse lelkét a haláltól 

és táplálja ínség idején. 

 

Vagy: Mk 10, 45 

Az Emberfia azért jött, 

hogy életét adja váltságul sokakért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, gazdagíts bennünket 

mennyei ajándékod gyakori vételével, 

hogy a mulandó javak segítsenek, 

az örök javak pedig tökéletesítsenek minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 30. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 104, 3-4 

Az Urat kereső szívek örvendezzenek! 

Keressétek az Urat és hatalmas erejét, 

keressétek az ő arcát mindig! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet. 

Add, hogy szeressük, amit parancsolsz, 

és segíts, hogy elnyerjük, amit ígérsz. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

 Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd szívesen áldozati adományainkat, 

amelyeket Fölségednek felajánlunk, 

hogy szolgálatunk egyre nagyobb dicsőségedre váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Zsolt 19, 6 

Örvendezünk, mert Üdvözítőnk vagy, 

Urunk, Istenünk, a te neved a mi dicsőségünk. 

 

Vagy: Ef 5, 2 

Krisztus szeretett minket, 

és odaadta magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

működjék hatékonyan bennünk a szentáldozás kegyelme, 

hogy amit most a szent színek alatt maiunkhoz vettünk, 

azt a maga teljes valóságában is elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 31. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 37, 22-23 

Ne hagyj magamra, én Uram, 

Istenem, ne távozz el tőlem! 

Siess, oltalmazz engem, Uram, én menedékem! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Isten, 

a te kegyelmed műve, 

hogy híveid méltóképpen és tetszésed szerint szolgálnak neked. 

Add, kérünk, hogy minden akadályt legyőzve 

elnyerjük a megígért boldogságot. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

legyen kedves előtted ez a tiszta áldozat, 

és árassza ránk bőven szent irgalmadat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 15, 11 

Az élet útját mutatod nekem, 

örömmel töltesz el színed előtt, Uram. 

 

Vagy: Jn 6, 58 

Engem az élő Atya küldött, s általa élek. 

Így az is élni fog általam, aki engem eszik 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

működjék bennünk egyre hatékonyabban kegyelmed, 

és a mennyei szentség ereje 

jóságodból tegyen alkalmassá arra, 

hogy elnyerjük ígéreteidet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 32. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Zsolt 87,3 

Imádságom jusson színed elé, Uram, 

hajlítsd füledet kérésemre! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Isten, 

kegyelmeddel tarts távol tőlünk minden rosszat. 

Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, 

és készségesen teljesítsük szent akaratodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints megengesztelődve erre az áldozatra, 

hogy szívünk odaadásával elérjük, 

amit Fiad halálára emlékezve ünneplünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 22, 1-2 

Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom: 

zöldellő mezőkön terelget engem, 

és csöndes vizekhez vezet. 

 

Vagy: Lk 24, 35 

A tanítványok felismerték az Úr Jézust a kenyértöréskor. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Hálát adunk, Istenünk, 

hogy szentségi ajándékoddal tápláltál minket. 

Kérjük, hogy Szentlelked kiáradása által 

maradjon meg az igazlelkűség kegyelme mindazokban, 

akikben mennyei erőd működni kezdett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Évközi 33. vasárnap 

KEZDŐÉNEK Jer 29, 11. 12. 14 

Így szól az Úr: 

Az én gondolatom a béke és nem a pusztulás; 

hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, 

és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, 

mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, 

ha szüntelenül szolgálhatunk neked, 

minden javak szerzőjének. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy a Fölségednek bemutatott áldozati adomány 

szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, 

és vezessen el az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 72, 28 

Nekem jó az Istennel lennem, 

és az Úristenbe helyeznem bizakodásom. 

 

Vagy: Mk 11, 23. 24 

Bizony mondom nektek, 

hogyha imádkoztok és könyörögtök valamiért, 

higgyétek, hogy megkapjátok, 

és akkor valóban teljesül kérésetek - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékait. 

Alázattal kérünk, 

hogy növelje szeretetünket az, 

amit szent Fiad az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Évközi 34. vasárnap 

Ezen a vasárnapon Krisztus Király ünnepét üljük, 368. 

Az alábbi miseszöveg ezért csak hétköznapokon mondható. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 84, 9 

Az Úr békét hirdet népének s híveinek, 

és azoknak, akik szívből hozzá térnek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tedd készségessé híveid akaratát, 

hogy a megváltás gyümölcséből egyre bővebben részesedve, 

mindinkább megtapasztaljuk atyai jóságodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el adományainkat, 

amelyeket rendelésed szerint neked felajánlunk. 

Add, hogy általuk atyai jóságod előtt kedvesek legyünk, 

és parancsaidnak mindig engedelmeskedjünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 116, 1-2 

Dicsérjétek az Urat, minden népek, 

mert erős fölöttünk az ő irgalma. 

 

Vagy: Mt 28, 20 

Így szól az Úr: 

Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéi. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

ne engedd, hogy tőled valaha is elszakadjunk, 

akiket az isteni életben való részesedéssel megörvendeztettél. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Urunk főünnepei az évközi időben 

Pünkösd utáni első vasárnap: Szentháromság vasárnapja 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Áldott legyen az Atyaisten, és Isten egyszülött Fia, 

valamint a Szentlélek, 

mert irgalmasságot gyakorolt velünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, te elküldted a világba Fiadat, 

az igazság Igéjét és a megszentelő Szentlelket, 

és ezzel kinyilatkoztattad belső életed csodálatos titkát. 

Add, hogy az igaz hit megvallásával 

a Szentháromság dicsőségét megismerjük, 

és a fölséges hatalmú egy Istent imádjuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

neved segítségül hívása által 

szenteld meg felajánlott adományainkat, 

és tégy minket általuk neked szentelt örök áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: A Szentháromság titkáról 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel együtt 

egy Isten és egy Úr vagy, 

nem személy szerint való egységben, 

– hanem három SZEmélyben 

és mégis egyetlen lényegben. 
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Így, amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, 

azt Fiadról is állítjuk, 

a Szentlélekről is hirdetjük 

minden különbségtétel nélkül. 

 

Az igaz és örök istenséget úgy valljuk, 

hogy három különböző Személyt imádunk benne 

– egyetlen LÉnyegben 

és egyetlen fenségben. 

 

Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, 

a kerub- és szeráfkórusok, 

– kik örökké ÉNeklik, 

és együtt zengik: (mondják:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Gal 4, 6 

Mivel az Isten fiai vagytok, 

a Fia Lelkét árasztotta szívetekbe az Isten, 

aki őt így szólítja: Abba, Atya! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Urunk, Istenünk, e szentség vétele, 

és az örökkévaló, egy és oszthatatlan Szentháromság megvallása 

szolgáljon testünk-lelkünk üdvösségére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap: 
Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 80, 17 

A gabona javával táplálta őket az Úr, 

és jóllakatta mézzel a sziklából. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Jézus Krisztus, 

te ebben a csodálatos szentségben 

kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. 

Add, kérünk, 

tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, 

hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. 

Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

add meg Egyházadnak az egység és a béke ajándékát, 

amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Prefáció az Eukarisztiáról, 410-411. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 6, 57 

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

az bennem marad, én meg benne - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, 

töltsd be lelkünket istenséged örökkévaló élvezetével, 

amelyet drága testednek és vérednek 

mostani vétele már előre jelez. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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Pünkösd második vasárnapja utáni péntek: Jézus Szent Szíve 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 32, 11. 19 

Szívének minden gondolata az nemzedékről nemzedékre, 

hogy kimentse lelküket a halálból, 

és táplálja őket az éhínség idején. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét, 

és megemlékezünk arról, hogy mennyi jótéteménnyel 

 mutatta meg irántunk való szeretetét. 

Add, hogy ajándékaid mennyei forrásából, 

szeretett Fiad szívéből 

elnyerjük bőven áradó kegyelmedet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Vagy: 

Istenünk, te szent Fiadnak bűneink miatt megsebzett Szívében 

nagy irgalmassággal megnyitottad 

szereteted végtelen kincstárát; 

add, kérünk, 

hogy amikor hűséhes szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, 

a méltó elégtétel köteles adóját is lerójuk iránta. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints szeretett Fiad kimondhatatlan szeretetére, 

hogy amit most neked felajánlunk, 

legyen kedves előtted, 

és bűneinkért nyújtson engesztelést. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Krisztus mérhetetlen szeretetéről 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
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mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő csodálatos szeretetből életét áldozta, 

– s a keresztfán magasba EMelve 

odaadta önmagát értünk; 

majd vér és víz ömlött sebhelyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, 

hogy onnét jöjjenek létre a szentségek, melyekkel Egyházát élteti, 

és mindenki vonzódjék az Üdvözítő feltárt Szívéhez, 

– mindig örömmel merítve az élet VIzéből, 

melyet az üdvösség forrása bőséggel áraszt. 

 

Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt 

– dicsőítünk TÉged 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

Szent vagy, szent vagy,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 7, 37-38 

Így szól az Úr: 

Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. 

Aki hisz bennem, belsejéből élő víz forrásai fakadnak. 

 

Vagy: Jn 19, 34 

Az egyik katona Jézus oldalába döfte a lándzsáját. 

Nyomban vér és víz folyt belőle. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Urunk, Istenünk, 

a szeretet szentsége gyújtsa lángra szívünket. 

Ez kössön össze minket mindenkor szent Fiaddal, 

és tanítson meg arra, 

hogy felismerjük őt testvéreinkben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Az utolsó évközi vasárnapon: Krisztus Király 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Jel 5, 12; 1, 6 

Méltó a Bárány, akit megöltek, 

hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, 

a bölcsesség, az erő és a tisztelet. 

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, 

hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában 

megújítasz mindent. 

Add, hogy az egész teremtett világ 

megszabaduljon a bűn szolgaságától, 

Fölségednek hódoljon, 

és szüntelenül dicsőítsen téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

felajánljuk neked ezt az engesztelő áldozatot, 

és könyörögve kérünk, 

hogy az egység és a béke ajándékát 

adja meg minden népnek szent Fiad. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Krisztus Királyról 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te egyszülött Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust 

az öröm olajával örök főpappá és a mindenség királyává kented, 

– hogy a kereszt oltárán tökéletes engesztelő áldozatul felajánlja ÖNmagát, 

és véghezvigye az emberek megváltásának szent művét. 

 

(És) Miután hatalma alá vetett minden teremtményt, 
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– az örök és egyetemes ORszágot 

mérhetetlen fölségednek átadja: 

az ő országa igazság és élet, 

kegyelem és szentség, 

igazságosság, szeretet és béke. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

a te dicsőséded himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 'mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 28, 10-11 

Az Úr királyként trónol mindörökké; 

az Úr békével áldja meg népét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A halhatatlanság eledelét magunkhoz véve, 

kérünk, Istenünk, 

hogy mi, akik dicsőségünknek tartjuk azt, 

hogy Krisztust, a mindenség Királyát szolgáljuk, 

a mennyek országában örökre vele éljünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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A mise rendje 

A nép részvételével bemutatott mise rendje 

Bevezető szertartás 

1. Miután a nép összegyűlt, a pap a ministránsokkal az oltárhoz megy, közben 

a bevonulási éneket éneklik. 

 

2. Amikor az oltárhoz érkezik, a ministránsokkal kellő tiszteletadást végez, tisztelettel 

megcsókolja az oltárt, majd ha alkalmas, megtömjénezi. Ezután a ministránsokkal együtt 

ülőhelyéhez megy. 

A bevonulási ének végeztével a pap és a hívek állva keresztet vetnek, közben a pap a nép felé 

fordulva mondja: 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

 

 A nép feleli: 

 

Ámen. 

 

 Majd a pap a nép felé fordulva kitárja karjait, és köszönti a népet: 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, 

az Atyaisten szeretete 

és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. 

 

 vagy: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 A nép feleli: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 vagy: 

 

Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. 

 

 A nép feleli: 

 

Áldott legyen az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja. 

 

 vagy: 

 

És a te lelkeddel. 
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A püspök Az Úr legyen veletek helyett ezen első köszöntéskor ezt mondja: Békesség veletek. 

 

3. A pap vagy diakónus vagy egy alkalmas segédkező egészen röviden bevezetheti a híveket 

a napi misébe. 

 Ezután következik a bűnbánati cselekmény. A pap bűnbánatra hívja a híveket például az 

alább közölt valamelyik módon: 

 

1 ) Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, 

hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 

 

2) Testvéreim! Ismerjük be bűneinket, 

hogy méltón vehessünk részt a szentmisén! 

 

3) Testvéreim! A szentmise kezdetén tekintsünk magunkba, 

és valljuk meg Isten előtt, hogy vétkeztünk! 

 

4) Testvéreim! Mielőtt Isten igéjét meghallgatjuk 

és Krisztus áldozatában részt veszünk, 

kérjük Istentől bűneink bocsánatát! 

 

5) Testvéreim! Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára. 

Szálljunk magunkba, és bocsássunk meg szívből egymásnak, hogy Isten irgalmára mi is 

méltók legyünk! 

 

Rövid csendet tartanak. Majd mindnyájan közösen végzik a bűnbánati imát 

az alább közölt valamelyik módon: 

 

1 ) Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, 

hogy sokszor és sokat vétkeztem 

gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: 

 

 és mindnyájan mellüket verve mondják: 

 

én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 

 

 Tovább folytatják: 

 

Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, 

az összes angyalokat és szenteket, 

és titeket, testvéreim, 

hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

 

2) Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk. 

 Hívek: Mert vétkeztünk ellened. 

Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat. 

 Hívek: És add meg nekünk az üdvösséget. 

 

3 ) Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, 

hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: 
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Uram, irgalmazz! 

 H.: Uram, irgalmazz! 

Jézus Krisztus, te eljöttél, 

hogy magadhoz hívd a bűnösöket: 

Krisztus, kegyelmezz! 

 H.: Krisztus, kegyelmezz! 

Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, 

hogy közbenjárj értünk: 

Uram, irgalmazz! 

 H.: Uram, irgalmazz! 

 

 Most a pap bűnbocsánatért imádkozik: 

 

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, 

bocsássa meg bűneinket, 

és vezessen el az örök életre. 

 

 A nép feleli: 

 

Ámen. 

 

4. Következik az Uram, irgalmazz!, hacsak helyet nem kapott már magában a bűnbánati 

cselekményben. 

 

Uram, irgalmazz! 

 H.: Uram, irgalmazz! 

Krisztus, kegyelmezz! 

 H.: Krisztus, kegyelmezz! 

Uram, irgalmazz! 

 H.: Uram, irgalmazz! 

 

5. Ezután a rubrikák szerint éneklik vagy mondják a himnuszt: 

 

Dicsőség a magasságban Istennek, 

és a földön békesség a jóakaratú embereknek. 

Dicsőítünk téged, áldunk téged, 

imádunk téged, magasztalunk téged, 

hálát adunk neked nagy dicsőségedért, 

Urunk és Istenünk, mennyei Király, 

mindenható Atyaisten. 

Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, 

Urunk és Istenünk, 

Isten Báránya, az Atyának Fia, 

te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; 

te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. 

Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. 

Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, 

te vagy az egyetlen Fölséd, Jézus Krisztus, 

a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsősédében. Ámen. 
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6. A himnusz végeztével a pap összetett kézzel mondja: 

 

Könyörögjünk! 

 

 Most mindnyájan a pappal együtt rövid ideig csendben imádkoznak. Majd a pap kitárt 

karral végzi a könyörgést, amelynek végén a nép feleli: Ámen. 

Az ige liturgiája 

7. Ezután a lektor az ambóhoz megy, és felolvassa az első olvasmányt, amelyet mindenki 

ülve hallgat: 

 

Olvasmány N. könyvéből. 

 

 Az olvasmány végén a lektor így szól: 

 

Ez az Isten igéje. 

 

 Mindenki feleli: 

 

Istennek legyen hála. 

 

8. A zsoltárénekes, illetve a kántor elkezdi a zsoltárt, a nép pedig megismétli a zsoltárválaszt. 

 

9. Ezután, ha az evangélium előtt van második olvasmány (szentlecke), a lektor az ambón 

olvassa, mint az elsőt: 

 

Szentlecke Szent N. apostol(nak) ... leveléből. 

 

 A szentlecke végén a lektor így szól: 

 

Ez az Isten igéje. 

 

 Mindenki feleli: 

 

Istennek legyen hála. 

 

10. Következik az Alleluja, vagy az evangélium előtti vers. 

 

11. Eközben, ha lesz tömjénezés, a pap tömjént tesz a parázsra. Majd a diakónus, aki az 

evangéliumot fogja hirdetni, meghajol a pap előtt, és halk hangon áldást kér: 

 

Adj áldást, Atyám! 

 

 A pap halkan mondja: 

 

Az Úr legyen szívedben és ajkadon, 

hogy méltó és illő módon hirdesd evangéliumát 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek nevében. 
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 A diakónus feleli: 

 

Ámen. 

 

 Ha pedig nincs jelen diakónus, a pap az oltár előtt csendben, meghajolva imádkozza: 

 

Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, 

hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. 

 

12. Most a diakónus vagy a pap a turiferekkel és a gyertyavivőkkel – amennyiben vannak – 

az ambóhoz megy, és mondja: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 A nép feleli: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Diakónus vagy pap: 

 

Evangélium Szent N. könyvéből. 

 

 Közben keresztet rajzol a könyvre, homlokára, ajkára és mellére. 

 A nép feleli: 

 

Dicsőség neked, Istenünk. 

 

 Ezután a diakónus vagy a pap megtömjénezheti a könyvet, majd olvassa vagy énekeli az 

evangéliumot. 

 

13. Az evangélium végén a diakónus vagy a pap hozzáfűzi: 

 

Ezek az evangélium igéi. 

 

 Mindnyájan válaszolnak: 

 

Áldunk téged, Krisztus. 

 

 Megcsókolja a könyvet, és csendben mondja: 

 

Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. 

 

14. Következik a homília, amely vasárnapokon és parancsolt ünnepnapokon kötelező, máskor 

pedig ajánlatos. 

 

15. A homília befejeztével, amikor elő van írva, következik a Hitvallás: 

 

Hiszek az egy Istenben, 

mindenható Atyában, mennynek és földnek, 

minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. 
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Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, 

Isten egyszülött Fiában, 

aki az Atyától született az idő kezdete előtt. 

Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, 

valóságos Isten a valóságos Istentől, 

született, de nem teremtmény, 

az Atyával egylényegű; és minden általa lett. 

Értünk, emberekért, a mi üdvösségürmért 

leszállott a mennyből. 

 

 Mindnyájan mélyen meghajolnak: 

 

Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, 

és emberré lett. 

 

 Felegyenesednek: 

 

Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, 

kínhalált szenvedett és eltemették. 

Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, 

fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, 

de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, 

és országának nem lesz vége. 

 

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, 

aki az Atyától és a Fiútól származik; 

akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, 

mint az Atyát és a Fiút. 

Ő szólt a próféták szavával. 

 

Hiszek az egy, szent, katolikus 

és apostoli Anyaszentegyházban, 

vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, 

várom a holtak feltámadását 

és az eljövendő örök életet. Ámen. 

 

 Vagy: 

 

Hiszek egy Istenben, 

mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. 

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; 

aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; 

szenvedett Poncius Pilátus alatt; 

megfeszítették, meghalt és eltemették. 

Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; 

fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; 

onnan jön el ítélni élőket és holtakat. 

Hiszek Szentlélekben. 

Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; 
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a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; 

a test feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 

16. Következik az egyetemes könyörgés, vagyis a hívek könyörgése. 

Az eukarisztia liturgiája 

17. Az egyetemes könyörgések befejeztével kezdődhet a felajánlási ének. Közben a 

segédkezők korporálét, purifikatóriumot, kelyhet és misekönyvet tesznek az oltárra. 

 

18. Kívánatos, hogy részvételük kifejezése végett maguk a hívek hozzák a kenyeret és a bort 

az eukarisztikus ünnepléshez, vagy más adományokat is, az Egyház szükségleteire és a 

szegényeknek. 

 

19. A pap az oltárnál állva átveszi a segédkezőktől a paténát az ostyával, azt kissé fölemelve 

az oltár fölött tartja, és halkan mondja: 

 

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, 

mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. 

Felajánljuk neked, mint a föld termését 

és az emberi munka gyümölcsét. 

Ebből lesz számunkra az élet kenyere. 

 

 Majd a paténát, rajta az ostyával, a korporáléra teszi. Ha pedig nincs felajánlási ének, a 

pap hangosan is mondhatja e szavakat, melyek végén a nép válaszolhat: 

 

Áldott legyen az Isten mindörökké. 

 

20. A diakónus vagy a pap bort és kevés vizet önt a kehelybe, közben halkan mondja: 

 

A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, 

aki kegyesen részese lett emberségünknek. 

 

21. Ezután a pap fogja a kelyhet, kissé fölemelve az oltár fölött tartja, és halkan mondja: 

 

Áldott vagy, Urunk, mindenséd Istene, 

mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. 

Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését 

és az emberi munka gyümölcsét. 

Ebből lesz számunkra a lélek itala. 

 

 Utána a kelyhet a korporáléra helyezi. 

 Ha pedig nincs felajánlási ének, a pap hangosan is mondhatja e szavakat, melyek végén a 

nép válaszolhat: 

 

Áldott legyen az Isten mindörökké. 

 

22. Ezután a pap meghajolva halkan imádkozza: 

 

Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, 
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Urunk, Istenünk, 

fogadj el minket, 

és legyen kedves színed előtt áldozatunk. 

 

23. A pap ezután megtömjénezheti az áldozati adományokat és az oltárt, a diakónus vagy az 

egyik segédkező pedig a papot és a népet. 

 

24. A pap az oltárnál oldalt állva kezet mos, és halkan mondja: 

 

Mosd le, Uram, bűneimet, 

és vétkeimtől tisztíts meg engem. 

 

25. Visszatérve az oltár közepéhez, a nép felé fordulva kiterjeszti, majd összeteszi kezét, és 

mondja: 

 

Imádkozzatok, testvéreim, 

hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. 

 

 A nép feleli: 

 

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot 

nevének dicséretére és dicsőségére, 

mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. 

 

26. A nép felelete után a pap kitárt karral elvégzi a felajánló könyörgést. A nép Ámen-nel 

felel. 

Az eukarisztikus ima 

27. A pap most elkezdi az Eukarisztikus imát. 

 

 Karját kitárva mondja: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 A hívek válaszolják: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 A pap magasabbra emeli kezét, és folytatja: 

 

Emeljük föl szívünket. 

 

 A hívek: 

 

Fölemeltük az Úrhoz. 

 

A pap kitárt karral: 

 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 



PPEK / Misekönyv 359 

  

 

 A hívek: 

 

Méltó és igazságos. 

 

 A pap kitárt karral folytatja a prefációt. 

 A prefáció végén kezét összezárja és a hívekkel együtt fejezi be a prefációt, énekelve 

vagy hangosan mondva: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

28. A miséző pap minden szentmisében az Eukarisztikus imának azokat a részeit énekelheti, 

amelyeket a korcelebrált misékben énekelni lehet, 943–956. 

 Az I. Eukarisztikus imában, vagyis a Római kánonban azokat a részeket, amelyek 

zárójelben vannak, el szabad hagyni. 
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Prefációk 

Adventi I. Prefáció 

 

 

Krisztus kettős eljövetele 

 

29. A következő prefációt Advent I. vasárnapjától december 16–ig az időszaki misékben 

mondjuk, valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját 

prefációjuk. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentsédes Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, 

teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, 

– és megnyitotta SZÁmunkra 

 az örök üdvösség útját: 

hogy amikor dicsősédes fényben újra eljön 

– látható valóságban NYERjük el, 

 amit most ígéretében bízva várunk. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Adventi II. prefáció 

Krisztus kettős várása 

 

30. A következő prefációt december 17-e és 24-e közötti időszaki misékben mondjuk, 

valamint az ugyanebben az időben végzett egyéb misékben, amelyeknek nincs saját 

prefációjuk. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Őt előre hirdette a próféták szózata, 

és kimondhatatlan szeretettel hordozta a Szűzanya, 

az ő közeledtét jelezte Keresztelő János, 

– majd bizonyságot tett ARról, 

 hogy már hozzánk érkezett. 

Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve 

várjuk, 

– és így imádságban VIRrasztva, 

 dicséretében ujjongva találjon minket. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Karácsonyi I. prefáció 

Krisztus a fény 

 

31. A következő prefációt Urunk születése (Karácsony) főünnepének és nyolcadának miséin 

mondjuk; Urunk születésének nyolcadában azokban a misékben is, amelyek különben saját 

prefációjuk lenne, azon misék kivételével, amelyek az isteni titkokról vagy személyekről 

szólnak; továbbá a karácsonyi idő köznapjain. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az Ige megtestesülésének titka által 

(a te) dicsőséged új fénye ragyogott föl nekünk, 

– hogy amikor látható alakban ismerjük meg az IStent, 

 a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk általa. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják, akkor A szentek közösségében 

saját, 439. 

 A vigília misében és az éjféli misében így mondjuk: Amikor most megünnepeljük azt a 

szent éjszakát; egyébként pedig: Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, egészen 

Urunk születése nyolcadáig bezárólag. 
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Karácsonyi II. prefáció 

 

A világ helyreállítása a megtestesülésben 

 

32. A következő prefációt Urunk születése (Karácsony) főünnepének és nyolcadának miséin 

mondjuk; Urunk születésének nyolcadában azokban a misékben is, amelyek különben saját 

prefációjuk lenne azon misék kivételével, amelyek az isteni titkokról vagy személyekről 

szólnak; továbbá a karácsonyi idő köznapjain. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(Mert) Világra jöttének most ünnepelt szent titka révén 

– láthatóan megjelent KÖZtünk 

 a láthatatlan, élő Isten. 

Az idő kezdete előtt született, mégis időbeli létezést vállalt: 

hogy önmagában felemeljen mindent, ami veszni indult, 

így helyreállítsa a világ rendjét, 

– és az elbukott EMbert 

 ismét a mennyek országába hívja. 

 

(És) Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, 

– vidám lélekkel ÉNeklünk, 

 és hálás szívvel mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják, akkor A szentek közösségében 

saját, 439. 

 A vigília misében és az éjféli misében így mondjuk: Amikor most megünnepeljük azt a 

szent éjszakát; egyébként pedig: Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, egészen 

Urunk születése nyolcadáig bezárólag. 
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Karácsonyi III. prefáció 

Titokzatos csere valósul meg az Ige megtestesülésében 

 

33. A következő prefációt Urunk születése (Karácsony) főünnepének és nyolcadának miséin 

mondjuk; Urunk születésének nyolcadában azokban a misékben is, amelyek különben saját 

prefációjuk lenne azon misék kivételével, amelyek az isteni titkokról vagy személyekről 

szólnak; továbbá a karácsonyi idő köznapjain. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A mai napon felragyogott benne megváltásunk fénye: 

az örök Ige gyarló emberségünket magára vette, 

és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, 

– sőt csodálatos CSErével 

miénk lett isteni, örök és boldog élete. 

 

(És) Ezért mi is dicsőítünk az angyalok kórusához társulunk  

– dicsőítünk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ... 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják, akkor A szentek közösségében 

saját, 439. 

 A vigília misében és az éjféli misében így mondjuk: Amikor most megünnepeljük azt a 

szent éjszakát; egyébként pedig: Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, egészen 

Urunk születése nyolcadáig bezárólag. 
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Prefáció Urunk megjelenéséről (Vízkereszt) 

Krisztus a nemzetek világossága 

 

34. A következő prefációt Urunk megjelenése főünnepének miséiben mondjuk. Mondható a 

karácsonyi prefációkkal együtt Urunk megjelenésének főünnepe (Vízkereszt) után is, Urunk 

megkeresztelkedése előtti szombatig. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Te Krisztusban ma kinyilatkoztattad a nemzeteknek 

üdvösségünk titkát, 

hogy világosság áradjon rájuk, 

és amikor Fiad halandó testünkben megjelent, 

– halhatatlanságának FÉnyével 

 újjá alkottál minket. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Urunk megjelenésének főünnepén, ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont 

mondják, akkor A szentek közösségében saját, 439. 
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Nagyböjti I. prefáció 

A Nagyböjt lelki jelentése 

 

35. A következő prefációt Nagyböjtben mondjuk, különösen vasárnapokon, amikor nincs 

saját prefáció. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(Mert) kegyesen megadod hívő népednek, 

hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják Húsvét 

szent titkának ünnepét: 

most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az 

irgalmasság tetteit, 

– s az újjászületés szentségei ÁLtal 

 az istengyermekség teljességére jussanak. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Nagyböjti II. prefáció 

A belső megtérés 

 

36. A következő prefációt Nagyböjtben mondjuk, különösen vasárnapokon, amikor nincs 

saját prefáció. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, 

hogy szabaddá váljanak minden bűnös vágytól, 

– és úgy használják a mulandó JAvakat, 

 hogy többre tartsák az örök élet kincseit. 

 

Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt 

– dicsőítünk TÉged 

 és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Nagyböjti III. prefáció 

Az önmegtartóztatás gyümölcsei 

 

37. A következő prefációt Nagyböjt köznapjain és a böjti napokon mondjuk. Az Úr legyen 

veletek. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Te úgy akartad, hogy önmegtagadással dicsőítsünk téged, 

bűnös vágyainkat féken tartsuk, 

– és a nélkülözőket SEgítve 

 atyai jóságodat kövessük. 

 

(És) Ezért az angyalok megszámlálhatatlan seregével együtt, 

– magasztalunk TÉged 

 és hálás szívvel mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Nagyböjti IV. prefáció 

A böjt gyümölcsei 

 

38. A következő prefációt Nagyböjt köznapjain és a böjti napokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert testi böjtölésünkkel a bűnt fékezed, 

fölemeled a lelket, 

– szent erőt és jutalmat BŐven adsz 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 

és imádják az uralkodó szellemek, 

 az égi hatalmak rettegik; 

a mennyei seregek, az ég erői s a boldog szeráfkórusok 

 ujjongva együtt tisztelik. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással mondjuk: 

(zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció Urunk szenvedéséről I. 

A megfeszített Krisztus ereje 

 

39. A következő prefációt Nagyböjt V. hetében, valamint a szent keresztről és Urunk 

szenvedéséről szóló misékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

(Mert) Fiadnak üdvözítő szenvedése által 

az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked: 

a kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, 

– hogy Krisztus győzött a VIlágon, 

 és megfeszítve Úrrá lett rajta. 

 

(És) Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt 

– Urunknak vallunk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció Urunk szenvedéséről II. 

A szenvedő Krisztus győzelme 

 

40. A következő prefációt Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Már közeledik Üdvözítőnk szenvedésének 

és dicsőséges feltámadásának ünnepe, 

amikor örvendünk, hogy megtörte az ősi ellenség gőgjét, 

– és újra ÁTéljük 

 megváltásunk szent titkát. 

 

A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: 

– boldogan ÁLdanak, 

 mert mindörökké látnak téged. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

– és velük EGyütt 

 szüntelen ujjongással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Húsvéti prefáció I. 

Húsvét szent titka 

 

41. A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk. 

 A húsvéti vigília miséjén így mondjuk: különösen ezen a szent éjszakán; 

Húsvétvasárnaptól kezdve Húsvét egész nyolcadában: különösen ezen a szent ünnepen; 

különben: de különösen most, a húsvéti időben. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, 

de különösen ezen a szent (éjszakán) ünnepen, 

(de különösen most, a húsvéti időben,) 

– midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, 

 a Húsvéti Bárány. 

 

Mert ő az igazi Bárány, aki elvette a világ bűneit, 

– halálunkat halálával MEGtörte, 

 és feltámadásával új életet szerzett nékünk. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, 

 és vég nélkül mondják: (éneklik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják, akkor A szentek közösségében 

és Kérünk, Istenünk saját, 439–441. 

 A húsvéti vigília miséjén így mondjuk: testi feltámadásának szent éjszakáját. 
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Húsvéti prefáció II. 

Új élet Krisztusban 

 

42. A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, 

de különösen most, a húsvéti időben, 

– midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, 

 a Húsvéti Bárány. 

 

A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa, 

a mennyország ajtaja kitárul nekünk, 

mert Fiad halála óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás, 

– és feltámadása ÁLtal 

 mindnyájan új életre támadunk. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjon, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséged himnuszát ZENgik, 

 és vég nélkül mondják: (éneklik: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Húsvéti prefáció III. 

Az élő Krisztus szüntelenül közbenjár értünk 

 

43. A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, 

de különösen most, a húsvéti időben, 

– midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, 

 a Húsvéti Bárány. 

 

Ő szüntelenül felajánlja értünk életét, 

és színed előtt állandóan pártfogol minket; 

– feláldozva önmagát nem hal meg soha TÖBbé: 

 halálában lett örökkön élő áldozat. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséded himnuszát ZENgik, 

és vég nélkül mondják: (éneklik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Húsvéti prefáció IV. 

Az egész teremtett világ megújul Húsvét szent titka által 

 

44. A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, 

de különösen most, a húsvéti időben, 

– midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, 

 a Húsvéti Bárány. 

 

Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újra éled, 

– és életünk teljes ÉPségét 

 visszanyerjük Krisztus által. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséded himnuszát ZENgik, 

és vég nélkül mondják: (éneklik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

 



376 PPEK / Misekönyv 

  

Húsvéti prefáció V. 

Krisztus a Főpap és az áldozat 

 

45. A következő prefációt a húsvéti időben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, 

de különösen most, a húsvéti időben, 

– midőn áldozattá lett értünk KRISZtus, 

 a Húsvéti Bárány. 

 

Mert odaadta érettünk életét, 

a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, 

(és) üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, 

– ő lett a főpap, az OLtár 

 és az áldozati Bárány. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséded himnuszát ZENgik, 

és vég nélkül mondják: (éneklik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció Urunk mennybemeneteléről I. 

A mennybemenetel misztériuma 

 

46. A következő prefációt Urunk mennybemenetelének napján mondjuk; mondható Urunk 

mennybemenetele utáni napokon Pünkösd előtti szombatig azokban a misékben, amelyeknek 

nincs saját prefációjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk 

a bűnt és a halált legyőzte, 

és az angyalok csodálatára (a mai napon) fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, 

emberekért közbenjárjon 

– ítélje a VIlágot, 

 és uralkodjék rajta. 

Ő nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendő embert, 

sőt reménységgel tölt el minket, titokzatos testének tagjait, 

– hogy követhetjük a MENNYbe, 

 ahová mint az Egyház feje és az élet szerzője érkezett. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséded himnuszát ZENgik, 

és vég nélkül mondják: (éneklik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Urunk mennybemenetelének napján ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont 

mondják, akkor A szentek közösségében saját, 440. 
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Prefáció Urunk mennybemeneteléről II. 

A mennybemenetel misztériuma 

 

47. A következő prefációt Urunk mennybemenetelének napján mondjuk; mondható Urunk 

mennybemenetele utáni napokon Pünkösd előtti szombatig azokban a misékben, amelyeknek 

nincs saját prefációjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, 

majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, 

– hogy isteni ÉLetét 

 megossza velünk. 

 

A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, 

a nagyvilág örvendezve ujjong, 

a mennyei erők és a hatalmas angyalok, 

– (a te) dicsőséded himnuszát ZENgik, 

és vég nélkül mondják: (éneklik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Urunk mennybemenetelének napján ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont 

mondják, akkor A szentek közösségében saját, 440. 
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Prefáció évközi vasárnapokra I. 

Húsvét szent titka és Isten népe 

 

49. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az ő csodálatos műve volt, hogy a Húsvét szent titka által 

a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, 

– mely által választott nép, királyi PAPság, 

 szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. 

Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, 

 hogy a sötétségből csodálatos világosságodra 

hívtál meg minket. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra II. 

Az üdvösség története 

 

49. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ki megszánva a tévelygő embert, világra született a Szent Szűztől, 

majd kereszthalála által az örök haláltól megmentett minket, 

– és feltámadva a SÍRból 

 örök életet ajándékozott nékünk. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra III. 

Az embereket az ember Jézus Krisztus üdvözíti 

 

50. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

A te végtelen dicsőségedhez tartozik, 

hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, 

 és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást. 

Így amit veszteségnek tartunk, 

– azt üdvösségünkre FORdítod 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: 

– boldogan ÁLdanak, 

 mert mindörökké látnak téged. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

– és velük EGyütt 

 szüntelen ujjongással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra IV. 

Az üdvtörténet eseményei Krisztusban 

 

51. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő születésével újjá alkotta a régi embert, 

és szenvedésével minden bűnt eltörölt; 

majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, 

– és hozzád, Atyjához az égbe SZÁLLva, 

 kitárta a mennyország ajtaját. 

 

Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, 

– dicséreted himnuszát ZENGjük, 

 és vég nélkül mondjuk: (énekeljük) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra V. 

A teremtés 

 

52. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert te alkottál mindent, amiből a világ épül, 

 az idők járásának te szabtál törvényt. 

A te képmásodra formáltad az embert, 

sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, 

hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, 

– és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon TÉGed, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(És) Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, 

– vidám lélekkel ÉNeklünk, 

 és hálás szívvel mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra VI. 

Az örök Húsvét záloga a Szentlélek 

 

53. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, 

és földi életünkben nemcsak jóságodat tapasztaljuk napról 

napra, 

– hanem megkaptuk TŐled 

 az örök élet zálogát. 

A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, 

már elkezdte isteni működését lelkünkben, 

– így reméljük, hogy a Húsvét szent TITkában 

 állandóan részesít minket. 

 

(És) Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, 

– vidám lélekkel ÉNeklünk, 

 és hálás szívvel mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra VII. 

Krisztus engedelmessége szerezte meg nekünk az üdvösséget 

 

54. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, 

hogy olyan Megváltót küldtél nékünk, 

– ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a FÖLdön, 

 de minden bűn nélkül. 

Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, 

amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által; 

– hogy azt szerethesd BENnünk, 

 amit Fiadban kedveltél. 

 

(És) Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal és szentekkel együtt, 

– Urunknak vallunk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció évközi vasárnapokra VIII. 

Az Egyház közössége a Szentháromság egységéből fakad 

 

55. A következő prefációt az évközi vasárnapokon mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

A bűn ugyan elszakította fiaidat tőled, 

de szent Fiad vére és Szentlelked ereje által 

 (te) újból magad köré akartad gyűjteni őket: 

hogy a nép, amelyet a Szentháromság egy Isten egyesít, 

mérhetetlen bölcsességed dicséretére Egyházzá váljék, 

– mint Krisztus TESte 

 és a Szentlélek temploma. 

 

(És) Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, 

– dicsőítünk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a Legszentebb Oltáriszentségről I. 

Az Eukarisztia Krisztus áldozata és szentsége 

 

56. A következő prefációt Nagycsütörtökön mondjuk; mondható még Krisztus szent teste és 

vére: Úrnapja főünnepén, továbbá az Oltáriszentségről szóló votív misékben. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(Mert) Ő az igazi örök Főpap, 

ki üdvösségünkért feláldozta önmagát, 

– és minden időkre szóló áldozatot RENdelt, 

 meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk néked. 

Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, 

erőt áraszt lelkünkbe, 

– ha értünk ontott vérét ISSZuk, 

 tisztára mos minket. 

 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 

 

Amikor Nagycsütörtökön az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római kánont mondják, akkor A 

szentek közösségében, a Kérünk, Istenünk és Áldd meg, Istenünk saját, 439. 220–221. 
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Prefáció a Legszentebb Oltáriszentségről II. 

Az Eukarisztia gyümölcsei 

 

57. A következő prefációt Krisztus szent teste és vére: Úrnapja főünnepén, továbbá az 

Oltáriszentségről szóló votív misékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az utolsó vacsorán apostolaival együtt étkezett, 

és örökül hagyva üdvösségszerző kereszthalálának emlékét, 

– feláldozta önmagát, mint szeplőtelen BÁrányt, 

 tökéletes, dicsőítő ajándékul neked. 

 

E szentséges titok által táplálod és megszenteled hívő népedet, 

hogy a földkerekségen minden ember 

– az egy hit világosságában ÉLjen, 

 és szeretetben forrjon eggyé. 

 

E csodálatos szentséd asztalához azért járulunk, 

hogy boldogító kegyelmed töltsön el minket, 

– és egyre jobban magunkra ÖLTsük 

 szent Fiadat, Jézus Krisztust. 

 

(És) Ezért zeni néked az imádás új énekét 

– minden ÉLő 

 a mennyben és a földön. 

 

Mi pedig az angyalok egész kórusával együtt 

– hangos szóval HIRdetjük, 

 és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a Boldgoságos Szűz Máriáról I. 

Szűz Mária a Megváltó Édesanyja 

 

58. A következő prefációt a Boldogságos Szűz Mária miséiben mondjuk, hozzáadva az ünnep 

megemlítését, amint az egyes miséknél található. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

 

s a Boldogságos, mindenkor szűz Mária ...ünnepén 

– téged DIcsérjünk, 

 magasztaljunk és áldjunk. 

Mert ő foganta Egyszülöttedet a Szentlélek által, 

és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta 

– az örök világosságot, a mi URunkat, 

 Jézus Krisztust. 

 

A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 

és imádják az uralkodó szellemek, 

 az égi hatalmak rettegik; 

a mennyei seregek, az ég erői s a boldog szeráfkórusok 

 ujjongva együtt tisztelik. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

 és alázatos megvallással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a Boldgoságos Szűz Máriáról II. 

Az Egyház Szűz Mária szavaival magasztalja Istent 

 

59. A következő prefációt a Boldogságos Szűz Mária miséiben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, 

de kiváltképpen, amikor tiszteljük a Boldogságos Szűz Máriát, 

– az ő hálaadó éneke ÁLtal 

 jóságodért magasztaljunk téged. 

 

Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön: 

– és nemzedékről nemzedékre FOLYtatod, 

 amit jóvoltodból tettél értünk. 

Mert alázatos szolgálóleányodat kegyes szemmel nézted, 

– és általa adtad nekünk FIadat: 

 Üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. 

 

A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: 

– boldogan ÁLdanak, 

 mert mindörökké látnak téged. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

– és velük EGyütt 

szüntelen ujjongással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció az angyalokról 

Az angyalok tisztelete Isten dicsőségére szolgál 

 

60. A következő prefációt az angyalokról szóló misékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk; 

– a te nagyságodnak és dicsőségednek HÓdolunk, 

 amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. 

 

Bár őket is nagy tisztelet illeti, 

te végtelenül nagyobb vagy náluk; 

– így mindennél fölségesebbnek vallunk TÉged, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az angyali seregek őáltala mondanak néked áldást, 

és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, 

– velük együtt DIcsérünk, 

 és hálás szívvel mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció Szent Józsefről, a Boldogságos Szűz Mária jegyeséről 

Szent József küldetése 

 

61. A következő prefációt Szent József miséiben mondjuk, hozzáadva az ünnep 

megemlítését, amint az egyes miséknél található. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

– és téged Szent József ÜNNepén (és Szent Józsefet TISZtelve) illő hódolattal dicsérjünk, 

magasztaljunk és áldjunk. 

Mert őt, az igaz férfit, az Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, 

mint hű és okos szolgát családod, fölé rendelted, 

hogy atyai gonddal őrizze 

– a Szentlélek erejéből megtestesült FIadat, 

 a mi Urunkat, Jézus Krisztust. 

 

A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 

és imádják az uralkodó szellemek, 

 az égi hatalmak rettegik; 

a mennyei seregek, az ég erői s a boldog szeráfkórusok 

 ujjongva együtt tisztelik. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

 és alázatos megvallással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, .... 
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Prefáció az apostolokról I. 

Az apostolok Isten népének pásztorai 

 

62. A következő prefációt az apostolok, különösen is Szent Péter és Pál miséiben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert nyájadat, örök Pásztorunk, magára nem hagyod, 

– hanem szent apostolaid ÁLtal 

 mindvégig őrzöd és óvod, 

hogy azok kormányozzák hívő népedet, 

– kik rendelésedből állnak nyájad ÉLén 

 Fiad helyett, mint pásztorok. 

 

( És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció az apostolokról II. 

Az Egyház apostoli alapjai és tanúi 

 

63. A következő prefációt az apostolok és evangélisták miséiben mondjuk.  

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert megadtad Egyházadnak, hogy az apostolok szilárd alapján álljon, 

a te szentséged örök jeleként maradjon fenn itt a földön, 

 és tanúságot tegyen a mennynek országáról minden népnek. 

 

(És) Ezért az angyalok egész seregével együtt 

– most és mindörökké ZENGjük, 

 és hálás szívvel mondjuk: (énekeljük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a szentekről I. 

A szentek és hívek dicsősége 

 

64. A következő prefációt Mindenszenteknek, a templom védőszentjeinek, továbbá 

szenteknek főünnepein és ünnepein mondjuk, hacsak nincs saját prefációjuk. Mondható a 

szentek emléknapjain is. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, 

– mert megkoronázod BENnük 

 a kegyelmedből szerzett érdemet. 

Az ő szent életük példakép számunkra, 

– s mert egy családba TARtozunk, 

 közbenjárnak értünk nálad: 

hogy felbátorodva tanúságtételük által, 

az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, 

– és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük EGyütt 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(És) Ezért, miként az angyalok és főangyalok, 

a szentek hatalmas seregével együtt 

– dicséreted himnuszát ZENGjük, 

 és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a szentekről II. 

A szentek közbenjárnak értünk 

 

65. A következő prefációt Mindenszenteknek, a templom védőszentjeinek, továbbá 

szenteknek főünnepein és ünnepein mondjuk, hacsak nincs saját prefációjuk. Mondható a 

szentek emléknapjain is. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert szentjeidnek példás élete által 

az Anyaszentegyházat újra meg újra csodás termékenységgel 

áldod meg, 

– és így bizonyságot teszel ARról, 

 hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket. 

S hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk, 

a szentek nagyszerű példája sarkall minket, 

– de imádsággal is közbenjárnak ÉRtünk, 

 jóságod mindenkor kérve. 

 

(És) Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt 

– magasztalunk TÉged 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a vértanúkról 

A vértanúk tanúságtétele 

 

66. A következő prefációt a vértanúk főünnepein és ünnepein mondjuk. Mondható a vértanúk 

emléknapjain is. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert Szent N. hitünkért vérét ontotta, 

a Megváltó nyomába lépett, és kegyelmed csodálatos erejét 

hirdeti, 

mely gyöngeségében is hőssé avatja érted szenvedő hívedet, 

– és bátor tanúságtételre ad erőt NÉki 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, 

– fölségedet DIcsérjük, 

 és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a lelkipásztorokról 

A szent lelkipásztorok tevékenysége az Egyházban 

 

67. A következő prefációt a szent lelkipásztorok főünnepein és ünnepein mondjuk. Mondható 

a szent lelkipásztorok emléknapjain is. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert megadod Egyházadnak, hogy  örvendezzék Szent N. ünnepén, 

és erősödjék buzgóságának példája láttán; 

– igehirdetésével OKtatod, 

 és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. 

 

Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, 

– dicséreted himnuszát ZENGjük, 

 és vég nélkül mondjuk: (énekeljük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a szüzekről és a szerzetesekről 

Az Istennek szentelt élet jele 

 

68. A következő prefációt szüzek és szerzetesek főünnepein és ünnepein mondjuk. Mondható 

a szüzek és szerzetesek emléknapjain is. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát: 

hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak 

szentelték, 

a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, 

– így már most megtapasztalja azokat a JAvakat, 

 amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. 

 

Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt 

– dicsőítünk TÉged, 

 és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Közös prefáció I. 

A teremtett világ megújul Krisztusban 

 

69. A következő prefációt azokban a misékben mondjuk, amelyeknek nincs saját prefációjuk, 

és nem kell az időszaknak megfelelő prefációt venni. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Te őbenne akartál megújítani mindent, 

és gazdagságából nekünk is részt adtál; 

mert Isten létére kiüresítette önmagát, 

– és a kereszten kiontott vére ÁRán 

 mindenkinek békét szerzett. 

 

(Majd) felmagasztalva minden más fölé, 

– örök üdvössége lett AZoknak, 

 akik őt Uruknak vallják. 

 

(És ) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te ) dicsőséged himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Közös prefáció II. 

Az üdvösséget Krisztus által kapjuk 

 

70. A következő prefációt azokban a misékben mondjuk, amelyeknek nincs saját prefációjuk, 

és nem kell az időszaknak megfelelő prefációt venni. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Te jóságodban megalkottad az embert, 

– és ámbár igazságod szerint kárhozatot ÉRdemelt, 

 irgalmadból mégis megváltottad Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 

és imádják az uralkodó szellemek, 

 az égi hatalmak rettegik; 

a mennyei seregek, az ég erői s a boldog szeráfkórusok 

 ujjongva együtt tisztelik. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

 és alázatos megvallással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Közös prefáció III. 

Isten dicsérete a teremtésért és a megváltásért 

 

71. A következő prefációt azokban a misékben mondjuk, amelyeknek nincs saját prefációjuk, 

és nem kell az időszaknak megfelelő prefációt venni. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Te Fiad által teremtetted az emberiség életét, 

– és jóságosan újjá is ALkotod 

 szeretett Fiad, Jézus Krisztus által. 

Így méltán hódol előtted minden műved: 

csak téged illet a megváltott világ hálaéneke, 

– ezért összes SZENTjeid 

 ujjongó szívvel áldanak. 

 

Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt; 

– örvendezve HIRdetjük, 

 és mindenkor valljuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Közös prefáció IV. 

Isten ajándéka, hogy őt dicsérhetjük 

 

72. A következő prefációt azokban a misékben mondjuk, amelyeknek nincs saját prefációjuk, 

és nem kell az időszaknak megfelelő prefációt venni. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

A te boldogságod teljes a mi dicséretünk nélkül is, 

– mégis MEGadod, 

 hogy jóságodért hálát adjunk. 

A mi magasztalásunk nem tesz nagyobbá téged, 

– nekünk azonban üdvösségünkre VÁlik, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(És) Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, 

– dicsőítünk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Közös prefáció V. 

Hittel valljuk Krisztus halálát és feltámadását 

 

73. A következő prefációt azokban a misékben mondjuk, amelyeknek nincs saját prefációjuk, 

és nem kell az időszaknak megfelelő prefációt venni. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert szeretettel ünnepeljük, hogy kínhalált szenvedett értünk, 

és élő hittel valljuk, hogy a halálból életre támadt, 

– és lankadatlan reménységgel VÁRjuk, 

 hogy dicsőségben újra eljön. 

 

Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt 

– dicsőítünk TÉged, 

 és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Közös prefáció VI. 

Krisztusban van üdvösségünk 

 

74. A következő prefációt a II. Eukarisztikus imából véve, 447. azokban a misékben 

mondjuk, amelyeknek nincs saját prefációjuk, és nem kell az időszaknak megfelelő prefációt 

venni. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, Szentséges Atyánk, néked 

– szeretett FIad, 

 Jézus Krisztus által. 

 

A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent, 

és őt küldted, hogy Üdvözítőnk és Megváltónk legyen: 

– ezért öltött a Szentlélektől TEStet, 

 és született a Szent Szűztől. 

Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, 

a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, 

– hogy feloldja a halálnak ÁTkát, 

 és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. 

 

(Mi) Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt 

– dicsőségedet HIRdetjük, 

 és egy szívvel mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a megholtakról I. 

Krisztus a boldog feltámadás reménye 

 

75. A következő prefációt gyászmisékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazsákos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, 

és így, bár megszomorít a halál kényszere, 

– az ígért örök ÉLet 

 megvigasztal minket. 

Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de meg nem szűnik, 

és amikor halandó testünk enyészetnek indul, 

– lelkünket a MENNYben 

 örök otthon várja. 

 

( És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséded himnuszát zengjük, 

– és velük EGyütt 

 vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a megholtakról II. 

Krisztus meghalt, hogy mi örökre éljünk 

 

76. A következő prefációt gyászmisékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert ő az egyetlen, ki bűneink zsoldját, a halált önként vállalta, 

hogy örökre meg ne haljunk, 

– és ő az egyetlen, aki önként feláldozta ÉLetét, 

 hogy mindnyájan örökké neked éljünk. 

 

(És) Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, 

– dicsőítünk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a megholtakról III. 

Krisztus a mi üdvösségünk és életünk 

 

77. A következő prefációt gyászmisékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő üdvözíti a világot, 

– megújítja az emberiség ÉLetét, 

 és feltámaszt minden megholtat. 

 

A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: 

– boldogan ÁLdanak, 

 mert mindörökké látnak téged. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

– és velük EGyütt 

 szüntelen ujjongással mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a megholtakról IV. 

A földi életből mennyei dicsőségre jutunk 

 

78. A következő prefációt gyászmisékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

A te akaratodból születünk, és gondviselésed kormányoz 

minket, 

– a bűn miatt testünk a te parancsodra tér vissza a FÖLDbe, 

 amelyből vétetett. 

De Fiad halála megváltott minket, 

egy intésed felébreszt halálos álmunkból, 

– hogy feltámadva megosszuk ŐVele 

 dicsőséges életét. 

 

Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt, 

– dicséreted himnuszát ZENGjük, 

 és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Prefáció a megholtakról V. 

Krisztus győzelme által mi is feltámadunk 

 

79. A következő prefációt gyászmisékben mondjuk. 

 

Az Úr legyen veletek 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert megérdemeltük ugyan az elmúlást, 

– de jóságod FOLYtán 

 kegyelmet kaptunk. 

S ha bűneinkért mégis halált szenvedünk, 

– Krisztus megváltó győzelme ÁLtal 

 új életre támadunk ővele. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, 

– fölségedet DIcsérjük, 

és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy,... 
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Eukarisztikus imák 

 

 
 

M. S. Mester: Kálvária, 1506 

Keresztény Múzeum, Esztergom, ltsz.: 55.103 
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I. Eukarisztikus ima 

 

vagyis A RÓMAI KÁNON 

 

 

80. A pap kitárt karral mondja: 

 

Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, 

Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által: 

 

 kezét összeteszi és mondja: 

 

fogadd el 

 

 keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván: 

 

és áldd † meg ezeket az adományokat és ajándékokat, 

Ezt a szent és tiszta áldozatot. 

 

 kitárt karral folytatja: 

 

Elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk fel neked: 

tartsd meg békében, őrizd meg egységben, 

és vezesd az egész földkerekségen 

szolgáddal, N. pápánkkal, N. főpásztorunkkal, [*] 

és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet 

hűségesen őrzik és vallják. 

 

81. Megemlékezés az élőkről. 

 

(1.k.) Emlékezzél meg, Urunk, 

szolgáidról, N. és N.-ről. 

 

 Kezét összeteszi, és rövid csendben imádkozik azokért, akikről külön is meg akar 

emlékezni. 

 

 Ezután kitárt karral folytatja: 

 

Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, 

akiknek hitét és buzgóságát ismered, 

akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, 

vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, 

lelkük megváltásáért, 

üdvösségük és épségük reményében, 

és hódolatukat bemutatják neked, 

az örök, élő és igaz Istennek. 

 

Fő  

1.k. 
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82. Megemlékezés a szentekről. 

 

(2. k.) A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk, és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, 

* valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, 

Péter és Pál, András, 

(Jakab, János, 

Tamás, Jakab, Fülöp, 

Bertalan, Máté, 

Simon és Tádé) apostolaidról; 

(Linusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz, 

Kornél, Ciprián, 

Lőrinc, Krizogonusz, 

János és Pál, 

Kozma és Damján) vértanúidról 

és minden szentedről. 

Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, 

hogy mindenben érezzük oltalmadat. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

____________________ 

 

A SZENTEK KÖZÖSSÉGÉBEN 

 

Karácsonykor és nyolcadában 

 

83. Amikor most megünnepeljük azt a szent (éjszakát) napot, 

amelyen a Boldogságos Szűz Mária 

e világra szülte az Üdvözítőt: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, * 

 

Urunk megjelenése (Vízkereszt) napján 

 

84. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, 

amelyen egyszülött Fiad, 

isteni dicsőséged részese, 

mint valóságos ember, látható testben megjelent: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, * 

 

Nagycsütörtökön 

 

84/a. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, 

amelyen a mi Urunk, Jézus Krisztus érettünk áldozatul adta magát: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

2.k.  
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Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, * 

 

Húsvét vigíliájától Húsvét II. vasárnapjáig 

 

85. Amikor most  megünnepeljük a mi Urunk, Jézus Krisztus 

testi feltámadásának szent (éjszakáját) napját: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, * 

 

Urunk mennybemenetele napján 

 

86. Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, 

amelyen Urunk, a te egyszülött fiad, 

istenségével egyesített törékeny embervoltunkat jobbodra emelte: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, * 

 

Pünkösdvasárnap 

 

87. Amikor most megünnepeljük Pünkösd szent napját, 

amelyen a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában az apostolokra szállt: 

a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 

mindenekelőtt a dicsőséges, mindenkor Szűz Máriáról, 

Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról, * 

 

____________________ 

 

88. Kitárt karral folytatja: 

 

(Fő.) Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. 

irányítsd a te békédben életünk napjait, 

ments meg minket az örök kárhozattól, 

és végy fel választottaid körébe. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

____________________ 

 

Húsvét vigíliájától Húsvét II. vasárnapjáig 

 

89. Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől. 

Felajánljuk neked azokért is, 

Fő

.  
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akik új életre születtek vízből és Szentlélekből, 

és elnyerték minden bűnük bocsánatát. 

Irányítsd a te békédben életünk napjait, 

ments meg minket az örök kárhozattól, 

és végy fel választottaid körébe. 

 

 Kezét összeteszi: 

 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

____________________ 

 

90. Kezeit a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: (Dallama: 943. o.) 

 

(Mind:) Áldd meg, Istenünk, bőséges áldásoddal 

ezt az áldozati adományt, 

tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá 

és előtted kedvessé, 

hogy legyen ez számunkra szeretett Fiadnak, 

a mi Urunk, Jézus Krisztusnak teste és vére. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

91. A következő szakaszban az Úr szavait tagoltan és érthetően kell mondani, amint azt a 

szavak természete megkívánja. 

 

Ő ugyanis szenvedésének előestéjén 

 

 kezébe veszi a kenyeret, azt kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja: 

 

tiszteletreméltó szent kezébe vette a kenyeret, 

 

 föltekint 

 

és szemét az égre emelte, 

tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjához, 

majd hálát adva áldást mondott, 

megtörte, tanítványainak adta, 

és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. 

 

92. Majd így folytatja: 

 

Mind:  
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A vacsora után ugyanígy 

 

 kezébe veszi a kelyhet, azt kissé felemelve az oltár felett tartja és folytatja: 

 

tiszteletreméltó szent kezébe vette 

ezt a csodálatos kelyhet, 

majd ismét hálát adva áldást mondott, 

tanítványainak adta, 

és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet hajt. 

 

93. Ezután így szól: 

 

 
 

 A nép folytatja: 
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 Vagy: 

 

 
 

 Vagy: 

 

 
 

94. Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

(Mind:) Megemlékezünk ezért, Istenünk, 

mi, a te szolgáid, 

és a te szent néped, 

Fiadnak, Krisztus Urunknak 

áldott szenvedéséről, 

a halálból való feltámadásáról, 

dicsőséges mennybemeneteléről, 

és ajándékaidból felajánljuk magasztos Fölségednek 

ezt a tiszta, szent 

és szeplőtelen áldozati adományt: 

az örök élet szent kenyerét 

és az örök üdvösség kelyhét. 

 

95. Nézd kegyes és jóságos szemmel, 

és fogadd el, 

amint elfogadtad igaz szolgádnak, 

Ábelnek ajándékát, 

ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, 

és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, 

amelyet főpapod, Melkizedek mutatott be neked. 

 

Mind:  
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96. Meghajolva, összetett kézzel folytatja: 

 

Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, 

szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra 

isteni Fölséged színe elé, 

hogy mi, akik erről az oltárról 

Fiad szentséges testében és vérében részesülünk, 

 

 fölegyenesedik és keresztet vet magára, mondván: 

 

Minden mennyei † áldással és kegyelemmel elteljünk. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

97. Megemlékezés az elhunytakról. 

 

 Kitárt karral mondja: 

 

(3. k.) Emlékezzél meg, Urunk, N. és N. szolgáidról, 

akik a hit jelével előttünk távoztak el az élők sorából, 

és a béke álmát alusszák. 

 

 Kezét összeteszi és rövid csendben imádkozik azokért az elhunytakért, akikről külön is 

meg akar emlékezni. 

 

 Ezután kitárt karral folytatja: 

 

Kérünk, Urunk, hogy nekik 

és minden Krisztusban elhunyt hívőnek 

add meg a boldogságot, 

a világosságot és a békét a te országodban. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

98. Jobb kezével mellét megüti, mondván: 

 

(4. k.) Nekünk is, bűnös szolgáidnak, 

 

 és kitárt karral folytatja: 

 

akik irgalmad bőségében bizakodunk, 

adj kegyesen közösséget 

szent apostolaiddal és vértanúiddal: 

Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással 

(Ignáccal, Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, 

Felicitásszal, Perpétuával, Ágotával, Lúciával, 

3.k.  

4.k.  
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Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával) 

és minden szenteddel; 

és kérünk, bár meg nem érdemeljük, 

irgalmadból mégis 

bocsáss be minket szentjeid körébe. 

 

99. Kezét összeteszi, majd folytatja: 

 

Istenünk, te mindezeket a javakat 

mindenkor Krisztus, a mi Urunk által teremted, 

szenteled meg, élteted, 

áldod meg és adod nékünk. 

 

100. Kezébe veszi a paténát a szentostyával és a kelyhet; mindkettőt felemelve mondja: 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 A nép válaszol: Ámen. 

 

 Ezután következik a szentáldozás szertartása, 463. 

 

____________________ 

* Itt megemlíthető a koadjuktor vagy a segédpüspök is a Római Misekönyv általános 

rendelkezései, 109. sz. szerint. 

Mind:  
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II. Eukarisztikus ima 

101. Az Úr legyen veletek. 

  H.: És a te lelkeddel. 

 Emeljük föl szívünket. 

  H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

 Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

  H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk, Szentséges Atyánk, néked 

 –  szeretett FIad, 

Jézus Krisztus által. 

 

A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent, 

és őt küldted, hogy Üdvözítőnk és Megváltónk legyen: 

–  ezért öltött a Szentlélektől TEStet, 

és született a Szent Szűztől. 

Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, 

a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, 

–  hogy feloldja a halálnak ÁTkát, 

és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. 

(Mi) Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt 

–  dicsőségedet HIRdetjük, 

és egy szívvel mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

102. A pap kitárt karral mondja: 

 

Valóban szent vagy, Istenünk, 

minden szentség forrása. 

 

103. Kezét összeteszi, majd a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, 

áraszd le rá Szentlelkedet, 

 

 kezét összeteszi, 

 keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván: 

 

hogy számunkra 

a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és † vére legyen. 

 

Mind: 
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 Kezét összeteszi. 

 

104. A következő szakaszban az Úr szavait tagoltan és érthetően kell mondani, amint azt a 

szavak természete kívánja. Dallama: 948. o. 

 

Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, 

 

 kezébe veszi a kenyeret, 

 kissé felemelve az oltár felett tartja, 

 és folytatja: 

 

kezébe vette a kenyeret, hálát adott, 

megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. 

 

105. Majd így folytatja: 

 

A vacsora után ugyanígy 

 

 kezébe veszi a kelyhet, 

 kissé felemelve az oltár felett tartja, és így folytatja: 

 

kezébe vette a kelyhet is, 

majd ismét hálát adott, 

odaadta tanítványainak, 

és így szólt: 

 

kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet hajt. 

 

106. Ezután így szól: 

 

(Fő.) Íme, hitünk szent titka: 

 Fő.  
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 A nép folytatja: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

(Fő.) Íme, megváltásunk szent titka: 

 

 A nép folytatja: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

 

(Fő.) Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

A nép folytatja: 

 

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

107. Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

(Mind:) Ezért Fiad halálának és feltámadásának 

emlékét ünnepelve, 

felajánljuk neked, Istenünk, 

az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, 

és hálát adunk, mert arra méltattál minket, 

hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. 

 

Kérve kérünk, 

gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, 

akik Krisztus testében és vérében részesülünk. 

 

(1.k.) Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon, 

tedd tökéletessé a szeretetben 

N. pápánkkal, N. püspökünkkel [*] 

és az egész papsággal együtt. 

 

____________________ 

 

 A megholtakért végzett misében hozzáadható: 

 

(2. k.) Emlékezzél meg, Urunk, N. szolgádról (szolgálódról), 

akit (most) magadhoz szólítottál ebből a világból. 

Add, hogy aki a keresztségben 

titokzatos módon részesült Fiad halálában, 

részesüljön Fiad feltámadásában is. 

 

Fő.  

Fő.  

Mind:  

1.k.  

2.k.  
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(2. k.) Emlékezzél meg 

a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, 

és mindazokról, 

akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; 

bocsásd őket szent színed látására. 

 

Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, 

hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, 

akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, 

részesei lehessünk az örök életnek, 

és dicsőítve malasztaljunk téged, 

 

 kezét összeteszi 

 

Jézus Krisztus, a te Fiad által. 

 

108. Kezébe veszi a paténát a szentostyával, valamint a kelyhet, és mindkettőt felemelve 

mondja: 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 A nép válaszol: Ámen. 

 

 Ezután következik a szentáldozás szertartása, 463. 

 

____________________ 

* Itt megemlíthető a koadjuktor vagy a segédpüspök is a Római Misekönyv általános 

rendelkezései, 109. sz. szerint. 

2. k.  

Mind:  
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III. Eukarisztikus ima 

109. A pap kitárt karral mondja: 

 

(Fő.) Valóban szent vagy, Istenünk, 

és méltán dicsőít téged alkotásod, 

az egész teremtett világ, 

mert Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 

a Szentlélek erejével 

éltetsz és megszentelsz mindent, 

és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, 

hogy napkelettől napnyugatig 

tiszta áldozatot mutasson be neked. 

 

110. Kezét összeteszi, majd a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérve kérünk tehát, Istenünk, 

a Szentlélek által szenteld meg 

áldozati adományunkat, 

 

 kezét összeteszi, 

 keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván: 

 

hogy teste és † vére legyen Fiadnak, 

a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, 

 

 kezét összeteszi 

 

akinek rendelése szerint 

ezeket a szent titkokat ünnepeljük. 

 

111. A következő szakaszban az Úr szavait tagoltan és érthetően kell mondani, amint azt e 

szavak természete megkívánja. Dallama: 951. o. 

 

Ő ugyanis azon az éjszakán, 

amelyen elárultatott, 

 

 kezébe veszi a kenyeret, 

 kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja: 

 

kezébe vette a kenyeret, 

és neked hálát adva áldást mondott, 

megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

Fő.  

Mind:  
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 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. 

 

112. Majd így folytatja: 

 

A vacsora után ugyanígy 

 

 kezébe veszi a kelyhet, kissé felemelve az oltár felett tartja, és így folytatja: 

 

kezébe vette a kelyhet, 

és neked hálát adva áldást mondott, 

majd tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet hajt. 

 

113. Ezután így szól: 

 

(Fő.) Íme, hitünk szent titka: 

 

 A nép folytatja: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

 

(Fő.) Íme, megváltásunk szent titka: 

 

 A nép folytatja: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

 

(Fő.) Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

 A nép folytatja: 

 

Fő:  

Fő:  

Fő:  
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Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

114. Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

(Mind:) Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, 

hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, 

csodálatosan feltámadt, 

fölment a mennybe, 

és második eljövetelét várva 

hálás szívvel felajánljuk neked 

ezt az élő és szent áldozatot. 

 

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, 

ismerd föl benne Fiad áldozatát, 

amely által kiengesztelődni akartál. 

Add, hogy mi, 

akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, 

Szentlelkével eltelve 

egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. 

 

(1. k.) Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, 

hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: 

elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

szent apostolaiddal, 

a dicsőséges vértanúkkal, 

(Szent N.-nel: napi vagy védőszent) 

és minden szenttel együtt. 

Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, 

hogy mindenkor megsegítesz minket. 

 

(2. k.) Kérünk, Istenünk, 

hogy engesztelő áldozatunk 

hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. 

Erősítsd meg hitben és szeretetben 

földi zarándokútját járó Egyházadat: 

szolgádat, N. pápánkat és N. püspökünket,[*] 

a püspökök testületét, a papságot 

és egész megváltott népedet. 

 

(3. k.) Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, 

hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. 

Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan 

a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. 

 

(4. k.) † Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, 

akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, 

fogadd be jóságosan országodba, 

ahol, reményünk szerint, 

dicsőségedben velük együtt mi is 

Mind:  

1.k

.  

2. k 

2.k

.  

 4.k  



PPEK / Misekönyv 427 

  

örökre gazdagon részesülünk 

 

 kezét összeteszi 

 

Krisztus Urunk által, 

mert általa árasztod el minden jóval a világot. † 

 

115. Amikor ezt az eukarisztikus imát a megholtakért végzett misében imádkozzák, 

mondható: 

 

(4. k.) † Emlékezzél meg N. szolgádról (szolgálódról), 

akit (most) magadhoz szólítottál ebből a világból. 

Add, hogy aki a keresztségben 

titokzatos módon részesült Fiad halálában, 

részesüljön Fiad feltámadásában is, 

amikor a holtakat életre kelti a föld porából, 

és romlandó testünket 

megdicsőült testéhez hasonlóvá teszi. 

Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, 

akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, 

fogadd be jóságosan országodba. 

Ott majd reményünk szerint, 

velük együtt mi is dicsőségedben örökre részesülünk, 

amikor letörölsz szemünkről minden könnyet, 

és színről színre látunk téged, Istenünk. 

Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, 

és szüntelenül dicsőítünk téged 

 

 kezét összeteszi 

 

Krisztus Urunk által, 

mert általa árasztod el minden jóval a világot. † 

 

116. Kezébe veszi a paténát a szentostyával, valamint a kelyhet, és mindkettőt felemelve 

mondja: 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 A nép válaszol: Ámen. 

 

 Ezután következik a szentáldozás szertartása, 463. 

 

____________________ 

* Itt megemlíthető a koadjuktor vagy a segédpüspök is a Római Misekönyv általános 

rendelkezései, 109. sz. szerint. 

3.k

.  

Mind:  
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IV. Eukarisztikus ima 

117. Az Úr legyen veletek. 

  H.: És a te lelkeddel. 

 Emeljük föl szívünket. 

  H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

 Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

  H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, 

(és) valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, 

mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. 

 

Te minden időt megelőzve létezel, 

– mindörökre MEGmaradsz, 

és megközelíthetetlen fényben rejtezel. 

Te, egyetlen jóság és minden élet forrása, 

azért alkottál mindent, 

– hogy teremtményeidet áldásoddal ÁRaszd el, 

és mindenkit boldogíts világosságod fénye által. 

 

Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, 

– (és) éjjel-nappal szolgál NÉked, 

és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. 

 

(Most) Velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, 

 ujjongva áldja szent neved és mondja (zengi): 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. 

 

118. A pap kitárt karral mondja: 

 

(Fő.) Magasztalunk téged, Szentséges Atyánk, 

mert hatalmas vagy; 

minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. 

A magad képmására teremtetted az embert, 

és gondjára bíztad az egész világot, 

hogy csak neked, a Teremtőnek szolgálva 

uralkodjék minden teremtményen. 

Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, 

nem hagytad őt a halál hatalmában. 

Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, 

hogy aki téged keres, rád találjon. 

 

Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, 

és tanítottad őket a próféták által, 

Fő.  
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hogy várják az üdvösséget. 

Úgy szeretted a világot, Szentséges Atyánk, 

hogy amikor elérkezett az idők teljessége, 

Üdvözítőt küldtél nekünk: egyszülött Fiadat. 

Megtestesült a Szentlélek erejéből, 

született Szűz Máriától, és közöttünk élt: 

mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. 

 

Örömhírt hozott: 

üdvösséget a szegényeknek, 

szabadulást a foglyoknak, 

vigasztalást a szomorkodóknak. 

Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, 

halálra adta önmagát, 

majd feltámadásával legyőzte a halált, 

és újjáteremtette az életet. 

És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, 

hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, 

elküldte tőled, Atyánk, a híveknek 

első ajándékul a Szentlelket, 

hogy befejezze Krisztus művét a világban, 

és mindent megszenteljen. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

119. Kezét a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk tehát, Istenünk, 

szentelje meg a Szentlélek ezt az adományt, 

 

 kezét összeteszi, 

 keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, mondván: 

 

hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus 

teste és † vére legyen, 

 

 kezét összeteszi 

 

és ünnepelhessük azt a nagy titkot, 

amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. 

 

120. A következő szakaszban az Úr szavait tagoltan és érthetően kell mondani, amint azt e 

szavak természete kívánja. Dallama: 954. o. 

 

Amikor ugyanis eljött az óra, 

hogy te, Szentséges Atyánk, megdicsőítsd Fiadat, 

mert szerette övéit, akik a világban voltak, 

mindvégig szerette őket, 

a vacsora közben 

 

Mind

: 
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 kezébe veszi a kenyeret, 

 kissé felemelve az oltár felett tartja, és folytatja: 

 

kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, 

megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. 

 

121. Majd így folytatja: 

 

Ugyanígy 

 

 kezébe veszi a kelyhet, 

 kissé felemelve az oltár felett tartja, és így folytatja: 

 

kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, 

majd hálát adva, odaadta tanítványainak, 

és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, ráteszi a korporáléra, és térdet hajt. 

 

122. Ezután így szól: 

 

(Fő.) Íme, hitünk szent titka: 

 

 A nép folytatja: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

 

(Fő.) Íme, megváltásunk szent titka: 

 

Fő.  
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 A nép folytatja: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret, 

és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

 

(Fő.) Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

 A nép folytatja: 

 

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

123. A pap kitárt karral mondja: 

 

(Mind:) Mi is megünnepeljük, Istenünk, 

megváltásunk emlékét: 

tisztelettel megemlékezünk arról, 

hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, 

és hittel valljuk, hogy feltámadt, 

fölment jobbodra a mennybe, 

és dicsőséges eljövetelét várva 

felajánljuk neked testét és vérét, 

amely előtted kedves áldozat, 

és az egész világ üdvösségére szolgál. 

 

Tekints, Istenünk, erre az áldozatra, 

melyet te magad készítettél Egyházadnak. 

Add meg jóságosan mindazoknak, 

akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, 

hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, 

Fölséged dicséretére 

Krisztusban élő áldozattá váljanak. 

 

(1. k.) Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, 

akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked: 

elsősorban szolgádról, N. pápánkról, 

N. püspökünkről,[*] a püspökök testületéről, a papságról, 

azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, 

akik itt jelen vannak, 

egész népedről 

és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. 

 

(2. k.) Emlékezzél meg azokról is, 

akik Krisztus békéjében hunytak el, 

és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. 

Jóságos Atyánk, 

add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, 

Fő.  

Mind

:  

1.k

.  

2. k.  
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hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük 

a mennyei örökséget országodban, 

és ott az egész teremtett világgal együtt, 

amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged 

Krisztus Urunk által, 

 

 kezét összeteszi 

 

mert általa árasztod el minden jóval a világot. 

 

124. Kezébe veszi a paténát a szentostyával, valamint a kelyhet, és mindkettőt felemelve 

mondja: 
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A szentáldozás szertartása, befejező szertartás 

125. A pap leteszi a kelyhet és a paténát, és összetett kézzel mondja: 

 

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: 

 

 vagy: 

 

Üdvözítőnk szavára és isteni tanításán felbátorodva 

így imádkozunk: 

 

 Adventben: 

 

Isten úgy szeretett minket, hogy Üdvözítőt küldött nekünk, 

aki testvérünkké lett; 

ezért merünk így imádkozni: 

 

 Karácsonyi időben: 

 

Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk; 

ezért merünk így imádkozni: 

 

 Nagyböjtben: 

 

Ha Istent Atyánknak hívjuk, 

testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, 

és akkor így imádkozhatunk: 

 

 Húsvéti időben és évközi vasárnapokon: 

 

Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, 

és nagy bizalommal így merünk imádkozni: 

 

 Évközi időben I.: 

 

Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk, 

Jézus Krisztus tanított minket: 

 

 Évközi időben II.: 

 

Isten szeretete kiáradt szívünkbe a Szentlélek által, 

ezért mondjuk bizalommal: 

 

 Énekelve lásd, 464, éneklés nélkül, 468. 
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 Kitárja karjait, és a néppel együtt folytatja: 
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126. Kitárt karral egyedül a pap mondja: 

 

 
 

 Kezét összeteszi. 

 A nép az imát így fejezi be: 
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127. Ezután a pap kitárt karral, hangosan mondja: 

 

 
 

 További változatok tetszés szerint: 

 

 Karácsonyi időben: 

 

Jézus Krisztus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek. 

Ezért kérjük: Urunk, Jézus Krisztus, béke fejedelme, 

ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, 

őrizd meg szándékod szerint békében, 

és add meg teljes egységét. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

 A nép feleli: 

 

Ámen. 

 

 Nagyböjtben: 

 

Krisztus a mi békénk és kiengesztelődésünk. Ezért kérjük: 
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Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, 

őrizd meg szándékod szerint békében, 

és add meg teljes egységét. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

 A nép feleli: 

 

Ámen. 

 

 Húsvéti időben és évközi vasárnapokon: 

 

Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: 

Békesség nektek! 

Ezért kérjük: Urunk, Jézus Krisztus, 

te legyőzted a bűnt és a halált, 

ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, 

őrizd meg szándékod szerint békében, 

és add meg teljes egységét. 

 

Kezét összeteszi. 

 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

 A nép feleli: 

 

Ámen. 

 

 Pünkösdkor: 

 

Jézus Krisztus elküldte a Szentlelket, 

hogy Egyházában minden népet összegyűjtsön 

és szeretetben egyesítsen. 

Ezért kérjük: 

Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, 

őrizd meg szándékod szerint békében, 

és add meg teljes egységét. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

 A nép feleli: 

 

Ámen. 

 

128. A pap a nép felé fordulva, karjait kitárva, majd összetéve, így szól: 
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129. Ezután, ha alkalmas, a diakónus vagy a pap így szól: 

 

 
 

 
 

 Ezután mindnyájan a béke és a szeretet jelével, például kézfogással vagy meghajlással 

köszönthetik egymást. Folytatását lásd: 469. 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 

szenteltessék meg a te neved; 

jöjjön el a te országod; 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. 

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 

és bocsásd meg vétkeinket, 

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; 

és ne vígy minket kísértésbe; 

de szabadíts meg a gonosztól. 

 

126. Kitárt karral egyedül a pap mondja: 

 

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; 

Adj kegyesen békét napjainkban, 

hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, 

míg reménykedve várjuk az örök boldogságot 

és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. 

 

 Kezét összeteszi. A nép az imát így fejezi be: 

 

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

127. Ezután a pap kitárt karral, hangosan mondja: 

 

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: 

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. 

Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, 

őrizd meg szándékod szerint békében, 
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és add meg teljes egységét. 

 

  Kezét összeteszi: 

 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 H. Ámen. 

 

További tetszés szerinti változatok: 466-467. 

 

128. A pap a nép felé fordulva, karjait kitárva, majd összetéve, így szól: 

 

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.  

 H. És a te lelkeddel. 

 

129. P: Köszöntsétek egymást a béke jelével. 

 H. Legyen békesség köztünk mindenkor. 

 

 Ezután mindnyájan a béke és a szeretet jelével, például kézfogással vagy meghajlással 

köszönthetik egymást. 

 

130. A pap kezébe veszi a szentostyát, a paténa felett megtöri, és egy részecskéjét a kehelybe 

ejti, közben halkan mondja: 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése 

váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére. 

 

131. Ezalatt éneklik vagy mondják: 

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét. 

 

 Ez többször is megismételhető, ha a kenyértörés hosszabb ideig tart. Utolsó alkalommal 

így mondják: adj nekünk békét. 

 

132. Ezután a pap összetett kézzel halkan mondja: 

 

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, 

te az Atya akaratából 

a Szentlélek közreműködésével 

halálod által életre keltetted a világot, 

szabadíts meg engem szent tested és véred által 

minden vétkemtől és minden bajtól: 

add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, 

és soha el ne szakadjak tőled. 

 

 Vagy: 

 

Uram, Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele 

ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, 
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hanem jóságodból szolgáljon 

lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. 

 

133. A pap térdet hajt, kezébe veszi a szentostyát, kissé fölemelve tartja a paténa felett, és a 

nép felé fordulva hangosan mondja: 

 

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. 

Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 

 

 A néppel együtt folytatja: 

 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 

hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 

 

134. A pap az oltár felé fordulva halkan mondja: 

 

Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. 

 

 Tisztelettel magához veszi Krisztus testét. Majd fogja a kelyhet, és halkan mondja: 

 

Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre. 

 

 Tisztelettel magához veszi Krisztus vérét. 

 

135. Ezután fogja a paténát, illetve az áldoztató edényt, az áldozókhoz megy, a szentostyát 

minden egyes áldozó előtt kissé felemeli, és mondja: 

 

Krisztus teste. 

 

 Vagy, ha két szín alatt áldoznak: 

 

Krisztus teste és vére. 

 

 Az áldozó feleli: Ámen. 

 És megáldozik. 

 A diakónus ugyanúgy végzi az áldoztatást, mint a miséző pap. 

 

136. Ha vannak olyanok, akik két szín alatt áldoznak, tartsák meg a megfelelő előírások 

szerinti szertartást, a Római Misekönyv általános rendelkezései, 240-252. sz. 

 

137. Amikor a pap magához veszi Krisztus testét, elkezdődik az Áldozási ének. 

 

138. A hívek áldozása után a pap vagy a diakónus, vagy az akolitus a miséző kehely fölött 

purifikálja a paténát, majd a kelyhet magát. 

 Amikor a pap purifikál, halkan mondja: 

 

Add, Urunk, hogy tiszta szívvel fogadjuk, 

amit ajkunkkal magunkhoz vettünk. 

Földi életünkben kapott ajándékod 

segítsen bennünket az örök életre. 
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139. Ezután a pap visszamehet a székhez. Megfelelő ideig szent csendet tarthat, vagy pedig a 

néppel hálaadó éneket vagy zsoltárt énekelhet. 

 

140. Majd a pap a széknél vagy az oltárnál állva, összetett kézzel mondja:  

 

Könyörögjünk! 

 

 Most mindnyájan a pappal együtt rövid ideig csendben imádkoznak, hacsak áldozás után 

már nem tartottak szent csendet. Ezután a pap kitárt karral végzi az Áldozás utáni könyörgést, 

amelynek végén a nép feleli: Ámen. 

 

Befejező szertartás 

 

141. Ha van, most következik a rövid hirdetés. 

 

142. Ezután következik az elbocsátás. A pap a nép felé fordulva kitárja karjait és mondja: 

 

 
____________________ 

 

 Püspöki misében az áldás előtt a püspök így szól: 

 

 
____________________ 

 

 A pap (püspök) megáldja a népet, mondván: 
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 Ünnepélyesebb áldásformula vagy zárókönyörgés, 515–531. 

 

143. A diakónus vagy maga a pap összetett kézzel, a nép felé fordulva mondja: 

 

 
 

 vagy: 

 

 
 

Húsvéti időben: 

 

 
 

vagy: Menjetek békességben, és szolgáljátok Istent szeretetben. 

vagy: Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. 

 

A nép feleli: Istennek legyen hála. 
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144. Végül a pap tisztelettel megcsókolja az oltárt, mint a mise kezdetén. A segédkezőkkel 

együtt kellő tiszteletadást végez, és eltávozik. 

 

145. Ha a szentmisét valamilyen liturgikus cselekmény követi, akkor a befejező szertartás: az 

üdvözlés, áldás és elbocsátás elmarad. 
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A nép részvétele nélkül bemutatott mise rendje 

Bevezető szertartás 

1. A pap a ministránssal meghajol vagy térdet hajt az oltár előtt, keresztet vet, és mondja: 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

 

 A ministráns feleli: 

 

Ámen. 

 

2. Ezután a ministráns felé fordul, és üdvözli: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 A ministráns feleli: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Alkalmazhatók a köszöntés más formái is, 373. 

 

3. Ezután a pap és a ministráns közösen végzik a bűnbánati imát: 

 

Gyónom a mindenható Istennek és neked, testvérem, 

hogy sokszor és sokat vétkeztem 

gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: 

 

 és mellüket verve mondják: 

 

én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 

 

 Tovább folytatja: 

 

Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, 

az összes angyalokat és szenteket, 

és téged, testvérem, 

hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

 

 Most a pap bűnbocsánatért imádkozik: 

 

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, 

bocsássa meg bűneinket, 

és vezessen el az örök életre. 

 

 A ministráns feleli: Ámen. 
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4. Ezután a pap az oltárhoz lép és tisztelettel megcsókolja azt. Az oltár bal oldalán elhelyezett 

misekönyvhöz megy, és elolvassa a Kezdőéneket. 

 

5. Következik az Uram, irgalmazz!, amelyet a pap a ministránssal váltakozva mond. 

 

 Pap: Uram, irgalmazz! Ministráns: Uram, irgalmazz! 

 Pap: Krisztus, kegyelmezz! Ministráns: Krisztus, kegyelmezz! 

 Pap: Uram, irgalmazz! Ministráns: Uram, irgalmazz! 

 

6. Amikor elő van írva, a  és a ministráns együtt mondja: 

 

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk 

téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy 

dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus 

Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a 

világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te 

az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy 

az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsősédében. Ámen.  

 

7. Ennek végeztével a pap összetett kézzel mondja: 

 

Könyörögjünk! 

 

 Rövid szent csend után karjait széttárva elmondja a könyörgést, amelynek végén a 

ministráns feleli: 

 

Ámen. 

Az ige liturgiája 

8. Ezután a ministráns vagy maga a pap olvassa az első olvasmányt és a zsoltárt, és ha van, a 

második olvasmányt (szentleckét) és az Alleluja-verset, illetve az evangélium előtti verset. 

 

9. Ezután a pap meghajol és halkan így imádkozik: 

 

Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent 

evangéliumodat. 

 

10. Ezután összetett kézzel mondja: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 A ministráns feleli: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Pap: 

 

Evangélium Szent N. könyvéből. 
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 Közben keresztet rajzol a könyvre, homlokára, ajkára és mellére. 

 

 A ministráns feleli: 

 

Dicsőség neked, Istenünk. 

 

 Most a pap felolvassa az evangéliumot. Ennek végén megcsókolja a könyvet, és csendben 

mondja: 

 

Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. 

 

 A ministráns pedig hangosan mondja: 

 

Áldunk téged, Krisztus. 

 

11. Ha mondani kell, a pap és a ministráns együtt imádkozzák a Hitvallást 379. 

 

12. Ezután következhetnek az Egyetemes könyörgések, vagyis a hívek könyörgései; a pap 

mondja az imaszándékot is, a ministráns pedig felel rá. 

Az áldozat liturgiája 

13. A ministráns az oltárra helyezi a korporálét, a purifikatóriumot és a kelyhet, hacsak ez a 

mise előtt meg nem történt. A pap az oltár közepéhez megy. 

 

14. Most a ministráns elhozza a paténát a kenyérrel, amelyet a pap átvesz, azt kissé fölemelve 

az oltár felett tartja, és mondja: 

 

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, 

mert a te bőkezűsédedből kaptuk a kenyeret. 

Felajánljuk neked, mint a föld termését 

és az emberi munka gyümölcsét. 

Ebből lesz számunkra az élet kenyere. 

 

 Majd a paténát, rajta az ostyával, a korporáléra teszi. 

 

15. A pap bort és kevés vizet önt a kehelybe, közben halkan mondja: 

 

A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, 

aki kegyesen részese lett emberségünknek. 

 

16. Ezután fogja a kelyhet, kissé fölemelve az oltár felett tartja, és mondja: 

 

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, 

mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. 

Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését 

és az emberi munka gyümölcsét. 

Ebből lesz számunkra a lélek itala. 

 

 Utána a kelyhet a korporáléra helyezi. 
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17. Ezután a pap meghajolva halkan imádkozza: 

 

Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, 

Urunk, Istenünk, 

fogadj el minket, 

és legyen kedves színed előtt áldozatunk. 

 

18. A pap az oltárnál oldalt állva kezet mos, és halkan mondja: 

 

Mosd le, Uram, bűneimet, 

és vétkeimtől tisztíts meg engem. 

 

19. Visszatérve az oltár közepéhez, a ministráns felé fordulva kiterjeszti, majd összeteszi 

kezét, és mondja: 

 

Imádkozzatok, testvéreim, 

hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. 

 

 A ministráns feleli: 

 

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot 

nevének dicséretére és dicsőségére, 

mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára. 

 

 Ezután a pap kitárt karral elvégzi a felajánló könyörgést. A ministráns Ámen-nel felel. 

 

20. Ekkor a pap elkezdi az Eukarisztikus imát, az egyes Eukarisztikus imáknál közölt 

rubrikák szerint, 437-462. 

 

21. Az Eukarisztikus imát befejező záródicsőítés után a pap összetett kézzel mondja: 

 

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint 

így imádkozunk: 

 

 További változatok tetszés szerint, 463. 

 Kitárja karjait, és a ministránssal együtt folytatja: 

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; 

legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add 

meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 

vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól. 

 

22. Kitárt karral egyedül a pap mondja: 

 

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; 

Adj kegyesen békét napjainkban, 

hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, 

míg reménykedve várjuk az örök boldogságot 

és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsősédes eljöttét. 
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 Kezét összeteszi. A ministráns feleli: 

 

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. 

 

23. Ezután a pap kitárt karral, hangosan mondja: 

 

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: 

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. 

Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, 

őrizd meg szándékod szerint békében, 

és add meg teljes egységét. 

 

 Kezét összeteszi. 

 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

 A ministráns feleli: Ámen. 

 

 További változatok tetszés szerint, 466–467. 

 

24. A pap a ministráns felé fordulva, karjait kitárva, majd összetéve, így szól: 

 

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. 

 

 A ministráns feleli: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Ezután a pap, ha alkalmas, a béke jelével köszönti a ministránst. 

 

25. Kezébe veszi a szentostyát, a paténa felett megtöri, közben a ministránssal mondja: 

 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. 

Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét. 

 

 Ezután a szentostya egy részecskéjét a kehelybe ejti, közben halkan mondja: 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése 

váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére. 

 

26. Ezután a pap összetett kézzel halkan mondja: 

 

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, te az Atya akaratából a 

Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltetted a 

világot, szabadíts meg engem szent tested és véred által 

minden vétkemtől és minden bajtól: add, hogy mindig 

ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. 
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 Vagy: 

Uram, Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele 

ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, 

hanem jóságodból szolgáljon 

lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. 

 

27. A pap térdet hajt, kezébe veszi a szentostyát, kissé fölemelve tartja a paténa felett, és a 

ministráns felé fordulva hangosan mondja: 

 

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. 

Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 

 

 A ministránssal együtt folytatja: 

 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 

hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 

 

 Ha a ministráns nem áldozik, a pap kezébe veszi a szentostyát, s az oltár felé fordulva 

rögtön így kezdi: Uram, nem vagyok méltó,... 

 

28. Most az oltár felé fordulva halkan mondja: 

 

Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. 

 

 Tisztelettel magához veszi Krisztus testét. 

 Majd fogja a kelyhet, és halkan mondja: 

 

Krisztus vére őrizzen meg engem az örök életre. 

 

 Tisztelettel magához veszi Krisztus vérét. 

 

29. Ezután a pap elmondja az Áldozási éneket. 

 

30. Ezután fogja a patenát, a ministránshoz megy, ha áldozik, a szentostyát kissé felemeli, és 

mondja: 

 

Krisztus teste. 

 

 A ministráns feleli: Ámen. 

 És megáldozik. 

 

31. Ezután a pap a miséző kehely fölött purifikálja a paténát, majd a kelyhet magát. A 

ministráns a kelyhet, a paténát, a korporálét és a purifikatóriumot elviszi az asztalkára, vagy 

pedig mindezek az oltáron maradnak. 

 

 Amikor a pap purifikál, halkan mondja: 

 

Add, Urunk, hogy tiszta szívvel fogadjuk, 

amit ajkunkkal magunkhoz vettünk. 

Földi életünkben kapott ajándékod 
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segítsen bennünket az örök életre. 

 

32. Megfelelő ideig szent csendet tarthat. 

 

33. Ezután a pap összetett kézzel mondja: 

 

Könyörögjünk! 

 

 Rövid ideig csendben imádkozik, ha csak áldozás után már nem tartott szent 

csendet. Ezután kitárt karral végzi az Áldozás utáni könyörgést, amelynek végén a ministráns 

feleli: 

 

Ámen. 

Befejező szertartás 

34. Ezután a pap a ministráns felé fordulva kitárja karjait, és mondja: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 A ministráns feleli: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 A pap megáldja a ministránst, mondván: 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

 A ministráns feleli: 

 

Ámen. 

 

35. Végül a pap tisztelettel megcsókolja az oltárt, a ministránssal együtt kellő tiszteletadást 

végez, és eltávozik. 
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Függelék 

Eukarisztikus imák különleges alkalmakra 

V. Eukarisztikus ima gyermekmisékre 

 A pap kitárt karral kezdi az eukarisztikus imát: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 Mind: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Pap: 

 

Emeljük föl szívünket. 

 

 Mind: 

 

Fölemeltük az Úrhoz. 

 

 Pap: 

 

Adjunk hálát, Urunknak, Istenünknek. 

 

 Mind: 

 

Méltó és igazságos. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Szeretetreméltó Atyánk, 

igazán nagy öröm nekünk, hogy hálát adhatunk neked, 

– és Jézus Krisztussal EGYütt 

 magasztalhatunk téged. 

 

 Mind: 

 

Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Te oly nagyon szerettél minket, 

– hogy megteremtetted ÉRtünk 

 ezt a nagy és csodaszép világot. 
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 Mind: 

 

Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Te oly nagyon szerettél minket, 

– hogy nekünk adtad Fiadat, JÉzust, 

 aki elvezet minket hozzád. 

 

 Mind: 

 

Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Te oly nagyon szeretsz minket, 

– hogy mindnyájunkat Jézus köré GYŰJtesz, 

 mint egy nagy családnak fiait. 

 

 Mind: 

 

Dicsőség neked, Istenünk, aki ennyire szeretsz minket! 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, 

 és ilyen nagy ajándékot adtál nekünk. 

Ezért az angyalokkal és szentekkel együtt 

 téged imádva zengjük (mondjuk): 

 

 Mind: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene, 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Valóban szent vagy, Istenünk, 

és áldott a te szent Fiad, Jézus, 

– a kicsinyek és a szegények BArátja, 

 akit elküldtél hozzánk. 

Ő azért jött, hogy megtanítson minket, 

– hogyan szerethetünk TÉged, 

 és hogyan szeressük egymást. 

Eljött azért is, hogy a szívekből elűzze a rosszat, 

és így egymásnak barátai lehessünk, 
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– és ne gyűlöljék egymást az EMberek, 

 hanem mindenki boldog legyen. 

Ő megígérte nekünk a Szentlelket, 

– aki mindennap megsegít MINket, 

 hogy a te életedből éljünk. 

 

 Mind: 

 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 Kezét összeteszi, majd a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

Istenünk, Atyánk, kérünk téged, 

küldd el Szentlelkedet, 

hogy a kenyér és a bor, amelyet neked ajándékul hoztunk, 

 

 kezét összeteszi, 

 keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, 

 és mondja: 

 

– teste † és vére LEgyen 

 Urunknak, Jézus Krisztusnak! 

 

 Összetett kézzel folytatja: 

 

Szenvedése előtti estén 

– megmutatta nekünk JÉzus, 

 mily végtelenül szeretsz minket. 

Amikor együtt volt tanítványaival az utolsó vacsorán 

 

 kezébe veszi a kenyeret, 

 kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és mondja: 

 

kezébe vette a kenyeret, 

hálát adott neked, megtörte, nekik adta és így szólt: 

 

 kissé meghajol (Énekelve lásd, 944.). 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, 

 miközben mindannyian mondják: 

 

Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. 

 

 A szentostyát a paténára helyezi, 
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 és térdhajtással imádja. 

 Azután veszi a kelyhet, 

 és kissé az oltár fölé emelve, így szól: 

 

Ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, 

ismét hálaimát mondott, odaadta nekik a kelyhet, és így szólt: 

 

 kissé meghajol (Énekelve lásd, 945. ) 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, miközben mindannyian 

 mondják: 

 

Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát. 

 

 A pap folytatja: 

 

Ezután megparancsolta nekik: 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet a korporáléra helyezi és térdet hajt. 

 Azután a pap kitárt karral folytatja: 

 

Szeretett Atyánk, megemlékezünk tehát arról, 

hogy Jézus, a világ Üdvözítője meghalt és feltámadt, 

és önmagát a kezünkbe adta, 

– hogy áldozatul bemutassuk NEked, 

 és általa eljussunk hozzád. 

 

 Mind: 

 

Köszönjük neked, Istenünk, örömmel dicsérünk téged. 

 

 vagy: 

Dicsérünk és áldunk téged, Istenünk, 

és hálát adunk neked. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Hallgass meg minket, Urunk, Istenünk. 

Ajándékozd Szentlelkedet mindazoknak, akik a te lakomádon részt vesznek, 

hogy mindnyájunk szíve egy legyen az Egyházban 

N. pápánkkal, N. püspökünkkel, a többi püspökkel 

– és mindazokkal EGYütt, 
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 akik népedet szolgálják. 

 

 Mind: 

 

Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk téged. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Ne feledkezzél meg azokról, akiket szeretünk (...) 

 és azokról sem, akiket nem szeretünk eléggé. 

Emlékezzél meg azokról is, akik tehozzád tartoztak, 

amikor elköltöztek ebből a világból (...) 

és jóságosan nyisd meg nekik házadat. 

 

 Mind: 

 

Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk téged. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Kérünk, hogy egykor gyűjts egybe minket is magadnál, 

a Boldogságos Szűz Máriával, Isten Anyjával, égi édesanyánkkal, 

 hogy örökké ünnepelhessünk országodban. 

Akkor majd a mi Urunk, Jézus Krisztus minden barátja 

 vég nélkül énekel neked. 

 

 Mind, ha megfelelőnek látszik: 

 

Legyünk egyek Krisztusban, és együtt dicsőítsünk téged. 

 

 A pap összezárja kezét, majd veszi a paténát a szentostyával és a kelyhet, 

 és mindkettőt felemelve mondja: 

 

Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben 

– minden tisztelet és DIcsőség, 

mindörökkön-örökké. 

 

Mind: 

 

Ámen. 
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VI. Kiengesztelődési eukarisztikus ima 

 A pap kitárt karral kezdi az eukarisztikus imát: 

 

Az Úr legyen veletek. 

 

 Hívek: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Pap: 

 

Emeljük föl szívünket. 

 

 Hívek: 

 

Fölemeltük az Úrhoz. 

 

 Pap: 

 

Adjunk hálát, Urunknak, Istenünknek. 

 

 Hívek: 

 

Méltó és igazságos. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

( Mert) Valóban méltó és igazságos, 

– hogy neked, szentséges ATYánk, 

 hálát adjunk. 

Te egyre tökéletesebb életet kívánsz tőlünk, 

és szüntelenül megbocsájtást kínálsz, 

a bűnösöket magadhoz hívod, 

hogy bizalommal hagyatkozzanak megbocsátó szívedre, 

– hiszen te vagy, IStenünk, 

 az irgalmasság és a jóság. 

 

Bár sokszor megszegtük a szövetséget, amelyet kötöttél velünk, 

te mégsem fordultál el tőlünk, 

és felbonthatatlan új szövetséggel kapcsoltad magadhoz a világ népeit 

– Szent Fiad, Jézus KRISZtus, 

 a mi Urunk által. 

 

Most jóságodból a kegyelem és a kiengesztelődés idejét éljük, 

mert megadod népednek, hogy Krisztusban életre támadva 

hozzád térjen, 

– és a Szentléleknek jobban átadva ÖNmagát, 

 az egész emberiség javát szolgálja. 
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Mi ezért csodálattal eltelt szívvel 

az égi seregek hálaadó himnuszához társulunk, 

– szereteted hatalmát ZENGjük, 

 és üdvösségünk boldog reményével valljuk: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

(Fő.) Istenünk, te a világ kezdetétől fogva azon munkálkodsz, 

ami az embernek javára válik, hogy szentté legyen, 

 miként te magad is szent vagy. 

 

 Kezét összeteszi, és a felajánlott adományok fölé 

terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk, tekints az itt egybegyűlt népedre, 

és áraszd ki Szentlelked erejét, 

hogy ezek az adományok, 

testévé és vérévé legyenek 

 

 kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, és mondja: 

 

szeretett Fiadnak, † Jézus Krisztusnak, 

akiben mi is fiaid vagyunk. 

 

 Összetett kézzel folytatja: 

 

Ámbár a halál fiai voltunk, 

és többé már nem is közeledhettünk hozzád, 

te mégis örök szeretettel szerettél minket. 

Szent Fiad ugyanis, aki egyedül volt Igaz közöttünk, 

a mi kezünkre adta önmagát, 

és engedte, hogy az emberek keresztre feszítsék. 

De mielőtt az ég és a föld között 

karját kitárta, 

hogy a te eltörölhetetlen szövetségednek jelét adja, 

meg akarta ünnepelni tanítványaival a húsvétot. 

 

 Kezébe veszi a kenyeret, kissé az oltár fölé emelve tartja, és folytatja: 

 

A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, 

majd neked hálát adva, áldást mondott, 

megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: 

 

Fő. 

Mind: 
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 kissé meghajol: 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, 

 a paténára helyezi, és térdet hajtva imádja. 

 Azután folytatja: 

 

A vacsora után, mert tudta, 

hogy a kereszten vérét ontva 

önmagában kiengesztel mindent, 

 

 kezébe veszi a kelyhet, kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, 

ismét hálát mondva 

barátainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, azután a korporáléra helyezi, 

 és térdet hajt. 

 Azután így szól: 

 

(Fő.) Íme, hitünk szent titka: 

 

 Mind: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Egyéb változatok: 443. 

 

 Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

(Mind:) Megemlékezünk tehát, Urunkról, Jézus Krisztusról, 

aki húsvéti Bárányunk és Istennel való békénk záloga; 

megünnepeljük halálát és feltámadását a sírból, 

és eljövetelének boldog napját várva, 

felajánljuk neked, hűséges és igaz Istenünk, 

Fő. 

Mind: 
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az áldozatot, mely az emberekre bőséges kegyelmet áraszt. 

 

Irgalmas Atyánk, tekints jóságosan azokra, 

akiket magadhoz kapcsolsz, 

és add meg nekik, hogy Krisztusnak 

ebből az áldozatából részesedve, 

a Szentlélek erejével 

egy Testbe gyűljenek, 

amelyben minden megoszlás megszűnik. 

 

(1. k.) Tarts meg minket a szív és a lélek közösségében 

N. pápánkkal és N. püspökünkkel. 

Segíts minket, hogy együtt készüljünk országod eljövetelére 

addig az óráig, amíg majd eléd állhatunk; 

hogy szentek lehessünk a szentek között a mennyben, 

a Boldogságos Szűz Máriával és apostolaiddal, 

valamint elhunyt testvéreinkkel, 

akiket a te irgalmadba ajánlunk. 

 

(2. k.) Mi pedig, mint új teremtmény 

akkor majd végre megszabadulunk a halál hatalmából, 

hogy örökkön élő Krisztusod hálaadásával együtt 

alázatos megvallással mondjuk: 

 

 Összezárja kezét, majd veszi a paténát a szentostyával és a kelyhet, 

 és mindkettőt felemelve mondja: 

 

Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben, 

minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön-örökké. 

 

 Mind: 

 

Ámen. 

1. k. 

2. k. 
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VII. A. Eukarisztikus ima 

Isten vezeti Egyházát 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

Hálát adunk neked, Atyánk, Istenünk, 

 hogy életre hívtál minket. 

Te sohasem hagysz magunkra életünk útján, 

hanem mindig itt vagy mellettünk. 

Mint egykor az úttalan pusztán átvezetted választott népedet, 

– úgy vezeted most is az EGYházat 

 Szentlelked ereje és fénye által. 

Szent Fiad nyitja meg számunkra az utat, 

– amely elvezet a JElenből 

a boldog örök életre. 

És ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt 

 Fölségednek dicsérő éneket zengünk: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

(Fő.) Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, 

mert életünk útjain velünk vagy mindig, 

de kiváltképp most, midőn Szent Fiad, Jézus 

szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, 

magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, 

mint egykor az emmauszi tanítványoknak. 

 

 Kezét összeteszi, és a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk tehát, mindenható Istenünk, 

küldd el Szentlelkedet e kenyérre és borra, 

 

 kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, 

 és mondja: 

 

hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk 

Fő. 

Mind: 
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testével † és vérével. 

 

 Összetett kézzel folytatja: 

 

Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén 

 

 kezébe veszi a kenyeret, 

 és kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és mondja: 

 

vacsora közben kezébe vette a kenyeret, 

majd hálát adott, megtörte, 

tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, a paténára helyezi, 

 és térdet hajtva imádja. 

 Kezébe veszi a kelyhet, egy kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, 

ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, 

és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, azután a korporáléra helyezi, 

 és térdet hajt. Azután így szól: 

 

Íme, hitünk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

Fő. 

Fő. 
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Íme, megváltásunk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret, 

és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

 Ezután a pap kitárt karral folytatja 

 

(Mind:) Jóságos Atyánk, 

most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, 

 és hirdetjük, hogy szeretsz minket. 

Kínszenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe, 

– és feltámadásával ELjutott 

 a te dicsőségedbe. 

Nézz jóságosan erre az áldozatra: Jézusra, 

aki testét és vérét odaadja értünk, 

– és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az UTat 

 hozzád, mennyei Atyánkhoz. 

 

(1. k.) Irgalmas Istenünk, 

ajándékozd nekünk Szent Fiad Lelkét, 

a szeretet Lelkét. 

Adj erőt mindnyájunknak, akik az Úr asztalához járulunk, 

hogy valamennyien, papok és hívek, 

N. pápánkkal és N. püspökünkkel együtt 

örömmel és bizakodással járjunk életünk útján, 

hitet és reményt sugározva magunkból. 

 

(2. k.) Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek, 

akik Krisztus békéjében hunytak el, 

és légy irgalmas minden megholthoz, 

akinek hitét csak te ismerted. 

Támaszd fel őket a végső napon. 

 

Ha pedig majd a mi utunk véget ér, 

végy fel minket is országodba, 

ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. 

Engedd, Urunk, hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

az apostolokkal és a vértanúkkal, 

Szent N–nel (és Szent N–nel) 

Fő. 

Mind: 

1. k. 

2. k. 
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és minden szenteddel együtt, 

Urunk, Jézus Krisztus által 

téged dicsőítsünk és áldjunk. 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 Hívek: 

 

Ámen. 

Mind: 
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VII. B. Eukarisztikus ima 

Jézus a mi utunk 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Hálát adunk neked, szent és erős Istenünk, 

mert te irányítod a világ sorsát, 

 és gondot viselsz minden emberre. 

Te egy közösségbe gyűjtesz össze minket, 

– hogy szavadat mindnyájan HALLjuk, 

és kövessük Fiadat élő hittel. 

Ő az út, aki elvezet hozzád, 

az igazság, aki szabaddá tesz minket, 

– és ő az ÉLet, 

 aki örömre gyújtja szívünket. 

Nagy jóságodért hálát adunk, Atyánk, néked 

a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 

Az angyalokkal mi is együtt éneklünk, 

és Fölséged dicséretére mondjuk (zengjük): 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

(Fő.) Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, 

mert életünk útjain velünk vagy mindig, 

de kiváltképp most, midőn Szent Fiad, Jézus 

szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, 

magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, 

mint egykor az emmauszi tanítványoknak. 

 

 Kezét összeteszi, és a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk, tehát, mindenható Istenünk, 

küldd el Szentlelkedet e kenyérre és borra, 

 

Fő. 

Mind: 
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 kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, 

 és mondja: 

 

hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk 

testével † és vérével. 

 

 Összetett kézzel folytatja: 

 

Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén 

 

 kezébe veszi a kenyeret, kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

vacsora közben kezébe vette a kenyeret, 

majd hálát adott, megtörte, 

tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, a paténára helyezi, 

 és térdet hajtva imádja. 

 Kezébe veszi a kelyhet, egy kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, 

ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, 

és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, azután a korporáléra helyezi, 

 és térdet hajt. Azután így szól: 

 

Íme, hitünk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

Fő. 



466 PPEK / Misekönyv 

  

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

Íme, megváltásunk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret, 

és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

 Hívek: 

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

 Ezután a pap kitárt karral folytatja 

 

(Mind:) Jóságos Atyánk, 

most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, 

 s hirdetjük, hogy szeretsz minket. 

Kínszenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe, 

– s feltámadásával ELjutott 

 te dicsőségedbe. 

Nézz jóságosan erre az áldozatra: Jézusra, 

aki testét és vérét odaadja értünk, 

– s ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az UTat 

 hozzád mennyei Atyánkhoz. 

 

(1. k.) Irgalmas Istenünk, 

ajándékozd nekünk Szent Fiad Lelkét, 

a szeretet Lelkét. 

Adj erőt mindnyájunknak, 

 akik Fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, 

hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, 

egységben N. pápánkkal és N. püspökünkkel. 

Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd, 

adj ajkunkra vigasztaló szavakat, 

ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. 

Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük 

szegény vagy elnyomott testvéreinket. 

Tedd Egyházadat az igazság, a szabadság, 

az igazságosság és a béke otthonává, 

hogy új reményt ébresszen minden emberben. 

 

(2. k.) Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek 

akik Krisztus békéjében hunytak el, 

és légy irgalmas minden megholthoz, 

Fő. 

Fő. 

Mind: 

1. k. 

2. k. 
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akinek hitét csak te ismerted. 

Támaszd fel őket a végső napon. 

 

Ha pedig majd a mi utunk véget ér, 

végy fel minket is országodba, 

ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. 

Engedd, Urunk, hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

az apostolokkal és a vértanúkkal, 

Szent N–nel (és Szent N–nel ) 

és minden szenteddel együtt, 

Urunk, Jézus Krisztus által 

téged dicsőítsünk és áldjunk. 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 Hívek: 

 

Ámen. 

Mind: 
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VII. C. Eukarisztikus ima 

Jézus a szeretet példaképe 

 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Hűséges és irgalmas Atyánk, hálát adunk néked, 

– mert nekünk adtad Fiadat, JÉzust, 

Urunkat és testvérünket. 

Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnöst, 

– nem ment el részvét NÉLküI 

 semmiféle ínség mellett. 

Az ő élete és tanítása arra oktat minket, 

hogy olyan Isten vagy, aki úgy viseled gondunkat, 

 mint ahogy egy atya törődik gyermekével. 

Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, 

– s az angyalokkal és a szentekkel EGyütt 

 Fölséged dicséretét zengjük: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

(Fő.) Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, 

mert életünk útjain velünk vagy mindig, 

de kiváltképp most, midőn Szent Fiad, Jézus 

szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, 

magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, 

mint egykor az emmauszi tanítványoknak. 

 

 Kezét összeteszi, és a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk, tehát, mindenható Istenünk, 

küldd el Szentlelkedet e kenyérre és borra, 

 

Fő. 

Mind: 
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 kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, 

 és mondja: 

 

hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk 

testével † és vérével. 

 

 Összetett kézzel folytatja: 

 

Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén 

 

 kezébe veszi a kenyeret, kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

vacsora közben kezébe vette a kenyeret, 

majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, a paténára helyezi, 

 és térdet hajtva imádja. 

 Kezébe veszi a kelyhet, egy kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, 

ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, 

és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, azután a korporáléra helyezi, 

 és térdet hajt. 

 

Íme, hitünk szent titka. 

 

 Hívek: 

 

Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

Fő. 
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 Vagy: 

Íme, megváltásunk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret 

és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

 Ezután a pap kitárt karokkal folytatja: 

 

(Mind:) Jóságos Atyánk, 

most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, 

 és hirdetjük, hogy szeretsz minket. 

Kínszenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe 

– és feltámadásával ELjutott 

 a te dicsőségedbe. 

Nézz jóságosan erre az áldozatra: Jézusra, 

aki testét és vérét odaadja értünk, 

– és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az UTat 

 hozzád, mennyei Atyánkhoz. 

 

(1. k.) Irgalmas Istenünk, 

ajándékozd nekünk Szent Fiad Lelkét, 

a szeretet Lelkét. 

Erősíts meg Fiadnak testével és vérével, 

és az ő képmására újíts meg minket. 

Áldd meg N. pápánkat és N. püspökünket. 

Add, hogy az Egyház minden tagja 

(és mindazok, akik részt vesznek zsinatunk munkájában) 

megértse ( megértsék) az idők jeleit, 

és növekedjen(ek) az evangéliumhoz való hűségben. 

Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, 

hogy szeretettel megosszuk bánatukat és aggodalmaikat, 

reményeiket és örömeiket, 

és utat mutassunk nekik az üdvösségre. 

 

(2. k.) Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek, 

akik Krisztus békéjében hunytak el, 

és légy irgalmas minden megholthoz, 

akinek hitét csak te ismerted. 

Fő. 

Fő. 

Mind: 

1. k. 

2. k. 
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Támaszd fel őket a végső napon. 

 

Ha pedig majd a mi utunk véget ér, 

végy fel minket is országodba, 

ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. 

Engedd, Urunk, hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

az apostolokkal és a vértanúkkal, 

Szent N–nel (és Szent N–nel) 

és minden szenteddel együtt, 

Urunk, Jézus Krisztus által 

téged dicsőítsünk és áldjunk. 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 Hívek: 

 

Ámen. 

Mind: 



472 PPEK / Misekönyv 

  

VII. D. Eukarisztikus ima 

Az Egyház az egység útján 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

Jóságos Atyánk, hálát adunk néked, 

mert Szent Fiad evangéliuma által 

– fiaidat az Egyház közösségébe GYŰJtötted 

 minden népből és nyelvből. 

Szentlelked erejéből él ez az Egyház, 

 és egységben kapcsol össze minden embert. 

A te szeretetedről tesz tanúságot, 

– és mindenki előtt MEGnyitja 

 a reménység ajtaját. 

Így hűséged jelévé lesz az Egyház, 

– és ígéreted ZÁloga, 

 melyet minden időkre adtál. 

Az ég és föld magasztal ezért téged, 

– s egész Egyházaddal EGyütt 

 mi is Fölséged dicséretét zengjük: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

 A pap kitárt karral folytatja: 

 

(Fő.) Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, 

mert életünk útjain velünk vagy mindig, 

de kiváltképp most, midőn Szent Fiad, Jézus 

szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, 

magyarázza a Szentírást és megtöri a kenyeret, 

mint egykor az emmauszi tanítványoknak. 

 

 Kezét összeteszi, és a felajánlott adományok fölé terjesztve mondja: 

 

(Mind:) Kérünk, tehát, mindenható Istenünk, 

küldd el Szentlelkedet e kenyérre és borra, 

Fő. 

Mind: 
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 kezét összeteszi, keresztet rajzol a kenyér és a kehely fölé, 

 és mondja: 

 

hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk 

testével † és vérével. 

 

 Összetett kézzel folytatja: 

 

Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén 

 

 kezébe veszi a kenyeret, kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

vacsora közben kezébe vette a kenyeret, 

majd hálát adott, megtörte, 

tanítványainak adta, és így szólt: 

 

 kissé meghajol 

 

Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, 

mert ez az én testem, 

mely értetek adatik. 

 

 A szentostyát felmutatja a népnek, a paténára helyezi, 

 és térdet hajtva imádja. 

 Kezébe veszi a kelyhet, egy kissé az oltár fölé emelve tartja, 

 és folytatja: 

 

Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, 

ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, 

és így szólt: 

 

kissé meghajol 

 

Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, 

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 

a bűnök bocsánatára. 

 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

 

 A kelyhet felmutatja a népnek, azután a korporáléra helyezi, 

 és térdet hajt. Azután így szól: 

 

(Fő.) Íme, hitünk szent titka. 

 

 Mind: 

 

Fő. 
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Halálodat hirdetjük, Urunk, 

és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

(Fő.) Íme, megváltásunk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret, 

és iszunk ebből a kehelyből, 

halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. 

 

 Vagy: 

 

(Fő.) Íme, üdvösségünk szent titka: 

 

 Hívek: 

 

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, 

ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket. 

 

 Ezután a pap kitárt karral folytatja: 

 

(Mind:) Jóságos Atyánk, 

most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, 

 és hirdetjük, hogy szeretsz minket. 

Kínszenvedése és halála által Szent Fiad átment az új életbe, 

– és feltámadásával ELjutott 

 a te dicsőségedbe. 

Nézz jóságosan erre az áldozatra: Jézusra, 

aki testét és vérét odaadja értünk, 

– és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az UTat 

 hozzád, mennyei Atyánkhoz. 

 

(1. k.) Irgalmas Istenünk, 

ajándékozd nekünk Szent Fiad Lelkét, 

a szeretet Lelkét, 

hogy általa megújuljon hazánkban Egyházad. 

Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, 

papjaid és N. püspökünk és N. pápánk között. 

Add, hogy Egyházad ebben a megosztott világban 

az egység és a béke eszköze legyen. 

 

(2. k.) Mennyei Atyánk, irgalmazz testvéreinknek, 

akik Krisztus békéjében hunytak el, 

és légy irgalmas minden megholthoz, 

akinek hitét csak te ismerted. 

Támaszd fel őket a végső napon. 

 

Ha pedig majd a mi utunk véget ér, 

Fő. 

Fő. 

Mind: 

1.k. 

2. k. 
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végy fel minket is országodba, 

ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár reánk. 

Engedd, Urunk, hogy Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz Máriával, 

az apostolokkal és a vértanúkkal, 

Szent N–nel (és Szent N–nel) 

és minden szenteddel együtt, 

Urunk, Jézus Krisztus által 

téged dicsőítsünk és áldjunk. 

 

(Mind:) Őáltala, ővele és őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsőség 

mindörökkön-örökké. 

 

 Hívek: 

 

Ámen. 

Mind: 
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Ünnepélyes áldások a mise végén és 
zárókönyörgések a népért 

Ünnepélyes áldások 

 Az itt következő áldásokat – szabad választása szerint – adhatja a pap akár a szentmise 

záróáldása helyett, akár az önálló igeliturgia végén, akár a zsolozsma befejezéséül, akár a 

szentségek kiszolgáltatása után. 

 A szerpap - vagy annak hiányában maga a pap - előbb felszólíthatja a híveket: Fogadjátok 

állva az áldást! vagy: Fogadjátok alázatos lélekkel az Úr áldását! Más szavakkal is felhívhatja 

őket. A pap ezután mindkét kezét a nép fölé terjeszti, és elmondja (vagy énekli) az áldás 

szavait, amelyekre mindnyájan felelnek: Ámen. 

I. Az egyházi év különböző időszakaiban és ünnepein 

1. Adventban 

 

A mindenható és irgalmas Isten, 

akinek egyszülött Fiáról hittel valljátok, 

hogy eljött közénk, 

és várjátok, hogy újra eljön az idők végén, 

szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, 

és árassza rátok gazdagon áldását! 

 

H.: Ámen. 

 

Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között 

állhatatosak maradjatok a hitben, 

örvendezők a reménységben és tevékenyek a szeretetben. 

 

H.: Ámen. 

 

Ti, akik most Megváltónk test szerinti eljövetelének 

szívből örvendeztek, 

dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle 

az örök élet bőséges jutalmát! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

2. Karácsonykor 

 

A végtelenül jóságos Isten, aki Fiának megtestesülésével 

elűzte a sötétséget a világból, 
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és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent (éjszakát) napot, 

űzze távol tőletek a bűn sötétségét, 

és ragyogja be szíveteket az erények világosságával! 

 

H.: Ámen. 

 

Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse 

Üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, 

töltse be lelketeket örömével, 

és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé! 

 

H.: Ámen. 

 

Ő, aki Fiának megtestesülése által 

kibékítette egymással a mennyet és a földet, 

árasszon el benneteket a békesség és a jóakarat ajándékával, 

és fogadjon be mennyei Egyházának tagjai sorába! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

3. Újévkor 

 

Isten, aki minden áldásnak ősforrása, 

adja meg nektek kegyelmét, árassza rátok bőséges áldását, 

és tartson meg titeket az egész esztendő folyamán 

egészségben és épségben! 

 

H.: Ámen. 

 

Őrizzen meg titeket töretlenül a hitben, 

adjon hűséges kitartást a reményben, 

és erősítsen meg a mindvégig türelmesen gyakorolt szeretetben! 

 

H.: Ámen. 

 

Irányítsa békéjében napjaitokat és tetteiteket, 

hallgassa meg mindig és mindenütt kéréseiteket, 

és vezessen el a boldog örök életre! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 
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4. Urunk megjelenésének ünnepén (Vízkeresztkor) 

 

Isten, aki a sötétségből 

csodálatos világosságára hívott meg titeket, 

árassza rátok jóságosan áldását: 

tegye állhatatossá szíveteket a hitben, 

a reménységben és a szeretetben! 

 

H.: Ámen. 

 

Minthogy hívő lélekkel követitek Krisztust, 

a sötétségben felragyogó világosságot, 

aki ma megjelent a világban, 

ő tegyen titeket világossággá testvéreitek számára! 

 

H.: Ámen. 

 

Földi zarándoklástok végén pedig jussatok el Krisztushoz, 

akit a napkeleti bölcsek a csillag vezetése alatt kerestek, 

és nagy örömükre meg is találtak, mint az igaz világosságot. 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

5. Urunk szenvedéséről 

 

Isten, az irgalmasság Atyja, 

aki egyszülött Fiának kínszenvedésével 

példát adott a szeretetre, 

adja meg nektek, hogy Isten és az emberek szolgálata által 

elnyerjétek áldásának mérhetetlen ajándékát! 

 

H.: Ámen. 

 

Adja meg nektek a boldog örök életet, 

miután földi halálával megmentett az örök haláltól, 

amint ezt hittel valljuk! 

 

H.: Ámen. 

 

Kövessétek az ő alázatosságának példáját, 

hogy vele együtt eljussatok a feltámadás dicsőségébe! 

 

H.: Ámen. 
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Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

6. Húsvéti időben 

 

Isten, aki egyszülött Fiának feltámadása által 

megadta nektek a megváltás és az istengyermekség kegyelmét, örvendeztessen meg titeket 

áldásával! 

 

H.: Ámen. 

 

Aki a megváltás kegyelme által 

mindörökké szabaddá tett titeket, 

adja meg nektek mennyei országának örökségét! 

 

H.: Ámen. 

 

Miután pedig a hit által új életre támadtok 

Fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, 

hogy méltók legyetek eljutni hozzá, a mennyei hazába! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

7. Húsvét éjszakáján és ünnepén 

 

Áldjon meg titeket a mindenható Isten húsvét szent ünnepén, 

és védjen meg irgalmasan a gonosz cselvetéseitől 

és minden bűntől! 

 

H.: Ámen. 

 

Ő, aki egyszülött Fiának feltámadása által 

újjászült titeket az örök életre, 

töltsön el titeket a halhatatlanság minden ajándékával! 

 

H.: Ámen. 

 

És ti, akik az Úr szenvedése szent időszakának elmúltával 

örömmel ülitek meg Húsvét ünnepét, 

az ő kegyelmének segítségével jussatok el egykor 

a boldog örökkévalóságba! 

 

H.: Ámen. 
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Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

8. Urunk mennybemenetelének ünnepén 

 

Áldjon meg titeket a mindenható Isten, 

akinek egyszülött Fia a mai napon fölment a mennybe, 

és utat nyitott nektek oda, ahová ő már eljutott! 

 

H.: Ámen. 

 

Adja meg nektek, hogy amint a feltámadt Krisztus 

látható módon megjelent tanítványainak, 

jelenjék meg nektek is az ítélet napján 

örök életet adó irgalmával! 

 

H.: Ámen. 

 

És ti akik hittel valljátok, 

hogy Jézus az Atya dicsőséges jobbján ül, 

boldogan tapasztalhassátok, 

hogy ígérete szerint veletek marad a világ végéig! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

9. A Szentlélekről 

 

Isten, a világosság Atyja, 

aki (a mai napon) a vigasztaló Szentlélek kiárasztásával 

megvilágosította a tanítványok lelkét 

örvendeztessen meg titeket áldásával, 

és töltsön el mindenkor gazdagon 

ugyanazon Szentlélek ajándékaival! 

 

H.: Ámen. 

 

A tanítványok fölött megjelenő csodálatos tűz ereje 

tisztítsa meg szíveteket minden rossztól, 

és árassza el ragyogó fényességével! 

 

H.: Ámen. 

 



PPEK / Misekönyv 481 

  

És aki az egy közös hit megvallásában 

egyesíti a számtalan, különböző nyelvű embert, 

adjon nektek állhatatosságot a hitben, 

és a hit által vezessen el a remény állapotából 

az ő boldogító színelátására! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

H.: Ámen. 

 

10. Évközi időben I. (Áron áldása: Szám 6, 24-26) 

 

Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Isten! 

 

H.: Ámen. 

 

Ragyogtassa reátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas! 

 

H.: Ámen. 

 

Fordítsa felétek tekintetét, és adja meg nektek békességét! 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

11. Évközi időben II. (Fil 4, 7) 

 

Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, 

őrizze meg szíveteket és elméteket, 

Istenünknek és szent Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 

ismeretében és szeretetében! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

12. Évközi időben III. 

 

Áldjon meg titeket a mindenható és jóságos Isten, 

és töltse el szíveteket üdvöt adó bölcsességgel! 

H.: Ámen. 
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Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, 

és tegyen állhatatossá titeket a jócselekedetekben! 

 

H.: Ámen. 

 

Irányítsa lépteiteket önmaga felé, 

és mutassa meg nektek a békesség és a szeretet útját! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

13. Évközi időben IV. 

 

A mi Urunk, a minden vigasztalás Istene, 

irányítsa napjaitokat az ő békéjében, 

és ajándékozzon meg titeket minden áldásával! 

 

H.: Ámen. 

 

Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, 

és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében! 

 

H.: Ámen. 

 

Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve 

éljétek le a földi életet, 

mindennapi munkátok legyen érdemszerző, 

és jussatok el a boldog örök életre! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

H.: Ámen. 

 

14. Évközi időben V. 

 

A mindenható Isten tartson távol tőletek 

minden viszontagságot, 

és árassza rátok kegyelmének minden ajándékát! 

 

H.: Ámen. 

 

Tegye figyelmessé szíveteket szent igéje iránt, 

hogy elteljetek az örökkévalósál örömével! 

H.: Ámen. 
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Szívleljétek meg, ami helyes és jó; 

járjatok mindig Isten parancsainak útján, 

és jussatok el a szentek társaságában a mennyei örökségbe! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

II. A szentek miséiben 

15. A Boldogságos Szűz Máriáról 

 

Isten, aki a Boldogságos Szűz Mária anyasága által 

küldte el a világnak a megváltás kegyelmét, 

adja reátok bőséges áldását! 

 

H.: Ámen. 

 

Érezzétek mindig és mindenütt a Szent Szűz segítő oltalmát, 

hiszen őáltala kaptátok meg az élet szerzőjét! 

 

H.: Ámen. 

Ma pedig, amikor az ő ünneplésére 

áhítatos lélekkel összegyűltetek, 

vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök 

és a kegyelmi javak ajándékát! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

16. Szent Péter és Pál apostolról 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, 

aki Szent Péter hitvallásával megerősített titeket a jóban, 

és az Egyház hitének sziklájára állított! 

 

H.: Ámen. 

 

Mindnyájan, akik Szent Pál fáradhatatlan igehirdetését halljátok, nyerjétek meg 

embertársaitokat Krisztusnak, 

mindenkor követve az apostol példáját! 
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H.: Ámen. 

 

Szent Péter kulcsai, Szent Pál tanítása és mindkettőjük közbenjárása 

juttasson el mindnyájunkat mennyei hazánkba, 

ahová már boldogan eljutott 

Péter a kereszt és Pál a kard által! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

17. Az apostolokról 

 

A jóságos Isten, 

aki az apostolok szilárd alapjára állított titeket, 

áldjon meg benneteket Szent N. (és N.) apostol 

érdemei és dicsőséges közbenjárása által! 

 

H.: Ámen. 

 

Az apostolok oltalma alatt tegyetek tanúságot minden ember előtt Krisztusról, 

aki apostolainak tanítása és példája által 

mindnyájunkat megerősít! 

 

H.: Ámen. 

 

Jussatok el az örök haza boldog örökségébe 

azoknak közbenjárására, akiknek tanítása 

az igaz hitet erősíti bennetek! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

18. Mindenszentekről 

 

A mi Urunk, Istenünk, 

aki szentjeinek dicsősége és ujjongó öröme, 

áldjon meg titeket örökkétartó áldásával 

ezen a szép ünnepen! 

 

H.: Ámen. 

 

A szentek közbenjárására szabadítson meg titeket 



PPEK / Misekönyv 485 

  

a földi élet minden bajától; 

életük jó példája oktasson és vezessen, 

hogy mindig készen álljatok Isten és embertársaink szolgálatára! 

 

H.: Ámen. 

 

Nyerjétek el az összes szentekkel együtt 

annak az örök hazának örömeit, 

amelynek lakói között gyermekeit 

örökkétartó békességben boldogan látja Anyaszentegyházunk! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

19. Szent István királyról 

 

Áldjon meg benneteket mennyei Atyánk, 

és őrizzen meg a katolikus keresztény hitben, 

amelynek Szent István király apostola volt népe körében! 

 

H.: Ámen. 

 

Jézus Krisztus, a mennyei Atya szeretett Fia 

adja meg családjaitoknak, 

hogy szívesen fogadják és gondosan neveljék a gyermekeket, 

a boldog jövő zálogát! 

 

H.: Ámen. 

 

A Szentlélek Isten egyesítő ereje segítse nemzetünket, 

hogy egymással és minden néppel békében éljünk, 

és az emberiség jólétén velük együtt munkálkodjunk! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 
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III. Egyéb alkalmakra 

20. Templomszentelés vagy templombúcsú napján 

 

A mi Istenünk, a menny és föld Ura, 

aki a templom felszentelésének (búcsújának) ünnepén (évfordulóján) egybegyűjtött 

benneteket, 

árassza reátok bőséges áldását a mennyből! 

 

H.: Ámen. 

 

Adja meg nektek, hogy ti is az ő temploma 

és a Szentlélek hajléka legyetek, 

mert úgy akarta, hogy szétszóródott gyermekei 

egyszülött Fiában forrjanak eggyé! 

 

H.: Ámen. 

 

Engedje, hogy a megtisztult szív örömével 

hordozzátok a bennetek lakó Istent, 

és örökségül elnyerjétek az összes szentekkel együtt 

a mennyei boldogságot! 

 

H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

21. Halottakért mondott szentmisében 

 

Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten, 

aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, 

és egyszülött Fiának feltámadása által megadta 

a feltámadás reménységét a benne hívőknek! 

 

H.: Ámen. 

 

Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, 

minden megholt hívőt pedig vezessen el 

a világosság és a béke országába! 

 

H.: Ámen. 

 

Adja meg, hogy Krisztussal együtt 

vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan, 

akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból! 

H.: Ámen. 
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Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 
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Zárókönyörgések a népért 

 Az alábbi könyörgések – a pap megítélése szerint – mondhatók a szokásos áldás helyett 

akár a szentmise vagy az önálló igeliturgia végén, akár a zsolozsma befejezéséül, akár a 

szentségek kiszolgáltatása után. 

 A szerpap – vagy annak hiányában maga a pap – előbb felszólíthatja a híveket: 

Fogadjátok állva az áldást! vagy: Fogadjátok alázatos lélekkel az Úr áldását! Más szavakkal 

is felhívhatja őket. A pap ezután mindkét kezét a nép fölé terjeszti, és elmondja (vagy énekli) 

a zárókönyörgést, amelyre mindnyájan felelnek: Ámen. 

 

 A könyörgés után a pap mindig hozzáadja: 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 

H.: Ámen. 

 

1. Irgalmazz, Urunk, népednek, 

 és ne hagyd földi vigasztalás nélkül azokat, 

 akiket az örök életre meghívtál. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

2. Ajándékozd meg népedet, Istenünk, bőséges oltalmazó kegyelmeddel. 

 Adj neki testi-lelki erőt, 

 adj tökéletes testvéri szeretetet, 

 és add, hogy szívük mindig ragaszkodjék tehozzád. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

3. Add meg, Istenünk, a keresztény népeknek, 

 hogy igazán megismerjék, amit hittel vallanak, 

 és szeressék a mennyei ajándékot, 

 amelyben részesíted őket. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

4. Kérünk, Urunk, Istenünk, 

 ajándékozd meg áldásoddal népedet; 

 óvd meg minden bajtól, 

 és áldásodban találja meg vágyainak teljesedését. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

5. Erősítsd meg híveidet, Istenünk, 

 hőn óhajtott áldásoddal, 

 ne engedd, hogy elszakadjanak szent akaratodtól, 

 és mindig örömüket leljék ajándékaidban. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

6. Add, Istenünk, hogy néped teljes szívvel hozzád térjen; 

 hiszen te vétkeink ellenére is védelmezel minket, 

 de még nagyobb szeretettel oltalmazol, 
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 ha őszinte szívvel neked szenteljük magunkat. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

7. Örvendeztesd meg, Istenünk, irgalmasságoddal családodat, 

 hogy szent akaratodnak útján járva 

 mindenféle jócselekedetre készen álljon. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

8. Segítsd meg, Urunk, Istenünk, 

 hozzád könyörgő híveidet, 

 hogy bennünk, akik boldogan vallunk téged 

 alkotónknak és gondviselőnknek, 

 teremtsd újjá, amit alkottál, 

 és őrizd meg, amit újjá teremtettél. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

9. Tekints jóságosan, Istenünk, hívő népedre, 

 amikor irgalmadért esdekel: 

 hogy azok, akik atyai jóságodban bíznak, 

 az egész világra kiárasszák szereteted ajándékait. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

10. Áldd meg, Istenünk, népedet, 

 amely irgalmasságodat várja. 

 Ajándékozd meg bőkezűen mindazzal, 

 amit a te sugallatodra kíván. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

11. Istenünk, mennyei irgalmad gazdagítsa előtted hódoló népedet, 

 és add, hogy mindig engedelmeskedjék 

 parancsaid szavának. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

12. Irgalmazz népednek, Istenünk: 

 szabadítsd meg minden rossztól, 

 hogy teljes szívvel szolgálhasson neked, 

 és oltalmad alatt mindenkor biztonságban éljen. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

13. Terjeszd ki, Istenünk, híveid fölé 

 segítő jobbodat a mennyből, 

 hogy teljes szívvel keressenek téged, 

 és elnyerjék mindazt a jót, 

 amit neked tetsző módon kérnek. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

14. Családod, Istenünk, mindig örvendezzék, 

 amikor a megváltás szent titkait ünnepli, 

 és állhatatosan törekedjék megszerezni 

 üdvözítő ajándékaidat. 



490 PPEK / Misekönyv 

  

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

15. Add meg népednek, jóságos Istenünk, 

 hogy napról napra elvessünk magunktól mindent, 

 ami nem kedves előtted, 

 és egyre inkább örömünket leljük 

 parancsaid teljesítésében. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

16. Urunk, Istenünk, 

 óvd meg könyörgő népedet hatalmas jobboddal, 

 és miután megtisztítottad a bűntől, 

 neveld jóságosan, 

 hogy mostani vigasztalásodból erőt merítsen 

 az eljövendő javak megszerzésére. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

17. Istenünk, tekints házad népére, 

 amelyért a mi Urunk, Jézus Krisztus 

 vonakodás nélkül a bűnösök kezére adta magát, 

 és vállalta a keresztre feszítés kínjait. 

 Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

18. Urunk, Istenünk, add meg híveidnek, 

 hogy késlekedés nélkül járuljanak húsvéti szentségeidhez, 

 és égő vággyal várják jövendő ajándékaidat. 

 Add, hogy újjászületésük szent titkaiban 

 állhatatosan megmaradjanak, 

 és e szent cselekmények által kezdjenek új életet. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

19. Urunk, Istenünk, 

 végtelen irgalmad gazdagítsa és oltalmazza híveidet. 

 Add, hogy áldásaidból erőt merítsenek; 

 töltse el szívüket tökéletes hálaadás, 

 és szüntelen örvendezéssel magasztaljanak téged. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

20. Áldjon meg titeket az Isten minden mennyei áldással, 

 tegyen mindig szentté és tisztává színe előtt. 

 Árasszon el bőkezűen mennyei ajándékaival, 

 oktasson az igazság szavával, 

 neveljen az üdvösség evangéliumával, 

 és töltsön el mindig titeket testvéri szeretettel. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

21. Tisztítsd meg, Istenünk, híveidnek testét és lelkét, 

 hogy sugallatodból bűnbánatra térve, 

 az ártalmas élvezeteket kerüljék, 

 és atyai jóságodban mindig örömüket találják. 
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 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

22. Szent áldásod, Istenünk, legyen hatékony híveidben. 

 Éltesse és vezesse mindnyájuk szívét, 

 hogy szeretetedből merítsenek erőt 

 kötelességeik teljesítésére. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

23. Önts erőt, Istenünk, híveid szívébe. 

 Szilárdítsd meg őket hathatós kegyelmeddel, 

 hogy áhítattal imádjanak téged, 

 és őszinte szívvel szeressék egymást. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

24. Istenünk, benned reménylők oltalmazója, 

 áldd meg népedet. 

 Őrizd meg épségben, óvjad és vezéreld, 

 hogy bűneitől feloldozva 

 és ellenségeitől megszabadulva 

 állhatatosan megmaradjon az irántad való szeretetben. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Szentek ünnepein 

 

25. Urunk, Istenünk, 

 keresztény néped örvendezzen szentjeidnek ünnepén. 

 Ők Fiad titokzatos testének megdicsőült tagjai. 

 Add, hogy akiknek tiszteletére híveid egybegyűltek, 

 azok örök sorsában részesedjenek, 

 és velük együtt szüntelenül élvezzék a mennyei boldogságot. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

26. Térítsd magadhoz, Istenünk, néped szívét. 

 Kérünk, hogy ne szűnjék meg gondviselő oltalmad azok iránt, 

 akiknek segítségére ily nagy pártfogókat rendeltél. 

 Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szentek saját miséi 

 

 
 

Szűz Mária megkoronázása 

Valószínűleg a Dunántúlról, 1480 körül 

Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, ltsz.: 1635 

 

 

1. Az ünneplések fokozata, tudniillik főünnep, ünnep vagy kötelező emléknap, az egyes 

napokon jelezve van. Amikor ez nincs feltüntetve, tetszés szerinti emléknapról van szó. 

 

2. Az egyes főünnepekre és ünnepekre saját teljes miseszöveg található, ezért ezeket úgy 

kell mondani, amint a Misekönyvben szerepelnek. 

 

3. A kötelező emléknapok vonatkozásában a következőket kell megtartani: 

 a) Az egyes napokon közölt saját szövegek mindig mondandók. 

 b) Valahányszor utalás történik valamely meghatározott Közös misére, a megfelelőbb 

szöveg választandó a Közös rész bevezetőjében található szempontok szerint. Az egyes 

napoknál jelzett oldalszám csupán a vonatkozó Közös rész kezdőoldalára utal. 
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 c) Ha több Közös miseszövegre történik utalás, a lelkipásztori hasznosság szerint 

alkalmazható az egyik vagy a másik, és mindig megvan a lehetőség az ugyanazon Közös 

misék többféle szövegeit egymás között felcserélni. 

 Pl. Ha valamely szent egyben vértanú és püspök is, alkalmazható vagy a vértanúk, vagy a 

lelkipásztorok, püspökök közös miséje. 

 d) Továbbá, az életszentség valamely sajátos vonását megvilágító Közös misék (pl. 

vértanúk, szüzek, lelkipásztorok stb.) mellett mindig választhatók a szentek általános miséi, 

amelyek az életszentségről általánosságban tanítanak. 

 Pl. szűz és vértanú szent esetében a vértanúk és a szüzek közös miséi mellett választhatók 

a szentek általános miséi is. 

 e) A felajánló könyörgés és az áldozás utáni könyörgés, hacsak nincs saját, vehető a 

Közös részből vagy a megfelelő liturgikus időszakból. 

 

4. Az ebben a Saját részben található misék mondhatók votív misék gyanánt is, kivéve 

Urunk és a Boldogságos Szűz Mária élete misztériumainak miseszövegeit, valamint azoknak 

a szenteknek miseszövegeit, akikről külön votív miseszöveg található. Pl. nem mondható 

votív mise Urunk mennybemeneteléről, Szűz Mária születése napjáról, de mondható Szent 

Mártonról vagy Szent Erzsébetről. A könyörgésekből ez esetben elhagyandók azok a szavak, 

amelyek az égi születésnapot, vagy főünnepet, vagy ünnepet jelzik, és helyükbe az emléknap 

vagy megemlékezés teendő. Ugyanígy, az Örvendezzünk Kezdőének helyébe más antifónát 

kell venni a megfelelő Közös részből. 
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Január 

Január 2. 

 

Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely 

püspökök és egyháztanítók 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely 

példájával és tanításával 

világosságot árasztottál Egyházadra. 

Add, kérünk, 

hogy igazságodat alázatos szívvel megismerjük, 

és azt szeretetben hűségesen tettekre váltsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 7. 

 

Penyaforti Szent Rajmund áldozópap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Penyaforti Szent Rajmund áldozópap lelkét 

csodálatos szeretetre gyullasztottad a bűnösök iránt. 

Közbenjárására add meg nekünk, 

hogy a bűn rabságából megmeneküljünk, 

és szabad lélekkel mindig azt cselekedjük, ami kedves előtted. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 13. 

 

Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 
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hogy Fiad istenségét, 

amelyet Szent Hiláriusz püspök rendíthetetlenül védelmezett, 

kellő módon megértsük és igaz hittel megvalljuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 15. 

 

Remete Szent Pál 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra, 

hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse mindhalálig. 

Közbenjárására add meg nekünk is, 

hogy hivatásunkban hűségesek legyünk 

és eljussunk arra a tökéletességre, 

amelyet egyszülött Fiadban állítottál elénk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 17. 

 

Szent Antal apát 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 91, 13-14 

Virul az igaz, akár a pálma, s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. 

Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, kegyelmed ajándékából Szent Antal apát 

csodálatosan szép remeteélettel szolgált neked a sivatagban. 

Közbenjárására segíts, 

hogy önmagunkat megtagadva, 

mindennél jobban szeressünk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd szívesen szolgáid áldozati adományait, 

amelyeket Szent Antal apát emlékezetére oltárodra hozunk. 

Szabadíts ki minket a földi érdekek vonzásából, 
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és te magad légy gazdagságunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 19, 21 

Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, 

az árát oszd szét a szegények között. 

Aztán jöjj, és kövess engem – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, Istenünk, hogy szentségi táplálékkal megerősödve 

legyőzzük a gonosz lélek minden cselvetését, 

amint Szent Antal apátot is megsegítetted abban, 

hogy a sötétség hatalmán 

a világosság cselekedeteivel diadalmaskodjék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Január 18. 

 

Árpád-házi Szent Margit szűz 

 

Ünnep 

 

Szüzek miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szüzesség kedvelője és védelmezője, 

Árpád-házi Szent Margit a te kegyelmedből fonta egybe 

a szűzi élet szépségét a jócselekedetek érdemével. 

Engedd, kérünk, hogy az üdvösséges bűnbánattal 

visszaszerezzük lelkünk tisztaságát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 20. 

 

Szent Fábián pápa és vértanú 
 

Vértanúk miséje, 726. vagy pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te papjaid dicsősége vagy, 

add meg Szent Fábián pápa és vértanú közbenjárására, 

hogy hitünkben megerősödjünk, 

és azt egyre hatékonyabban terjesszük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Szent Sebestyén vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, add meg nekünk az erősség lelkét, 

és taníts minket Szent Sebestyén vértanú ragyogó példájával, 

hogy inkább kell neked engedelmeskednünk, 

mint az embereknek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 21. 

 

Szent Ágnes szűz és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy szüzek miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te ebben a világban a gyöngéket választod ki arra, 

hogy megszégyenítsd az erőseket. 

Segíts kegyelmeddel, 

hogy mi, akik Szent Ágnes szűz és vértanú 

égi születésnapját ünnepeljük, 

példáját követve állhatatosak maradjunk a hitben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 22. 

 

Szent Vince diakónus és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

tölts be minket Szentlelkeddel, 

hogy szívünket ugyanaz a hősies szeretet járja át, 

amellyel Szent Vince vértanú minden testi kínt legyőzött. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Január 24. 

 

Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a lelkek üdvössége érdekében úgy akartad, 

hogy Szalézi Szent Ferenc püspök mindenkinek mindene legyen. 

Segíts, hogy példája szerint 

mi is fáradhatatlanul szolgáljuk embertársainkat, 

és így mindenkor tanúságot tegyünk szereteted hatalmáról. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Üdvösségszerző áldozatot mutatunk be most előtted, Istenünk. 

Add, hogy általa fellobbanjon szívünkben a Szentlélek isteni lángja, 

amellyel Szalézi Szent Ferenc szelíd lelkét 

csodálatos tűzre gyújtottad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy a szentségek által, melyekben részesültünk, 

Szalézi Szent Ferenc szeretetét és szelídségét utánozzuk a földön, 

és az ő dicsőségébe jussunk a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Január 25. 

 

Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása) 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 2 Tim 1, 12; 4, 8 

Tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne: 

elég hatalmas ahhoz, 

hogy rábízott kincseket megőrizze az Úr, az igazságos bíró, 

az utolsó napig. 

 

DICSŐSÉG 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Pál apostol igehirdetésével 

az egész világot tanítottad. 

Megtérésének mai szent ünnepén kérünk, 

segíts, hogy példáját követve 

tanúságot tegyünk igazságodról a világban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, te isteni titkokat nyilatkoztattál ki nekünk. 

Kérünk, hogy Szentlelked adja meg nekünk is 

a hitnek azt a fényességét, 

amellyel Szent Pál apostolt megvilágosította, 

hogy dicsőségedet hirdesse a nemzetek között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról l., 416. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Gal 2, 20 

Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem, 

és feláldozta magát értem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy a szentségek, amelyekben részesültünk, 

szítsák föl bennünk a szeretet tüzét, 

amely Szent Pál apostolnak is erőt adott, 

hogy az összes egyházak gondját magára vegye. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Január 26. 

 

Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Timóteust és Szent Tituszt 

apostoli erényekkel ékesítetted. Közbenjárásukra add, 

hogy szentül és buzgón éljünk ezen a világon, 

és így méltók legyünk eljutni az örök hazába. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 



500 PPEK / Misekönyv 

  

 

Január 27. 

 

Merici* Szent Angéla szűz 

 

Szüzek miséje, 748. vagy szent nevelők miséje, 762. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szüntelenül ajánljon minket irgalmadba 

Merici Szent Angéla szűz közbenjárása, 

hogy szeretetének és okosságának lelkesítő példáját követve, 

tanításodat megtartsuk és életünkkel megvalljuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Mericsi 

 

 

Január 28. 

 

Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Egyháztanítók miséje, 746. vagy lelkipásztorok miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Aquinói Szent Tamást kitüntetted 

az életszentségre való buzgó törekvéssel 

és a szent tudomány szenvedélyes szeretetével. 

Kérünk, add segítségedet, 

hogy világosan megértsük tanítását, 

és híven kövessük jótetteinek példáját. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Január 31. 

 

Bosco Szent János áldozópap 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy szent nevelők miséje, 762. 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Bosco Szent János áldozópap személyében 

atyát és tanítómestert ajándékoztál a fiataloknak. 

A mi szívünk szeretetét is gyújtsd lángra, hogy egészen neked éljünk, 

és mindenkit hozzád vezessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Február 

Február 2. 

 

URUNK BEMUTATÁSA 

(GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY) 

 

Ünnep 

 

Gyertyaszentelés és körmenet 

 

 Megfelelő – ha lehetséges –, hogy a gyertyaszentelés a főtemplomon kívül egy másik 

kisebb templomban, kápolnában, vagy más alkalmas helyen történjék, ahonnan aztán a pap és 

a hívek körmenetben vonulnak a főtemplomba, ahol a mise következik. 

 Ha körmenet nem tartható a templomon kívül, a gyertyaszentelés magában a templomban 

történik a kapunál, vagy más alkalmas helyen (pl. mellékoltárnál). Innen vonulnak a 

főoltárhoz a misére. 

 A pap fehér miseruhában (vagy palástban) vonul a szertartás helyére, ahol a hívek állnak, 

gyertyával a kezükben. Ezeket a szertartás kezdetén meggyújtják. Gyertyagyújtás közben a 

nép (vagy a kórus) énekli: 

 

Urunk, Istenünk nagyhatalommal érkezik: – ragyogó fényességben, 

hogy felismerjék hívei. (10. tónus) 

Alleluja, alleluja. (10. szám) 

 

 Vagy: 

Új fény támad, pogányoknak üdvösség, – kiválasztott 

nemzetednek dicsőség. (Saját, gregorián dallam: Cantus Cantorum, 137.) 

 

 Vagy: 

Ki negyven nap előtt... (SzVU! 163. sz. ének, 1. versszak) 

 

 Pap: 

 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

 

 Hívek: 

 

Ámen. 

 

 Pap: 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete 

és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. 

 

 Vagy: 

Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól, Jézus Krisztustól. 

 

 Vagy: 
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Az Úr legyen veletek. 

 

 Hívek: 

 

És a te lelkeddel. 

 

 Pap 

 

Kedves testvéreim! Negyven napja Urunk születésének örömünnepét ültük, és ma van az a 

boldog nap, amikor arra emlékezünk, hogy Jézust Szűz Mária és Szent József bemutatta a 

templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi törvényt teljesítette, voltaképpen 

azonban hívő népével találkozott. Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a 

templomba mentek, és ott  – szintén a Szentlélektől megvilágosítva – felismerték az Urat, 

örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtött 

egybe. Vonuljunk tehát Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele, és 

felismerjük a kenyértörésben addig is, amíg majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön.  

 

 Mondható más, hasonló értelmű intelem is. 

 A pap most - összetett kézzel - megáldja a gyertyákat. 

 

Könyörögjünk! 

 

Istenünk, te vagy minden világosság kútfeje. 

A mai napon megmutattad az igazlelkű Simeonnak 

a világ Világosságát. 

Alázatosan kérünk: 

áldd meg † és szenteld meg ezeket a gyertyákat. 

Fogadd kegyesen hívő népedet, 

mely neved dicsőségére egybegyűlt, 

hogy égő gyertyával járuljon színed elé. 

Add meg, hogy méltó legyen eljutni 

az erények útján az örök világosságra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Hívek: 

 

Ámen. 

 

 Vagy: 

 

Könyörögjünk! 

 

Istenünk, te vagy az igazság Napja: 

tőled ered és belőled sugárzik az örök világosság. 

Áraszd híveid szívébe kegyelmed állandó fényességét, 

hogy mindnyájan, akikre szent templomodban 

ezeknek a gyertyáknak fénye sugárzik, 

eljussanak dicsőséged boldogító fényébe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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 Hívek: 

 

Ámen. 

 

 Meghinti szenteltvízzel a gyertyákat, minden formula nélkül. 

 Most a pap is égő gyertyát vesz kezébe, és felszólítja a népet: 

 

Induljunk békességben, hogy találkozzunk az Úrral! 

 

Nép (vagy előénekesek): Új fény támad, pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek 

dicsőség. 

 

Előénekesek: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, - ígéreted szerint békességben. (8. G. 

tónus) 

 

Nép: Új fény támad ... 

 

Előénekesek: Minthogy szememmel láttam - küldöttedet, az Üdvözítőt. 

 

Nép: Új fény támad ... 

 

Előénekesek: Őt adtad nekünk, - hogy meglássa minden nemzet. 

 

Nép: Új fény támad ... 

 

 A gregorián ének helyett népéneket is énekelhetünk, pl. SzVU! 163. éneket, ill. ennek 

további versszakait: főképp a 7. 8. és 10. verset. 

 Ének közben megindul a menet az oltárhoz. Ha kívülről jönnek, a templomba érkezéskor 

kell elkezdeni a mise kezdőénekét, vagy helyette más megfelelő éneket, pl. a SzVU! 164. 

számút, vagy – ha előbb még nem énekelték – a 163. számút. 

 A pap meghajlással vagy térdhajtással tiszteleg az oltár előtt és megcsókolja, esetleg meg 

is tömjénezi. Ha palástban volt, csak ezután cseréli át miseruhára. 

 A miséből a köszöntés, a bűnbánati szertartás, és az Uram, irgalmazz, 

elmarad, és azonnal következik a Dicsőség a magasságban Istennek! 

 

Mise 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 47 ,10-11 

Jóságodról elmélkedünk, Istenünk, templomod belsejében. 

Istenünk, miként már neved is, úgy Fölséged is betölt minden földhatárt; 

jobbod telve igazsággal. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

egyszülött Fiadat ma emberi testünk valóságában 

mutatták be templomodban. 

Tisztítsd meg szívünket, 

hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
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Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, legyen kedves előtted az áldozati adomány, 

amelyet ujjongó lélekkel bemutat Egyházad, 

hiszen te akartad, 

hogy felajánlja neked áldozatul a világ életéért 

egyszülött Fiadat, a szeplőtelen Bárányt. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Urunk bemutatásának titka 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

–  mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Mert szent Fiadat, örökkévalóságod részesét, 

ma templomodban bemutatták néked, 

s a Szentlélek kinyilvánította róla, 

–  hogy világossága lesz minden NEMzetnek 

és dicsősége választott népednek. 

 

Az Üdvözítőhöz mi is örvendezve járulunk, 

az angyalokkal és a szentekkel együtt 

–  áldunk TÉged, 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 2, 30-31 

Már meglátták szemeim az Üdvözítőt, 

őt adtad számunkra, csodájára minden népnek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Magunkhoz vett szentséged 

tegye tökéletessé bennünk kegyelmed művét, Istenünk, 

aki betöltötted Simeon szíve vágyát, 

és nem halt meg, amíg karjaiba nem fogadta a Messiást. 

Engedd, hogy életutunkon mi is találkozzunk szent Fiaddal 

és elnyerjük az örök életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Február 3. 

 

Szent Balázs püspök és vértanú 
 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Hallgasd meg népedet, Istenünk, 

amikor Szent Balázs püspök és vértanú pártfogásával 

könyörgünk hozzád. 

Add, hogy földi életünkben a te békédnek örvendjünk, 

és segítségeddel eljussunk az örök életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szent Anszgár (Oszkár) püspök 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te úgy rendelted, hogy Szent Anszgár (Oszkár) püspök 

számos népnek hirdesse az evangélium világosságát. 

Közbenjárására add kegyelmedet, 

hogy szüntelenül igazságod fényében járjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 5. 

 

Szent Ágota szűz és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy szüzek miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, járjon közben nálad bűneink bocsánatáért 

Szent Ágota szűz és vértanú, 

aki mindig kedves volt előtted, 

mert tiszta életével és vértanúhalálával 

megmutatta kegyelmed erejét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Február 6. 

 

Miki Szent Pál és társai vértanúk 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 721. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szentjeid erőssége, 

te vértanúidat, Miki Szent Pált és társait 

kereszthaláluk által hívtad meg az örök életre. 

Közbenjárásukra erősíts meg minket, 

hogy hitünk megvallásában mindhalálig kitartsunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 8. 

 

Emiliáni Szent Jeromos 

 

Szent nevelők miséje, 762. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, irgalmasság Atyja, 

te Emiliáni Szent Jeromosban 

oltalmazó és gondviselő atyát adtál az árváknak. 

Közbenjárására add, 

hogy hűségesen megőrizzük a fogadott fiúság kegyelmét, 

amely miatt gyermekeidnek hívnak minket, és azok is vagyunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 10. 

 

Szent Skolasztika szűz 

 

Emléknap 

 

Szüzek miséje, 748. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Szent Skolasztika szűz emlékezetét ünnepelve kérünk, Istenünk, 

hogy példáját követve 

szívünk tiszta szeretetével szolgáljunk neked, 

és elnyerjük örök szereteted boldogító ajándékát. 
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A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 11. 

 

A Lourdes-i* Boldogságos Szűz Mária 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, védelmezz minket, 

mert gyöngék vagyunk. 

A szeplőtelen Istenanya hathatós közbenjárására add, 

hogy felkeljünk bűneinkből, akik az ő emlékezetét ünnepeljük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Lurdi 

 

 

Február 14. 

 

Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, 

Európa társvédőszentjei 
 

Ünnep 

 

Lelkipásztorok, egyházszervezők miséje, 740. vagy hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a két szent testvér, Cirill és Metód által 

vezetted el a szláv népeket az evangélium világosságára. 

Add, hogy tanításodat mi is szívünkbe fogadjuk, 

és mindnyájan egy néppé legyünk az igaz hit megvallásában. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 17. 

 

A szervita rend hét szent alapítója 

 

Szerzetesek miséje, 759. 
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KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, 

öntsd lelkünkbe a hét szent testvér buzgóságát, 

akik a Boldogságos Szűzanyát teljes odaadással tisztelték, 

és népedet hozzád vezették. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 21. 

 

Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító 

 

Egyháztanítók miséje, 746. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 735.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító 

szavát és példáját követve 

mindennél többre tartsuk Krisztust, 

mindig készen álljunk Egyházad szolgálatára, 

és egykor eljussunk mennyei fényességed boldogító örömébe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 22. 

 

Szent Péter apostol székfoglalása 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Lk 22,32 

Az Úr így szólt Simon Péterhez: 

imádkoztam érted, nehogy meginogj a hitedben. 

Amikor megtérsz, te erősíted majd meg testvéreidet. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

te Péter apostol hitvallásával sziklaalapra állítottál minket. 

Segíts, hogy rendületlenül helytálljunk minden viszontagságban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
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Kérünk, Istenünk, fogadd jóságosan Egyházad imáját és áldozatát, 

hogy Szent Péternek mint főpásztornak nyájaként 

mennyei örökségünk birtokába juthassunk, 

miután az ő tanításából csorbítatlanul megismertük a hit teljességét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról I, 416. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 16, 16. 18 

Péter így szólt Jézushoz: Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia. 

Jézus így válaszolt: Te Péter vagy, azaz Kőszikla, 

és én erre a sziklára építem Egyházamat. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Péter apostol ünnepén 

Krisztus testével és vérével tápláltál minket. 

Kérünk, tedd az egység és béke zálogává 

amit az áldozatban a kenyér és bor színe alatt kaptunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Február 23. 

 

Szent Polikárp püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden teremtmény Ura, 

te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad, 

hogy vértanúid közé fogadtad. Közbenjárására add, 

hogy Krisztus szenvedésének kelyhéből vele együtt részesedve, 

mi is örök életre támadjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Február 24. 

 

Szent Mátyás apostol 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Jn 15, 16 

Nem ti választottatok engem, 

hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, 

hogy gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen 
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– mondja az Úr. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Mátyást fölvetted az apostolok testületébe. 

Közbenjárására add, hogy szereteted boldog részeseiként 

eljussunk választottaid közé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen Egyházad adományait, 

amelyeket Szent Mátyás ünnepén tisztelettel felajánlunk neked, 

és erősíts meg minket kegyelmed erejével. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416–417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 12 

Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, 

amint én szerettelek benneteket - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Házad népét halmozd el szüntelen mennyei ajándékaiddal, Istenünk, 

hogy Szent Mátyás apostol közbenjárására 

eljussunk szentjeid közé az örök élet világosságára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Március 

Március 4. 

 

Szent Kázmér 

 

Szentek általános miséje, 753. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, neked szolgálni uralkodást jelent. 

Szent Kázmér közbenjárására add, 

hogy mindenkor szentségben és igazságban 

szolgáljunk neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 7. 

 

Szent Perpétua és Felicitász vértanúk 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy szent asszonyok miséje, 763. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

Szent Perpétua és Felicitász vértanúk 

irántad való szeretetből bátran szembenéztek üldözőikkel, 

és legyőzték a halál kínjait. 

Közbenjáró imájukra add, hogy folytonosan növekedjünk 

az irántad való szeretetben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 8. 

 

Istenes Szent János szerzetes 

 

Szerzetesek miséje, 759. vagy jótékonykodók miséje, 761. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, te Istenes Szent János szerzetes lelkébe 

irgalmas szeretetet adtál a szegények és a betegek iránt. 

Add, hogy mi is jót tegyünk a szenvedőkkel, 

és így eljussunk országodba, választottaid közé. 
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A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 9. 

 

Római Szent Franciska szerzetesnő 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Római Szent Franciskában 

a hitvesi és a szerzetesi élet 

csodálatos példáját állítottad elénk. 

Tégy minket állhatatossá szolgálatodban, 

hogy egész életünkben reád figyeljünk, 

és kövessük szent akaratodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 17. 

 

Szent Patrik püspök 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. vagy püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te gondviselő jóságoddal Szent Patrik püspököt választottad ki, 

hogy Írország népeinek dicsőségedet hirdesse. 

Érdemeiért és közbenjárására add, 

hogy mi, akik boldog örömmel viseljük a keresztény nevet, 

szüntelenül hirdessük csodás tetteidet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

A GYŐRI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Március 17. 

 

A győri Könnyező Szűz Mária 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Jézus Krisztus, 

te úgy akartad, hogy a Boldogságos Szűz Mária 
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mindenkor segítségünkre siető anyánk legyen. 

Engedd, hogy akik kegyképét tisztelettel köszöntjük 

és anyai oltalmát szüntelenül kérjük, 

az örökkévalóságban megváltásod gyümölcsét elnyerjük. 

Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 18. 

 

Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Jeruzsálemi Szent Cirill püspök által 

csodálatosan vezetted Egyházadat 

az üdvösség titkainak mélyebb megértésére. 

Közbenjárására add, 

hogy Fiadat mindjobban megismerjük, 

és így mind teljesebb életet nyerjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 19. 

 

Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Lk 12, 42 

Íme, a hűséges és okos szolga, 

akit az Úr háza népe fölé rendelt. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

te Szent József hűséges gondviselésére bíztad 

megváltásunk kezdetének titkait. 

Add, kérünk, hogy Egyházad az ő közbenjáró segítségével 

szüntelenül folytassa és teljesítse az üdvösség szent művét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy amint Szent József odaadó, gyöngéd szeretettel gondját viselte 

egyszülött Fiadnak és édesanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának, 

úgy mi is tiszta szívvel szolgálhassunk oltárod előtt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szent Józsefről (és Szent József ünnepén), 415. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25, 21 

Derék és hűséges szolgám, menj be Urad örömébe! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, oltalmazd folytonos védelmeddel családodat, 

amelyet Szent József örömünnepén 

ennek az oltárnak kenyerével tápláltál. 

Add, hogy ajándékaid megmaradjanak bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Március 23. 

 

Mongrovejói Szent Turibiusz püspök 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Turibiusz püspök apostoli gondoskodásával 

és igazságért égő buzgóságával gyarapítottad Egyházadat. 

Add, hogy keresztény néped a hitben és az életszentségben 

folytonosan előbbre jusson. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Március 25. 

 

Urunk születésének hírüladása 

(Gyümölcsoltó Boldogasszony) 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsid 10, 5. 7 

Így szólt az Úr, amikor a világba lépett: 

Íme, eljöttem, hogy betöltsem akaratodat, Istenem. 

 

DICSŐSÉG 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd 

a Szent Szűz méhében emberi testet öltsön. 

Add, kérünk, hogy mi, akik Megváltónkat 

valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, 

isteni természetének is részesei lehessünk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS: A Megtestesült szavakra letérdelünk. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, fogadd el kegyesen Egyházad adományait, 

hogy mi, akik egyszülött Fiad megtestesülésében 

szent közösségünk eredetét is ünnepeljük, 

most az ő áldozatát örvendező lélekkel mutassuk be. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: A megtestesülés misztériuma. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő emberként akart megszületni az emberekért a Szentlélek ereje által, 

az égi hírnök szavára hittel fogadta őt a Szent Szűz, 

és szeplőtelen Méhében 

szeretettel hordozta. 

Így beteljesült a választott népnek adott ígéret, 

– és csodálatosan megvalósult MINDaz, 

amit a nemzetek várva vártak. 

 

A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: 

– boldogan ÁLdanak, 

mert mindörökké látnak téged. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

– és velük EGYütt 

szüntelen ujjongással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 7,14 

Íme, a Szűz fogan, fiút szül, 

és Emmánuelnek nevezi el. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, vésd szívünkbe az igaz hitnek szent igazságait, 

hogy mi, akik a Szűzanya Fiát 

valóságos Istennek és valóságos embernek valljuk, 

az ő üdvösségszerző feltámadásának ereje által 

eljussunk az örök boldogságra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 



518 PPEK / Misekönyv 

  

Április 

Április 2. 

 

Paolai Szent Ferenc remete 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, alázatos lelkek felmagasztalója, 

te Paolai Szent Ferenc remetét 

választottaid dicsőségébe emelted. 

Add, hogy érdeméből és példáját követve 

egykor boldogan nyerhessük el tőled azt a jutalmat, 

amelyet az alázatosaknak ígértél. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Április 4. 

 

Szent Izidor püspök és egyháztanító 
 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, 

amelyet Szent Izidor püspök és egyháztanító emléknapján 

eléd terjesztünk. 

Akinek üdvös tanításával oktattad Egyházadat, 

annak közbenjáró imádságára adj segítséget népednek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Április 5. 

 

Ferrer Szent Vince áldozópap 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, akaratodból Ferrer Szent Vince áldozópap 

az evangélium terjesztését szolgálta, 

és itt a földön Jézust, mint eljövendő Bíránkat hirdette. 

Engedd, hogy a mennyben vele együtt 

boldogan láthassuk dicsőséges Urunkat. 
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Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Április 7. 

 

De la Salle* Szent János áldozópap 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy nevelők miséje, 762. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te de la Salle Szent János áldozópapot 

a keresztény ifjúság nevelésére választottad. 

Támassz Egyházadban jó nevelőket, 

akik szívesen áldozzák életüket arra, 

hogy az ifjúságot emberségre és keresztény életre tanítsák. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Dö lá Szál 

 

 

Április 11. 

 

Szent Szaniszló püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 730. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Szent Szaniszló püspök a te ügyed védelmében 

szenvedett vértanúhalált üldözőinek kardjától. 

Kérünk, adj erőt, 

hogy hitünkben állhatatosan kitartsunk mindhalálig. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Április 13. 

 

Szent I. Márton pápa és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 730. vagy lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 
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KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, te nem engedted, 

hogy Szent Márton pápát és vértanút megrémítse a fenyegetés, 

vagy megtörje a szenvedés. 

Add, kérünk, hogy a lélek legyőzhetetlen állhatatosságával 

viseljük el a világ zaklatásait. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Április 16. 

 

Soubirous* Szent Mária Bernadett szűz 

 

Szüzek közös miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, alázatosak kedvelője és megdicsőítője, 

te Soubirous Szent Mária Bernadettet nagy szeretettel kiválasztottad, 

és megadtad, hogy a Szűzanya megjelenjen neki 

és beszélgessen vele. 

Közbenjárására add, hogy példáját követve a hit útján járjunk, 

amelyen az alázatos szívűeket a mennyei boldogság felé vezeted. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Szubiru 

 

 

Április 21. 

 

Szent Anzelm püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Anzelm püspöknek megadtad a kegyelmet, 

hogy kutassa és tanítsa bölcsességed magasztos titkait. 

Erősítsd lelkünkben a hit kegyelmét, 

hogy szívbeli örömet találjunk abban, amit hinnünk adtál. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Április 23. 

 

Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú, 

a főegyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. 4 Ezdr 2, 35 

Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted, 

övék a boldog örökkévalóság. 

 H. i. Alleluja. 

 

Az esztergomi főegyházmegyében: DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te vértanúdat, Szent Adalbert (Béla) püspököt 

szenvedései jutalmául szentjeid sorába emelted. 

Add, kérünk, 

hogy példája nyomán eljuthassunk az örök hazába. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Az esztergomi főegyházmegyében: HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú érdemeiért 

fogadd jóságosan áldozati adományainkat, 

és add, hogy állandó oltalmat találjunk bennük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a vértanúkról, 420. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 12, 24-25 

Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, 

de ha elhal, sok termést hoz. 

 H. i. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Engesztelődjél meg, Istenünk, 

vértanúd, Szent Adalbert (Béla) püspök közbenjárására. 

Kérünk, add, hogy egykor az örök üdvösségben elnyerjük, 
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amit most itt templomodban megünnepeltünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Április 24. 

 

Szent György vértanú 

 

Vértanúk miséje, 730. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, magasztaljuk isteni hatalmadat, 

amely erőt adott Szent Györgynek, 

hogy kövesse a szenvedő Krisztust. 

Gyöngeségünkben legyen számunkra erőforrás az ő példája. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Sigmaringeni* Szent Fidél áldozópap és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 730. vagy lelkipásztorok miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Sigmaringeni Szent Fidél áldozópap lelkében 

lángra lobbantottad szereteted tüzét, 

és hitterjesztő munkája közben 

megjutalmaztad a vértanúság dicsőségével. 

Közbenjárására add, hogy a szeretet biztos alapján álljunk, 

és vele együtt megtapasztaljuk Krisztus feltámadásának erejét. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Szigmaringeni 

 

 

Április 25. 

 

Szent Márk evangélista 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Mk 16, 15 

Menjetek el az egész világra, 

és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek 

– mondja az Úr. 

 H. i. Alleluja. 

 

DICSŐSÉG 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Márk evangélistát kiválasztottad 

az evangélium hirdetésének fönséges hivatására. 

Kérünk, nevelj minket tanításával, 

hogy hűségesen kövessük Krisztus példáját. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, Szent Márk dicsőséges emlékezetét ünnepelve 

bemutatjuk neked a dicséret áldozatát, 

és könyörögve kérünk, 

hogy az evangélium hirdetését szüntelenül tartsd fönn Egyházadban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról II, 417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 28, 20 

Én veletek vagyok mindennap, 

a világ végéig – mondja az Úr. 

 H. i. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy szenteljen meg minket ez az ajándék, 

amelyet oltárodról magunkhoz vettünk, 

és segítsen, hogy hűségesek legyünk az evangéliumhoz, 

amelyet Szent Márk hirdetett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Április 28. 

 

Chanel* Szent Péter áldozópap és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 730. vagy lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te Chanel Szent Péternek megadtad a vértanúság dicsőségét, 

hogy a hit terjedjen és Egyházad növekedjék. 

A húsvéti öröm napjaiban add úgy ünnepelnünk Krisztus halálát és feltámadását, 

hogy ennek az új életnek tanúi lehessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Sanel 
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Április 29. 

 

Sienai* Szent Katalin szűz és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK 

Íme, a bölcs szűz, az okos szüzek közül való, 

aki égő lámpával ment Krisztus elé. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Sienai Szent Katalin szívében 

fellobbantottad az istenszeretet tüzét, 

hogy szemlélje Krisztus Urunk szenvedését, 

és Egyházad szolgálatára szentelje életét. 

Közbenjárására add, hogy akik részesedünk Krisztus szenvedésében, 

mindörökre ujjongjunk dicsősége kinyilvánulásakor. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Atyánk, vedd jó néven ezt az üdvösségszerző áldozatot, 

amelyet Sienai Szent Katalin ünnepén felajánlunk, 

hogy intelmein épülve 

neked, igaz Istenünknek egyre buzgóbban adjunk hálát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 1,7 

Ha világosságban élünk, ahogy Isten is világosságban él, 

akkor közösségben vagyunk egymással, 

és Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére 

minden bűnt lemos rólunk. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add, Istenünk, hogy az örökkévalóságot nyissa meg előttünk 

a mennyei lakoma, melyben részesedtünk, 

és amely Sienai Szent Katalin testi életét is táplálta. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

____________________ 

* Ejtsd: Sziénai 

 

 

Április 30. 

 

Szent V. Piusz pápa 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 
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KÖNYÖRGÉS 

Gondviselő Istenünk, 

te Szent V. Piusz pápát rendelted Egyházad élére, 

hogy védelmezze a hitet, 

és emelje az istentisztelet méltóságát. Közbenjárására add, 

hogy élő hittel és tevékeny szeretettel 

vegyünk részt szent titkaid ünneplésében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Május 

Május 1. 

 

Szent József, a munkás 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 127, 1-2 

Boldog mindenki, aki féli az Urat, aki az ő útjain jár. 

Kezed munkájából élhetsz, 

boldog leszel, és jól megy sorod. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék 

és részt vegyen teremtő munkádban. 

Segíts jóságoddal, 

hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, 

ahogy megparancsoltad, 

és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmasság forrása, fölséges Istenünk, tekints adományainkra, 

amelyeket Szent József emlékezetén felajánlunk neked, 

és add kegyesen, 

hogy ez az áldozat kéréseinknek hathatós támogatása legyen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szent Józsefről, (és Szent Józsefet tisztelve), 415. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Kol 3, 17 

 

Akár mondtok, akár tesztek valamit, 

tegyetek mindent Urunk Jézus nevében, 

így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, mennyei lakomával tápláltál minket. 

Könyörögve kérünk, 

hogy mi, akik szívünkben hordozzuk szeretetednek zálogát, 

Szent József példájára 

mindig a zavartalan béke áldásában éljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Május 2. 

 

Szent Atanáz püspök és egyháztanító 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te megadtad Szent Atanáz püspöknek, 

hogy rendíthetetlenül védelmezze Fiad istenségét. 

Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával 

egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, vedd jó néven adományainkat, 

amelyeket Szent Atanáz püspök emlékezetére előtted bemutatunk. 

Add, hogy az ő tévedéstől mentes hitét valljuk, 

az általad kinyilatkoztatott tanításról tanúságot tegyünk, 

és így eljussunk az üdvösségre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, jóságos Atyánk, 

Szent Atanáz püspökkel együtt állhatatosan hisszük, 

hogy egyszülött Fiad veled együtt igaz Isten. 

Add, kérünk, 

hogy e szentség mindig éltessen és tápláljon minket. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Május 3. 

 

Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Ezek azok a szent férfiak, akiket igaz szeretettel kiválasztott az Úr, 

és megadta nekik az örök dicsőséget. Alleluja. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te évről évre megörvendeztetsz minket 

Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepével. 
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Tekints imádságaikra, és add, 

hogy részesedve Fiad szenvedésében és feltámadásában, 

eljussunk örök látásodra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el adományainkat, 

amelyeket Szent Fülöp és Szent Jakab apostol ünnepén bemutatunk előtted, 

és tedd tisztává, feddhetetlenné vallásosságunkat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416-417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14, 8-9 

Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, s az eléd lesz nekünk. 

Fülöp, aki engem látott, az Atyát is látta. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tisztítsd meg lelkünket szent ajándékaid által, 

amelyeket magunkhoz vettünk, 

hogy Szent Fülöp és Szent Jakab apostollal együtt 

meglássunk téged Fiadban, 

és eljussunk az örök életre. Krisztus, 

a mi Urunk által. 

 

 

Május 4. 

 

Szent Flórián vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy 730. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján 

örömmel töltesz el minket. 

Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, 

annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Május 7. 

 

Boldog Gizella 

 

Szent asszonyok miséje, 763. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, 

hogy már itt a földön országodat keresse 

és az élet különféle útjain neked szolgáljon. 

Közbenjárására engedd, 

hogy hivatásunkban hűségesek maradjunk 

és egykor beléphessünk a megígért országba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Május 7. 

 

Az egri bazilika-főszékesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Május 12. 

 

Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy 728. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

most megemlékezünk Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk 

bátor hitvallásáról. 

Add éreznünk, 

hogy áldott közbenjárásukkal segítenek minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szent Pongrác vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy 730. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Add, Istenünk, hogy Egyházad 
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Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, 

és dicsőséges közbenjárása révén 

a te odaadó szolgálatodban kitartson. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Május 16. 

 

Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy 730. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megerősítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, 

hogy az Egyház jogait élete árán is védelmezze. 

Példájára és közbenjárására add, 

hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, 

és vele együtt szentjeid sorába jussunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szent titkaid gyújtsák lángra bennünk azt a tüzet, 

amely Nepomuki Szent János áldozópap szívét 

a szentmiseáldozat bemutatása közben hevítette. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

az erősek kenyere, amelyet erről az oltárról magunkhoz vettünk, 

adjon nekünk bátorságot, 

amint Nepomuki Szent János áldozópap vértanút 

győzelemre segítette az Egyház jogainak védelmében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Május 18. 

 

Szent I. János pápa és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy 730. vagy lelkipásztorok, pápák miséje, 733.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, hűséges lelkek megjutalmazója, 

te a mai napot Szent I. János pápa 

vértanúságával szentelted meg. 
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Hallgasd meg néped könyörgését, 

és add, hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve, 

állhatatos hitét is kövessük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Május 20. 

 

Sienai* Szent Bernardin áldozópap 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe 

csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, 

és közbenjáró imájára add, 

hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Sziénai 

 

 

Május 22. 
 

Szent Rita özvegy 

 

Szent asszonyok miséje, 763. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Jézus Krisztus, 

te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: 

megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, 

és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. 

Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, 

hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, 

egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak 

ígért juralomban. 

Aki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Május 23. 

 

Boldog Vilmos püspök vértanú miséje 

 

KEZDŐÉNEK (33. Zsolt. 18.) 

Az Úrhoz kiáltottak az igazak és meghallgatta őket, 

és minden szorongatásukból kimentette őket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk! Te boldog Vilmos püspöknek megadtad, 

hogy életét feláldozza juhaiért. 

Közbenjárásra add meg nekünk, 

hogy akaratodban helytálljunk 

és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön örökké. 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből (8, 31b-39). 

 

 Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől. 

 

 Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ő, aki saját Fiát sem kímélte, hanem 

mindnyájunkért áldozatul adta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki emel 

vádat Isten választottai ellen? Isten, aki megigazultakká tette? Ki az, aki elítéli őket? Krisztus 

Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, aki az Isten jobbján van, aki közben is jár értünk? 

 Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongatás, 

üldöztetés vagy éhínség, mezítelenség, veszedelem vagy kard? Amint írva van: „Teérted 

irtanak minden nap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat.” 

 De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis 

abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem hatalmak, sem 

jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység, sem egyéb, bármilyen teremtmény 

nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. 

 Ez az Isten igéje. 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR (123, 2-7) 

Válasz: .Lelkünk megmenekült, mint a madár – a vadászok hálójából. 

 

Ha nem lett volna velünk az Úr, 

amikor ránk támadtak az emberek: 

elevenen nyeltek volna el bennünket 

amikor fellángolt a haragjuk ellenünk. 

 

Talán elnyelt volna a víz minket, átcsapott volna fölöttünk a folyó, 

talán átcsapott volna rajtunk az áradó víz. 

 

A vadászháló szétszakadt, és mi megmenekültünk. 

Az Úr a mi segítségünk, 

aki az eget és a földet alkotta. 

 



PPEK / Misekönyv 533 

  

ALLELUJA 

Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni - annyira megszerettünk 

benneteket. Alleluja. (1Tessz 2,8) 

 

† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (10,11-15) 

 

 A jó pásztor életét adja juhaiért. 

 

 Abban az időben Jézus így szólt: 

 „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem 

pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a 

farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres elfut, mert béres, és nem törődik 

a juhokkal. 

 Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, - mint ahogy az 

Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. 

 Ezek az evangélium igéi. 

 

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE 

Istenünk, hálát adunk neked, hogy szolgádat, Vilmos püspököt a vértanúság koronájával 

ékesítetted, és a boldogok sorába felvetted. Közbenjárását kérve fordulunk most hozzád, 

hallgasd meg néped kéréseit: 

 

1. Boldog Vilmos püspök vértanú jó pásztorként gondozta a rábízott híveket. Add 

kegyelmedet Szentséges Atyánknak és püspökeinknek, hogy példája nyomán a rájuk 

bízott szolgálatot a Te dicsőségedre és a hívek javára végezzék. 

2. Boldog Vilmos püspök vértanú szíve melegével szerette papjait. Küldj, Urunk, ma is új 

papi hivatásokat egyházadnak, a papoknak pedig add, hogy minden nehézséget leküzdve 

örömmel végezzék munkájukat a rábízottak lelki javára. 

3. Boldog Vilmos püspök vértanú szeretettel hajolt le a szegényekhez. ébreszd fel bennünk 

is a segítő együttérzést szükséget szenvedő embertársaink iránt, és minden embernek add 

meg a tisztes megélhetést. 

4. Boldog Vilmos püspök vértanú bátran szembeszállt az igazságtalansággal és védte a 

védteleneket. Kérünk Téged, szűnjön meg az igazságtalanság minden formája nálunk és 

az egész világon és add, hogy az emberek testvéri szeretetben éljenek. 

5. Boldog Vilmos püspök vértanú vérét ontotta a tisztaság erényének védelmében. 

Lelkesítsd ifjúságunkat a szent és magasztos eszmék iránt, családjainkat pedig tartsd meg 

hűségben és szeretetben. 

6. Boldog Vilmos püspök vértanú ellenségeiért és gyilkosaiért is imádkozott. Adj Urunk 

Egyházadnak mindenütt a világon szabadságot, hogy akadálytalanul szolgálhassa az 

emberiség üdvösségét. 

7. Boldog Vilmos püspök vértanú szerette ;,szegény megtévesztett népünket” és hazánkat. 

Vele együtt könyörgünk hozzád, adj népünknek egyetértést, világos látást, erkölcsi tartást 

és őseink hitében való állhatatosságot. 

8. Boldog Vilmos püspök vértanú közbenjárására add, hogy magyar testvéreink szerte a 

világon szabadon gyakorolhassák jogaikat mint keresztények és magyarok. 

Urunk, Istenünk, Vilmos püspök megdicsőített Téged életével és vértanúhalálával. Add, hogy 

közbenjárására mindig hűek maradjunk hozzád és Egyházadhoz, és példáját követve földi 

életünk után mi is eljuthassunk hozzád, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. 
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Fölséges Istenünk, 

fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, 

amelyet Boldog Vilmos püspök vértanúd ünnepén bemutatunk neked, 

hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, 

és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

A győztesnek az élet fájáról adok enni 

amely az Isten paradicsomában van. Alleluja 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A mai ünnepet örömmel megülve 

részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk 

 Add meg, kérünk, hogy mi, 

akik ezzel az áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, 

a szent vértanúkkal együtt 

Fiad dicsőséges feltámadásának és részesei lehessünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Imádság Boldog Vilmos püspök vértanú közbenjárásáért 

Istenünk! A te szolgád, boldog Vilmos püspök és vértanú kegyelmed erejével megdicsőített 

Téged életével és vértanúhalálával. Most az ő közbenjárását kérve fordulunk hozzád, hallgasd 

meg kéréseinket, melyeket eléd terjesztünk. 

 

Vilmos püspököt Szentséges Atyánk iktatta a vértanú boldogok sorába. Kérünk Istenünk, az ő 

közbenjárására segítsd Szentatyánkat legfőbb pásztori munkájában, hogy a te népedet 

élvezethesse Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus születésének Nagy Jubileumán keresztül a 

harmadik keresztény évezredbe. 

Boldog Vilmos püspök vértanú; – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök vértanú atyai szeretettel viseltetett papjai iránt, és velük együtt jó 

pásztorként gondozta a rájuk bízott híveket. Küldj, Urunk, ma is új papi hivatásokat 

egyházadba, akik Szíved szerint végzik szolgálatukat és vezetik a híveket az üdvösség útján. 

Boldog Vilmos püspök vértanú, – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök vértata szeretettel hajolt le a szegényekhez és a szociális igazságosság 

érvényesítése érdekében mindent megtett. Nekünk is adj, Urunk, együttérző szívet a 

szükséget szenvedő embertársaink iránt és önzetlen segítőkészséget a rászorulókkal szemben: 

Boldog Vilmos püspök, vértanú, – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök vértanú félelmet nem ismerő bátorsággal kiállt az üldözöttek 

védelmében és az igazság érvényre juttatása érdekében. Önts szívünkbe, Urunk bátorságot, 

hogy mi is ellenálljunk minden törvénytelenségnek és azon fáradozzunk, hogy az emberi 

méltóság soha csorbát ne szenvedjen. 

Boldog Vilmos püspök, vértanú, – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök vértanú szívén viselte az ifjúság valláserkölcsi nevelését és azon 

fáradozott, hogy egészséges lelkületű új nemzedékkel gyarapodjék nemzetünk. Fiataljaink 
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szívébe ma is önts, Urunk, eltökélt szándékot, hogy jellemben erősek, erkölcsben tiszták 

legyenek. 

Boldog Vilmos püspök, – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök vértanú hősies önfeláldozással életét adta a brutalitás ellen hozzá 

menekültek védelmében és ezzel kiérdemelte a vértanúság koronáját. Önts a mi szívünkbe is; 

Urunk, hősiességet és bátorságot, hogy a bűn és minden rossz ellen felvegyük a harcot és-a 

szeretet győzedelmeskedjék a gonoszság felett a világban.  

Boldog Vilmos püspök, vértanú, – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök vértanú aggódó szeretettel kísérte figyelemmel nemzetünk sorsát és a 

legnehezebb időkben is főpapi tekintéllyel küzdött a háború okozta borzalmak enyhítésén. 

Tartsd távol tőlünk, Urunk, a háború borzalmait és küldj ma is jóakaratú és bölcs vezetőket 

népünk élére, akik tiszteletben tartják az egyház szabadságát, népünk jólétéért fáradoznak és 

újabb ezer év felé vezetik magyar népünket. 

Boldog Vilmos püspök, vértanú, – könyörögj értünk. 

 

Boldog Vilmos püspök, földi életedben szeretettel hajoltál le a rászorultakhoz és segítettél 

rajtuk. Bátran kiálltál az igazságtalanság áldozatainak védelmében, életed hősies 

feláldozásával védted meg a rád bízottakat és ezzel kiérdemelted a vértanúság koronáját. 

Bizalommal kérjük közbenjárásodat Istennél, adja meg számunkra is a lelki erő és hűség 

kegyelmét, hogy hitünkben bátran kitartsunk, keresztény életünkkel pedig Krisztus tanúi 

legyünk az emberek között. Egyházunk és hazánk megújulását munkálva küzdjünk az 

igazságtalanság minden formája ellen. Forduljunk szeretettel a gyengék és rászorulók felé és 

majd veled együtt részesüljünk boldog színelátásában Istennek, aki él és uralkodik 

mindörökké. Ámen. 

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és 

mindörökké. Ámen. 

Uram, hallgasd meg könyörgésünket és kiáltásunk jusson eléd. 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 

 

 

Május 24. 

 

Szűz Mária, a keresztények segítsége 

 

Emléknap 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható és irgalmas Istenünk, 

te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában 

hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. 

Engedd jóságosan, 

hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, 

és lelkünk gonosz ellensége felett 

győzelmet arathassunk a halálban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
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aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Üdvözítő Jézusunk, 

te emberi természetünket a Boldogságos Szűz Máriától vetted. 

Add, hogy az ő segítségével ez az áldozat 

úgy változtassa át régi, gyarló természetünket, 

hogy téged mint újjászületésünk isteni szerzőjét magunkra ölthessünk. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a szent misztériumok, amelyekben részesültünk, 

tegyenek minket képessé arra, 

hogy bőven merítsünk az örök szeretet forrásából, 

és a Boldogságos Szűz Mária segítsége folytán 

országod várva várt győzelmét ünnepelhessük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Május 25. 

 

Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító 

 

Egyháztanítók miséje, 746. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap 

nagy tudásával fényt árasztottál Egyházadra. 

Add jóságosan, hogy bölcsessége szüntelenül tanítson, 

érdemei pedig segítsenek minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szent VII. Gerely pápa 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te Szent VII. Gergely pápát 

lelkierővel és igazságszeretettel ékesítetted fel. 

Add, hogy példájára 

Egyházad a jogtalanságot elítélve 

szeretettel, szabadon megtegye mindazt, 

amit az igazság kíván. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Pazzi Szent Mária Magdolna szűz 

 

Szüzek miséje, 748. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szüzesség kedvelője, 

te Pazzi Szent Mária Magdolna lelkében 

felgyújtottad az irántad való szeretet tüzét, 

és mennyei kegyelmed ajándékaival ékesítetted őt. 

Add, hogy lelki tisztaságának és szeretetének példáját kövessük 

mi, akik a mai napon tisztelettel üljük meg ünnepét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Május 26. 

 

Néri Szent Fülöp áldozópap 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével 

tünteted ki hűséges szolgáidat. 

Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, 

amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked a dicsérő áldozatot, 

és kérve kérünk, 

hogy Néri Szent Fülöp példájára 

mindig vidáman és készséges lélekkel szolgáljuk 

neved dicsőségét és felebarátaink javát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

engedd, hogy mi, akiket a mennyei lakomában részesítettél, 

Néri Szent Fülöp példáját kövessük, 

és vágyva vágyódjunk az igazi élet után. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Május 27. 

 

Canterburyi* Szent Ágoston püspök 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. vagy püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Anglia népeit 

Canterburyi Szent Ágoston püspök igehirdetésével 

vezetted el az evangélium világosságára. 

Add, hogy apostoli munkája 

állandóan gyümölcsöt teremjen Egyházadban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Kenterböri 

 

 

Május 30. 

 

Szent István király ereklyéinek átvitele 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 72, 24 

Fenntartottad jobbomat, Uram, 

szándékod szerint vezérelsz engem, 

és végül is befogadsz a dicsőségbe. 

 H. i. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, 

te Szent István király dicsőséges jobbját 

gondviselő szereteteddel megőrizted számunkra. 

Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

áldozatos lélekkel hozzuk eléd adományainkat: 

legyenek kedvesek előtted Szent István király tiszteletére, 

és irgalmadból váljanak üdvösségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szent Istvánról, 634. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 2 Kor 9, 10 

Isten, aki magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul az éhezőknek, megszaporítja 

jótékonyságotok gyümölcsét. 
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 H. i. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Szent István király emlékét ünnepelve 

mennyei ajándékaidban részesítettél bennünket. 

Add, hogy amit mulandó életünkben magunkhoz vettünk, 

azt első szent királyunk közbenjárására 

az örök boldogságban is elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Pünkösd második vasárnapja utáni szombat: 

 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 12, 6 

Hadd örvendjen szívem, hogy megszabadítasz; 

énekelek majd neked, Uram, mert gondomat viseled. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívében 

méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. 

Add, jóságosan, 

hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséged templomává lehessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd jó szívvel hívő néped imádságát és áldozatát, 

amelyet Szűz Máriára, Isten Anyára emlékezve 

bemutatunk előtted, 

hogy neked kedves legyen, 

nekünk pedig megadja kegyelmed segítségét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I. (s a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának ünnepén), 412, 

vagy II. 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 2, 19 

Mária minden szót megjegyzett, 

és szívében gyakran elgondolkozott rajtuk. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Örök megváltásodban részesülve 

kérünk, Istenünk, 

hogy akik Fiad Édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, 

bőséges kegyelmedet elnyerjük, 

és üdvözítő erőd folytonos gyarapodását érezzük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Június 

Június 1. 

 

Szent Jusztínusz vértanú 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 118, 85. 46 

Haszontalan beszéddel áltattak a semmirekellők, 

ami törvényed ellen való; 

én azonban rólad beszéltem a királyok előtt, 

és nem szégyenültem meg soha. 

 H. i. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Jusztínusz vértanút arra tanítottad, 

hogy a világ szemében botrányt jelentő keresztet vállalja, 

és így Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére eljusson. 

Közbenjárására engedd, 

hogy a tévedések veszélyeit legyőzve 

erősek maradjunk a hitben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, 

hogy méltón vegyünk részt a szentmise áldozatban, 

amelyet Szent Jusztínusz lankadatlan erővel védelmezett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 2, 2 

Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, 

csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. 

 H. i. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a mennyei lakomában megerősödve 

kérve kérünk, 

hogy Szent Jusztínusz vértanú intelmeit követve 

ajándékaidért hálásak legyünk mindenkor. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Június 2. 

 

Szent Marcellínusz és Szent Péter vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy 728. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szent vértanúid, Marcellínusz és Péter dicsőséges hitvallásával 

minket is hitünk megvallására indítasz. 

Add, hogy közbenjáró imájuk segítségével követni tudjuk példájukat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 3. 

 

Lwanga Szent Károly és társai vértanúk 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy 728. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a vértanúk kiömlő vérét 

keresztényeket termő magvetéssé tetted. 

Adj mindenkor bőséges aratást Egyházad szántóföldjén, 

amelyet Lwanga Szent Károly és társai 

vérük hullásával öntöztek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd jó szívvel áldozati adományainkat, 

s amint szent vértanúidnak megadtad, 

hogy inkább a halált válasszák, mint a bűnt, 

foglalj le minket is egészen magadnak, 

és tégy oltárod méltó szolgáivá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szentségi lakomádban részesülve, Istenünk, 

megünnepeltük szent vértanúidnak a halálon szerzett győzelmét. 

Add, hogy amint nekik erőt adtál a kínok elviselésére, 

erősíts meg minket is az élet nehézségei között 

hitben és szeretetben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Június 4. 

 

Szent Quirinus püspök és vértanú 
 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy 730. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, tekints gyöngeségünkre, 

és minket, akiket bűneink súlya földre nyom, 

oltalmazzon vértanúdnak, Szent Quirinus püspöknek 

dicsőséges közbenjárása. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 5. 

 

Szent Bonifác püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy 730. vagy lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. 

Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, 

és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, 

tetteinkkel életre váltsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 6. 

 

Szent Norbert püspök 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Norbert püspököt 

imádsága és lelkipásztori buzgósága révén 

Egyházad kiváló szolgájává tetted. 

Közbenjárására add, 
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hogy híveid mindenkor szíved szerinti lelkipásztorokat kapjanak 

és üdvös lelki táplálékot nyerjenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 8. 

 

Prágai Szent Ágnes szűz 

 

Szüzek miséje, 748. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Prágai Szent Ágnes szüzet 

a tökéletesség útjára vezetted, 

hogy a királyi méltóság helyett 

alázatos lélekkel egyszülött Fiad keresztjét szeresse. 

Add, hogy példáját követve ne csak a világi dolgokkal törődjünk, 

hanem elsősorban a mennyeiekhez ragaszkodjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 9. 

 

Szent Efrém diakónus és egyháztanító 

 

Egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

áraszd szívünkbe Szentlelkedet, 

akinek ihletésére Szent Efrém diakónus 

ujjongó lélekkel énekelte meg szent titkaidat 

és életét egészen a te szolgálatodra szentelte. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 11. 

 

Szent Barnabás apostol 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Vö. ApCsel 11, 24 

Boldog az a szent, aki az apostolok sorába juthatott, 



PPEK / Misekönyv 545 

  

mert derék férfi volt, betöltötte a Szentlélek és a hit. 

 H. i. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Barnabás apostolt eltöltötted 

hittel és Szentlélekkel, 

és kiválasztottad a pogány népek megtérítésére. 

Add, hogy szóval és tettel 

hűségesen tanúságot tegyünk Krisztus evangéliumáról, 

amelyet ő oly buzgón hirdetett. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteld meg áldásoddal 

felajánlott áldozati adományainkat, 

hogy szereteted tüzével áthevítsenek minket, 

hiszen Szent Barnabás apostol is szereteted indítására vitte 

az evangélium világosságát a pogányok közé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416–417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 15 

Nem nevezlek többé szolgának titeket, 

mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. 

Barátaimnak mondalak titeket, 

mert amit hallottam Atyámtól, 

azt mind tudtul adtam nektek. 

 H. i. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Az örök élet zálogát magunkhoz véve 

alázatosan kérünk, Istenünk, 

hogy amit Szent Barnabás apostol emlékezetére 

a szentségi színek alatt elnyertünk, 

annak örvendező részesei legyünk majd a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Június 13. 

 

Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy egyháztanítók miséje, 746. vagy szerzetesek miséje, 759. 
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KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te néped számára Páduai Szent Antalt kiváló igehirdetővé 

és gondjaiban hathatós közbenjáróvá tetted. 

Add, hogy segítségével mi is a krisztusi élet útján járjunk, 

és minden nehézségben érezzük támogatásodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Június 14. 

 

A székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Június 15. 

 

Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő 
 

Emléknap 

 

Szent asszonyok miséje, 763. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te Boldog Jolánt irgalmasan kiemelted a földi jólét pompájából, 

és elvezetted szent Fiad keresztjének alázatos hordozására: 

a kemény önmegtagadó életre. 

Érdemeiért és közbenjárására add, 

hogy lemondva a földiekről, 

őszinte szívvel keressük a mennyei javakat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Június 16. 

 

Szent Márton püspök ereklyéinek átvitele 

 

Mise, mint november 11-én, 684. 
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Június 19. 
 

Szent Romuald apát 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Romuald apát által 

Egyházadban megújítottad a remeteéletet. 

Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, 

és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 21. 

 

Gonzága Szent Alajos szerzetes 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 23, 4. 3 

Az ártatlan kezű, a tiszta szívű mehet föl az Úr hegyére, 

az ilyen ember állhat meg az ő szent helyén. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden mennyei ajándék szerzője, 

te Gonzága Szent Alajosban egyesítetted a csodálatos tisztaságot 

a bűnbánó lelkülettel. 

Ha ártatlanságában nem is követtük, 

érdemeiért és közbenjárására add, 

hogy legalább a bűnbánatban utánozzuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, Istenünk, 

hogy a mennyei lakomához Gonzága Szent Alajos példájára 

mindig mennyegzős ruhában járulhassunk, 

és a szent áldozatban való részesedésünk 

kegyelmeddel gazdagítson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 77, 24-25 

Mennyei kenyeret adott nekik az Úr, 

angyalok kenyerét ette az ember. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Angyalok kenyerével tápláltál minket, Istenünk. 

Add, hogy tiszta élettel szolgáljunk neked, 

és Gonzága Szent Alajos példájára, akit ma ünneplünk, 

egész életünkben hálásak legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Június 22. 

 

Nolai Szent Paulinusz püspök 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Nolai Szent Paulinusz püspököt felékesítetted 

a szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgóság erényével. 

Add, hogy akinek érdemeit ünnepeljük, 

annak szeretetét is kövessük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Fisher* Szent János püspök és Morus** Szent Tamás vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 726. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a vértanúk halálában mutattad meg Egyházadnak 

a hit legszebb példáját. 

Fisher Szent János és Morus Szent Tamás közbenjárására add, 

hogy hitünket ne csak szóval valljuk, 

hanem életünkkel is tanúsítsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

*  Ejtsd: Fiser 

** Ejtsd: Mórusz 

 

A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Június 22. 

 

A pécsi székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 
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Június 24. 

 

Keresztelő Szent János születése 

 

Főünnep 

 

Vigília mise 

 

Ezt a misét június 23-án este mondjuk az ünnep I. Esti dicsérete előtt vagy után. 

 

KEZDŐÉNEK Lk 1, 15. 14 

Nagy lesz ő az Úr előtt, 

már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni, 

és sokan örülnek majd születésén. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Add, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy házad népe az üdvösség útján járjon, 

és Keresztelő Szent János buzdításait követve 

biztosan eljusson az általa előre hirdetett Messiáshoz, 

Jézus Krisztushoz, 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

 

Urunk, Istenünk, fogadd szívesen néped áldozati adományait, 

amelyeket Keresztelő Szent János ünnepén mutatunk be előtted. 

Segíts, hogy mindennapi életünkben is megvalósítsuk azt, 

amit e szentségben ünneplünk. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az ünnep miséjében, 597. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 68 

Áldott az Úr, atyáink Istene, 

mert meglátogatta népét és megváltotta. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, részesültünk a szent lakomában. 

Kísérjen minket Keresztelő Szent János hathatós imája, 

hogy szent Fiad, az Isten Báránya megengesztelődjék irántunk, 

és elvegye bűneinket, ahogyan a Keresztelő megjövendölte róla. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

Votív mise gyanánt ezt a miseszöveget vesszük, piros színben. 
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Ünnepi mise 

 

KEZDŐÉNEK Jn 1, 6-7;1. Lk 1, 17 

Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. 

Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, 

hogy a népet előkészítse az Úrnak. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azért támasztottad Keresztelő Szent Jánost, 

hogy népét előkészítse Krisztus Urunk méltó fogadására. 

Add meg Egyházadnak a lelki örömök ajándékát, 

és vezess mindnyájunkat az üdvösség és a béke útjára. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, oltárodat adományainkkal halmozzuk el, 

hogy méltóképpen ünnepeljük Keresztelő Szent János születését, 

aki a világ Üdvözítőjéről megjövendölte, hogy hamarosan eljön, 

és rá is mutatott, amikor eljött Urunk, Jézus Krisztus. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Az Előhírnök küldetése. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

– Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az ő előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, 

– akinek az asszonyok szülöttei KÖzött 

szent küldetést szántál. 

 

Már anyja méhében repesve fogadta a Megváltót, 

és születésével sokaknak örömet szerzett, 

– s a próféták közül ő volt az EGYetlen, 

ki megmutatta az Üdvözítőt, a Bárányt. 
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Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, 

hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, 

– és méltó lett ARra is, 

hogy kiomló vérével végső tanúságot tegyen Krisztusról. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, 

– fölségedet DIcsérjük, 

és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 78 

Istenünk könyörülő irgalmából eljött hozzánk a Magasságbeli. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, 

megerősödtünk Fiadnak, az Isten Bárányának lakomáján. 

Add, hogy Egyházad 

Keresztelő Szent János születését ünnepelve új örömre keljen, 

és Krisztusban felismerje újjászületésének szerzőjét, 

akinek érkezését a Keresztelő előre hirdette. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Június 26. 

 

Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Alexandriai Szent Cirillt 

a Boldogságos Szűz Mária istenanyai méltóságának 

legyőzhetetlen védelmezőjévé tetted. 

Add meg nekünk, 

akik Szűz Máriát valóban Isten Anyjának valljuk, 

hogy eljussunk az üdvösségre 

Fiadnak, Krisztusnak megtestesülése által. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Június 27. 

 

Szent László király 

 

Ünnep 

 

A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE ÉSZAKI RÉSZÉBEN: 

 

Szent László király, az egyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

Szentek általános miséje, 753. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. 

Érdemeiért és közbenjárására 

őrizz meg minket minden rossztól, 

és vezess a boldog örök életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szeged-Csanádi egyházmegye Északi részében: HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat. 

Kérünk, fogadd el azokat 

Szent László király érdemeiért és közbenjárására, 

és áraszd ránk áldásodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségünk szentségét. 

Alázatosan kérjük jóságodat, 

ne vond meg tőlünk jelen életünkben segítségedet, 

és Szent László király közbenjárására add, 

hogy elnyerjük az örök boldogságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Június 28. 

 

Szent Iréneusz püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726, vagy Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megadtad Szent Iréneusz püspöknek, 

hogy hathatósan védelmezze 

a szent tanítás igazságait és az Egyház békéjét. Közbenjárására add, 

hogy hitben és szeretetben megújulva, 

mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szolgáljon dicsősédedre ez az áldozat, 

amelyet Szent Iréneusz püspök mennyei születése napján 

örömmel felajánlunk neked. 

Segítsen minket, hogy mindig az igazságot keressük, 

és az Egyház hitét rendületlenül megtartsuk, 

egységét pedig sértetlenül megőrizzük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy e szent áldozat által add 

meg nekünk a hit növekedését, 

hogy mindazt, amit Szent Iréneusz vértanú 

haláláig dicsőségesen megtartott, 

mi is igazán kövessük, és üdvösséget találjunk benne. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Június 29. 

 

Szent Péter és Szent Pál apostolok 

 

Főünnep 

 

A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent Péter apostol, az egyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

Minden, mint alább. 

 



554 PPEK / Misekönyv 

  

Vigília mise 

 

Ezt a misét június 28-án este mondjuk az ünnep I. Esti dicsérete előtt vagy után. 

 

KEZDŐÉNEK 

Péter apostol és Pál, a nemzetek tanítója 

tanított minket a te törvényedre, Urunk. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk és Istenünk, engedd, hogy támaszra találjunk 

Szent Péter és Pál apostol közbenjárásában. 

Add, hogy akik Egyházadnak elsőként közvetítették 

kegyelmi ajándékaidat, 

örök üdvösségünk elnyerésében is segítsenek minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén örvendezve, 

oltárodra helyezzük adományainkat, 

és kérünk, 

hogy amennyire félnünk kellene érdemtelenségünk miatt, 

annyira örvendjünk annak, hogy irgalmasan üdvözítesz minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az ünnep miséjében, 602. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 21, 15. 17 

Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? 

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

mennyei szentségeddel erősítsd híveidet, 

akiket az apostolok tanításával megvilágosítottál. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Saját ünnepélyes áldás, 523. 

Votív mise gyanánt ezt a miseszöveget vesszük, piros színben. 

 

Ünnepi mise 

 

KEZDŐÉNEK 

Ezek azok a férfiak, 

akik testben élve vérükkel öntözték Isten Egyházának vetését: 
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kiitták az Úr kelyhét, és Isten barátai lettek. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnep 

ével áldott szent örömet adtál a mai napon. 

Engedd, hogy Egyházad mindenben kövesse azok tanítását, 

akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kísérje áldozatunkat, 

amelyet szent neved tiszteletére akarunk bemutatni, 

és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igaz áhítattal. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Péter és Pál kettős küldetése az Egyházban. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Felemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, 

és egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra, 

– a másik pedig feltárta Nékünk 

 hitünknek mélységes értelmét. 

Míg Péter az ősegyházba szervezte, ami Izrael népéből hű maradt, 

– a pogány nemzeteknek Pál lett tanító MEStere, 

hogy ők is meghallják hívó szózatod. 

Bár különböző úton jártak, mégis egységbe gyűjtötték a krisztusi család népét, 

– s a két apostolt együtt tiszteljük itt a FÖLdön, 

mert közös mennyei koszorú várta őket. 

Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt 

– dicsőítünk TÉged, 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 16, 16. 18 

Péter így szólt Jézushoz: Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia. 

Jézus így válaszolt: Te Péter vagy, azaz Kőszikla, 

és én erre a sziklára építem Egyházamat. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk. 

Add, hogy úgy éljünk Egyházadban, 

hogy egy szívvel, egy lélekkel szeretetedben alapot vetve, 

megmaradjunk a kenyértörés közösségében 

és az apostoli tanításban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Június 30. 

 

A római Egyház első szent vértanúi 

 

Vértanúk miséje, 721. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a római Egyház bőségesen sarjadó vetését 

vértanúk áldott vérével öntözted. 

Add, kérünk, hogy életük áldozata biztos erőforrásunk legyen, 

és elvezessen a halálon aratott szent győzelem örömére. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Július 

Július 2. 

 

Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 

(Sarlós Boldogasszony) 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 65, 16 

Istenfélők, jertek mind, 

figyeljétek, mert elbeszélem, 

mi mindent tett velem az Isten. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

a te sugallatodra indult útnak a Boldogságos Szűz Mária, 

hogy szent Fiadat méhében hordozva, Erzsébetet meglátogassa. 

Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, 

és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fölséges Istenünk, 

legyen kedves előtted ez az üdvösségszerző áldozat, 

amint egyszülött Fiad szent Anyjának 

szeretetét is szívesen fogadtad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I. (Szűz Mária látogatásának ünnepén) 412. vagy II. 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 48-49 

Boldognak hirdet engem minden nemzedék, 

mert nagyot tett velem a Hatalmas, 

szentséges az ő neve. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Magasztaljon téged Egyházad, Istenünk, 

mert nagy dolgokat cselekedtél velünk. 

Add, hogy egyszülött Fiadat, 

akit anyja méhében Keresztelő Szent János ujjongva köszöntött, 

mindig örömmel fogadjuk szent lakomádon. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Július 3. 

 

Szent Tamás apostol 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 114, 28 

Hálát adok, neked, te vagy Istenem, 

magasztallak, Istenem, téged; áldalak, mert üdvösségem lettél. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

Szent Tamás apostol 

Urának és Istenének vallotta Fiadat. 

Segítsen minket az ő példája, 

hogy hitét követve mi is életet nyerjünk Jézus Krisztusban. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el szolgálatunk köteles hódolatát, 

és kérve kérünk, 

hogy ajándékaidat tedd maradandóvá bennünk, 

akik Szent Tamás apostol ünnepén 

a dicséret áldozatát mutatjuk be neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416-417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 20, 27 

Tedd ide kezedet, tapintsd meg a szögek helyét, 

és ne légy hitetlen, hanem hívő. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te ebben a szentségben 

egyszülött Fiad testével tápláltál minket. 

Add, hogy akit – mint Szent Tamás apostol 

hitünkkel Urunknak, Istenünknek ismerünk, 

tetteinkkel és életünkkel is megvalljuk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 4. 

 

Portugáliai Szent Erzsébet 

 

Szentek általános miséi, jótékonykodók miséje, 761. 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a békesség szerzője és a szeretet kedvelője vagy. 

Kegyelmi ajándékodból Portugáliai Szent Erzsébet 

csodálatosan kibékítette a viszálykodókat. 

Add, hogy mi is békességszerzők legyünk embertársaink között, 

és így méltán hívassunk Isten fiainak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 5. 

 

Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap 

 

Lelkipásztorok, 737. vagy szent nevelők, 762. vagy Szerzetesek miséje, 759.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy Szent Pál tanítása által 

megismerjük Jézus Krisztusnak 

minden értelmet meghaladó szeretetét, 

amely Zaccaria Szent Antal áldozópapot képessé tette arra, 

hogy Egyházadban állhatatosan hirdesse az üdvösség örömhírét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 6. 

 

Goretti Szent Mária szűz és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy szüzek miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, ártatlanság szerzője, tisztaság kedvelője, 

te Goretti Szent Mária szolgálódnak 

fiatalon megadtad a vértanúság dicsőségét 

és a szüzesség koronáját. 

Add, hogy példája nyomán 

mi is állhatatosan ragaszkodjunk parancsaidhoz. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYE ÉSZAKI RÉSZÉBEN: 

 

Július 8. 

 

A székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Július 11. 

 

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje 

 

Ünnep 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Benedek apátot 

az istenszolgálat iskolájában kiváló mesterré tetted. 

Add, kérünk, 

hogy az irántad való szeretetet mindennél többre becsüljük, 

és szárnyaló szívvel járjunk parancsaid útján. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints kegyesen erre az áldozatra, 

amelyet Szent Benedek apát ünnepén bemutatunk neked. 

Add, hogy példája szerint mi is téged keressünk, 

és a te szolgálatodban elnyerjük az egység és a béke ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük az örök élet zálogát. 

Kérve kérünk, hogy Szent Benedek apát tanítását követve 

szolgálatodban hűségesek legyünk, 

és testvéreinket buzgó szívvel szeressük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Július 13. 

 

Szent Henrik 

 

Szentek általános miséje, 753. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te bőséges kegyelemmel halmoztad el Szent Henriket, 

és a földi uralkodás gondjai közül 

szívét az égiek felé irányítottad. Közbenjárására engedd, 

hogy e világ változandóságai közepette is 

egész szívvel igyekezzünk hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 14. 

 

Lellisi* Szent Kamill áldozópap 

 

Szentek általános miséi, jótékonykodók miséje, 761. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Lellisi Szent Kamill áldozópapot felékesítetted 

a betegek iránti különleges szeretet erényével. 

Érdemeiért áraszd reánk szereteted lelkét, 

hogy testvéreinkben téged szolgáljunk, 

és bizalommal léphessünk eléd halálunk óráján. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Lelliszi 

 

 

Július 15. 

 

Szent Bonaventura püspök és egyháztanító 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy akik Szent Bonaventura püspök 

mennyei születésnapját ünnepeljük, 

kiváló tudásán épüljünk, 

és lángoló szeretetét folytonosan utánozzuk. 
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A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 16. 

 

Kármel-hegyi Boldogasszony 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

segítsen minket a Kármel-hegyi Boldogasszonynak, 

a dicsőséges Szűz Máriának áldott közbenjárása, 

hogy oltalmazó kezétől vezetve 

eljussunk ahhoz a hegyhez, amely maga Krisztus. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 17. 

 

Szent Zoerárd-András és Benedek remeték 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Szent Zoerárd-András és Benedek 

a te hívásodat követve a remeteség magányát választották, 

hogy a csendben imádsággal és munkával 

tökéletesebben szolgáljanak neked. 

Közbenjárásukra add segítségedet, 

hogy e világ változandóságai közepette is 

készségesen meghalljuk szavadat, 

és mindenben követhessük szent akaratodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 18. 

 

Boldog Hedvig királyné 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 116, 1-2 

Dicsérjétek az Urat, minden népek, 

magasztaljátok őt, minden nemzetek, 
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mert erős fölöttünk az ő irgalma, 

és az Úr hűsége örökké marad. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki híveid élete vagy és az alázatosak dicsősége, 

te Boldog Hedvig királynét 

a hit és a szeretet buzgó terjesztőjévé tetted. 

Közbenjárására add, 

hogy az igazság és a jóság apostolai legyünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyeket Boldog Hedvig királynéra emlékezve eléd hoztunk. 

Add, hogy mindenkor jelenlétedben éljünk, 

és szívünkben szüntelenül a szent szeretet lobogjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 13, 35 

Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, 

hogy szeretettel vagytok egymás iránt – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

egyszülött Fiad szent testével és vérével megerősödve, kérünk, 

hogy Boldog Hedvig királyné példájára 

szeretettel szolgáljunk neked embertársainkban, 

és testvéri szolgálatunkkal szükségükben segítségükre legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Július 21. 

 

Brindisi* Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Brindisi Szent Lőrinc áldozópapnak 

neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére 

megadtad a jótanács és az erősség lelkét. 

Közbenjárására add meg nekünk is Szentlelked ajándékait, 

hogy meglássuk, mit kell tennünk, 

és azt meg is valósítsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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____________________ 

* Ejtsd: Brindizi 

 

 

Július 22. 

 

Szent Mária Magdolna 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Jn 20, 17 

Így szólt az Úr Mária Magdolnához: 

Menj el testvéreimhez, és vidd nekik hírül: 

fölmegyek Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, 

Istenemhez és a ti Istenetekhez. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te egyszülött Fiad 

Mária Magdolnára bízta, 

hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. 

Közbenjárására add, 

hogy példája nyomán mi is hirdessük, 

hogy Krisztus él, 

és megláthassuk őt dicsőségedben. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyeket bemutatunk előtted Szent Mária Magdolna ünnepén, 

hiszen az ő szeretetének hódoló megnyilatkozását 

egyszülött Fiad is kegyesen fogadta. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 2 Kor 5, 14-15. 

Krisztus szeretete ösztönöz minket, 

hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, 

aki értük meghalt és feltámadt. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, árasszon el minket 

az áldozati lakomában való részesedés  

azzal az állhatatos szeretettel, amellyel Szent Mária Magdolna 

hűségesen ragaszkodott Krisztushoz, isteni mesteréhez. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Július 23. 

 

Szent Brigitta szerzetesnő 

 

Szent asszonyok miséje, 763. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te Szent Brigittának mennyei titkokat tártál fel, 

amikor Fiad szenvedéséről elmélkedett. 

Add, hogy mi is örvendezzünk, 

amikor majd feltárul előttünk dicsőséged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 24. 

 

Árpád-házi Boldog Kinga szűz 

 

Emléknap 

 

Szüzek miséje, 748. vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megismertetted Boldog Kingával 

a kegyelmi élet édességét, 

és arra indítottad, 

hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. 

Add, kérünk, hogy közbenjárására 

mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, 

és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 25. 

 

Szent Jakab apostol 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Mt 4, 16.21 

Jézus a Galileai-tenger mellett jártában 

meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, 

amint hálóikat javítgatták, és magához hívta őket. 

 

DICSŐSÉG 
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KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Istenünk, 

rendelésedből Szent Jakab az apostolok közül 

elsőként ontotta vérét és áldozta életét az Evangéliumért. 

Hitvallásával erősítsd, 

folytonos pártfogásával pedig oltalmazd Egyházadat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tisztíts meg minket 

Fiad szenvedésének üdvösségszerző keresztségével, 

hogy kedves áldozatot mutassunk be neked Szent Jakab ünnepén, 

akit apostolaid közül elsőnek tettél 

Krisztus Urunk kelyhének részesévé. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416-417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Mt 20, 22. 23 

Ittak az Úr kelyhéből, 

és Isten barátai lettek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

segíts meg minket Szent Jakab apostol közbenjárására, 

akinek ünnepén örömmel vettünk részt szent lakomádon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Július 26. 

 

Szent Joakim és Szent Anna, 

a Boldogságos Szűz Mária szülei 

 

Emléknap 

 

A VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent Anna, az egyházmegye védőszentje 

 

Ünnep 

 

Szent Joakim neve kihagyható, s ebben az esetben a könyörgések egyes számba kerülnek. 

 

KEZDŐÉNEK 

Dicsőítsük Joakimot és Annát ivadékuk miatt, 

mert gondjukra bízta az Úr azt, 
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akit áldásul adott minden népnek. 

 

A veszprémi egyházmegyében: DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, atyáink Istene, 

te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, 

hogy tőlük szülessék megtestesült Fiad édesanyja. 

Kettejük imájára add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, 

amelyet népednek megígértél. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el hódoló adományainkat, 

és add meg, hogy részünk legyen abban az áldásban, 

amelyet Ábrahámnak és ivadékának ígértél. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Zsolt 23, 5 

Megáldotta őket az Úr, 

irgalmas volt hozzájuk az üdvözítő Isten. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki azt akartad, hogy egyszülött Fiad embertől szülessék, 

és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőled, 

kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, 

szentelj meg jóságosan az istengyermekség Lelkével. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Július 29. 

 

Szent Márta 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Lk 10, 36 

Jézus betért egy faluba, és egy Márta nevű asszony házába fogadta. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, te Szent Mártát kitüntetted azzal, 

hogy Fiad szállást vett nála. 

Közbenjárására add, 

hogy hűségesen szolgáljuk Krisztust testvéreinkben, 

és így minket is befogadj mennyei hajlékodba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérünk, jóságos Jézusunk, 

akit Szent Márta történetében csodálatosnak ismertünk meg, 

hogy amint az ő szeretetének szolgálata kedves volt előtted, 

úgy a mi hódoló adományainkat is jó szívvel fogadd. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 11, 27 

Márta azt mondta Jézusnak: Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia, 

aki e világra jöttél. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Egyszülött Fiad testének és vérének vétele, Istenünk, 

fordítson el minket mindentől, ami mulandó, 

hogy Szent Márta példájára 

a földön őszinte szeretettel munkálkodjunk érted, 

a mennyben pedig örökké örvendezzünk látásodnak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Július 30. 

 

Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Aranyszavú Szent Péter püspököt 

megtestesült Igéd kiváló hirdetőjévé tetted. 

Közbenjárására add, hogy az üdvösség szent titkait 

szívünkben szüntelenül fontolgassuk, 

tetteinkkel pedig hűségesen megvalljuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Július 31. 

 

Loyolai Szent Ignác áldozópap 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Fil 2, 10-11 

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. 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Loyolai Szent Ignácot Egyházadban arra hívtad, 

hogy neved mind nagyobb dicsőségét terjessze. 

Add, hogy őt kövessük földi életünk harcaiban, 

és közbenjárására vele együtt 

koronát érdemeljünk a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, vedd jó néven 

Loyolai Szent Ignác ünnepén bemutatott adományainkat, 

és add, hogy ez a szent áldozat, 

amelyet az életszentség forrásává tettél, 

minket is valóban megszenteljen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 12, 49 

Így szólt az Úr: Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. 

Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon? 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK 

Urunk, Istenünk, a dicsérő áldozat, 

amelyet Loyolai Szent Ignácért hálát adva 

mutattunk be előtted, 

segítsen el minket Fölséged örök dicséretére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Augusztus 

Augusztus 1. 

 

Liguori Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Egyházadban mindig új példaképeket állítasz elénk, 

akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. 

Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk 

Liguori Szent Alfonz püspököt, 

hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesedjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, gyújtsd lángra szívünket mennyei tűzzel, 

mert Liguori Szent Alfonznak is te adtad meg azt a kegyelmet, 

hogy a szentmiseáldozatodat bemutassa, 

és benne önmagát is neked áldozza. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Liguori Szent Alfonz püspököt egyszülött Fiad 

testének és vérének hűséhes kiszolgáltatójává tetted. 

Add, hogy híveid gyakran járuljanak a szentáldozáshoz, 

és benne részesülve vég nélkül dicsérjenek téged. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Augusztus 2. 

 

Vercelli* Szent Özséb püspök 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segíts, 

hogy Vercelli Szent Özséb püspököt 

követni tudjuk Fiad istenségének állhatatos megvallásában. 

Add, hogy tanítása szerint hitünket megtartsuk, 

és Fiad életének részesei legyünk. 
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Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Vercselli 

 

 

Augusztus 4. 

 

Vianney* Szent János Mária áldozópap 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható és irgalmas Istenünk, 

te Vianney Szent János áldozópapot 

csodálatos lelkipásztori buzgósággal tüntetted ki. 

Add, hogy közbenjárására és példája nyomán 

szeretetünkkel megnyerjük testvéreinket Krisztusnak, 

és velük együtt eljussunk az örök dicsőségbe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Vianei 

 

 

Augusztus 5. 

 

Szűz Mária római főtemplomának felszentelése 

 

(Havas Boldogasszony) 

(Santa Maria Maggiore*) 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, 

hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, 

Fiad Szülőanyjának, a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására 

üdvözüljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Szántá Máriá Mádzsore 
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Augusztus 6. 

 

Urunk színeváltozása 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Mt 17, 5 

A ragyogó felhőben megjelent a Szentlélek, 

és az Atya hangja hallatszott: 

Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor 

Mózes és Illés tanúságtételével 

erősítetted meg hitünk szent titkait, 

és csodálatos reménységet nyújtottál, 

hogy gyermekeiddé fogadsz minket. 

Add meg nekünk, 

hogy szeretett Fiad szavára hallgatva, 

társörökösei lehessünk Krisztusnak. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, 

amelyeket bemutatunk neked 

egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásának ünnepén. 

Tisztíts meg minket a bűn szennyétől 

az ő tündöklő ragyogásával. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: A színeváltozás misztériuma. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő a kiválasztott tanúk előtt isteni dicsőségét feltárta, 

és ragyogó fénybe öltöztette a mienkhez hasonló testét, 

hogy a tanítványok szívét a kereszt botrányától megóvja, 

és önmagában mint az Egyház Fejében 
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– mutassa meg a dicsőségnek azt a FÉnyét, 

amely majd egyszer beragyogja az Egyház egész testét. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, 

– fölségedet DIcsérjük, 

és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 3,2 

Amikor Krisztus megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, 

mert látni fogjuk őt, amint van. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy a mennyei táplálék, amelyet magunkhoz vettünk, 

alakítson minket hasonlóvá szent Fiadhoz, 

akinek isteni dicsőségét színeváltozásával akartad megmutatni. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Augusztus 7. 

 

Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 726. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, Szentlelked erejével 

tégy minket tanulékonnyá a hitben és állhatatossá a hit megvallásában, 

amint megadtad Szent II. Szixtusz pápának és társainak is, 

hogy életüket áldozzák evangéliumodért, 

tanúságtételükkel pedig megvallják Fiadat, Jézus Krisztust. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szent Kajetán áldozópap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Kajetán áldozópapot arra hívtad, 

hogy az apostolok életét kövesse. 

Példájára és közbenjárására add, 

hogy mindenkor benned bizakodjunk, 

és lankadatlanul keressük országodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Augusztus 8. 

 

Szent Domonkos áldozópap 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje 737, vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

segítse Egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. 

Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, 

mindenkor jóságos közbenjárónk legyen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Szent Domonkos közbenjárására hallasd meg kéréseinket, 

és a hit bajnokait kegyelmed segítsége erősítse meg 

ebben a hathatós erejű áldozatban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add, Istenünk, hogy az odaadás tiszta hódolatával fogadjuk 

annak a mennyei szentségnek erejét, 

amelyben Szent Domonkos ünnepén részesültünk. 

Engedd, hogy akinek igehirdetésével Egyházad felvirágzott, 

annak közbenjárására támaszt találjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Augusztus 10. 

 

Szent Lőrinc diakónus és vértanú 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Íme, Szent Lőrinc, 

aki életét az Egyház szegényeinek szolgálatára szentelte, 

ezért a vértanúság lett jutalma, 

hogy ragyogó arccal lépjen az Úr Jézus Krisztus elé. 

 

DICSŐSÉG 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te szereteted tüze Szent Lőrincet 

hűségessé tette a szolgálatban és dicsőségessé a vértanúságban 

Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, 

és váltsuk tettekre, amit tanított. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd jószívvel adományainkat, 

amelyeket örömmel ajánlunk fel neked 

Szent Lőrinc diakónus ünnepén, 

s add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 12, 26 

Aki nekem szolgál, az engem kövessen, 

s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent ajándékaiddal eltelve, kérve kérünk, Istenünk, 

hogy amint Szent Lőrinc diakónus ünnepén 

köteles szolgálatunkat bemutatjuk előtted, 

érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Augusztus 11. 

 

Szent Klára szűz 

 

Emléknap 

 

Szüzek miséje, 748. vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, 

te az evangéliumi szegénység szeretetét 

oltottad Szent Klára szívébe. 

Közbenjárására add, 

hogy mi is kövessük a szegény és alázatos Krisztust, 

és így eljussunk színed látására a mennybe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Augusztus 13. 

 

Boldog XI. Ince pápa 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te Boldog XI. Ince pápát csodálatos lelkierővel ruháztad fel, 

hogy Egyházad szabadságát megvédje 

és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. 

Közbenjárására add, hogy erősek legyünk a hitben, 

a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, 

és elnyerjük tőled az örök jutalmat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szent Ponciánusz pápa 

és Szent Hippolitusz áldozópap, vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy Lelkipásztorok miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, Szent Ponciánusz pápa 

és Szent Hippolitusz áldozópap vértanúk áldott szenvedése 

növelje bennünk az irántad való szeretetet, 

és tegye mind szilárdabbá szívünkben a szent hitet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Augusztus 14. 

 

Szent Maximilián Mária Kolbe áldozópap és vértanú 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Mt 25, 34. 40 

Jöjjetek, Atyám áldottai – mondja az Úr. 

Bizony mondom nektek: Amit e legkisebb testvéreim közül 

eggyel is tettetek, velem tettétek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Maximilián Kolbe áldozópapot és vértanút 

betöltötted a Szeplőtelen Szűz iránti odaadással, 

a lelkekért való buzgósággal és az emberek iránti szeretettel. 
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Közbenjárására add, 

hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, 

és így életünkben, halálunkban szent Fiadhoz hasonlítsunk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked adományainkat, 

és kérünk, hogy Szent Maximilián Kolbe példájával 

taníts minket is életünk felajánlására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 13 

Senki sem szeret jobban, mint az, 

aki életét adja barátaiért - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Atyánk, 

te megerősítettél minket egyszülött Fiad testével és vérével. 

Tedd lobogóvá a mi szívünkben is azt a szeretetet, 

amelyet Szent Maximilián Kolbe áldozópap és vértanú 

e szent lakomából merített. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Augusztus 15. 

 

Szűz Mária mennybevétele 

(Nagyboldogasszony) 

 

Főünnep 

 

A GYŐRI ÉS A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szűz Mária mennybevétele, 

Nagyboldogasszony, az egyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

Minden, mint alább. 

 

Vigília mise 

 

Ezt a misét augusztus 14-én este mondjuk az ünnep I. Esti dicsérete előtt vagy után. 

 

KEZDŐÉNEK 

Megdicsőített téged az Isten, Mária, 

felmagasztalt ma az angyalok fölé, 

örök diadalt ülsz Krisztussal. 
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DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a mai napon 

túláradó dicsőséggel megkoronáztad a Boldogságos Szűz Máriát, 

akit alázatosságáért tekintetre méltattál 

és abban a kegyelemben részesítettél, 

hogy egyszülött Fiad test szerint tőle szülessék. 

Közbenjárására add, hogy megváltásunk szent titka által 

elnyerjük az üdvösséget és részesüljünk dicsőségedből. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el ezt az engesztelő és dicsőítő áldozatot, 

amelyet Nagyboldogasszony napján bemutatunk, 

hogy bűneinkre bocsánatot nyerjünk 

és folytonos hálaadásra buzduljunk. Krisztus, 

a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az ünnep miséjében, 631. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 11, 27 

Boldog asszony Szűz Mária: 

méhében hordozta az örök Atya Fiát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A mennyei lakoma részesei lettünk, Urunk, Istenünk. 

Add jóságosan, 

hogy mi, akik Isten Anyjának mennybevételét ünnepeljük, 

minden fenyegető rossztól megszabaduljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ünnepi mise 

 

KEZDŐÉNEK Jel 12, 1 

Az égen nagy jel tűnt fel: 

egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold, 

fején tizenkét csillagból korona. 

 

 Vagy: 

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban 

Nagyboldogasszonyt ünnepelve, 

akinek mennybevételén ujjonganak az angyalok, 

és magasztalják Isten Fiát. 
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DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad édesanyját 

testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. 

Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, 

és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, jussanak eléd hódoló adományaink, 

és a mennybe fölvett Boldogasszony közbenjárására  

a szeretet tegye lángolóvá és emelje hozzád szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: A mennybe felvett Szűzanya dicsősége. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert ezen a napon az Istenszülő Szüzet fölvetted a mennybe, 

így ő lett Egyházad megdicsőülésének kezdete és példája, 

– zarándok néped VIgasza, 

 és biztos reménye. 

A romlástól méltán óvtad meg az ő testét, 

mert csodálatosan világra hozta, 

– megtestesült FIadat, 

 minden élet szerzőjét. 

 

(És ) Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, 

– dicsőítünk TÉged, 

és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 48-49 

Boldognak hirdet engem minden nemzedék, 

mert nagyot tett velem a hatalmas Isten. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük üdvösségszerző szentségedet. 

Add, kérünk, hogy a mennybe fölvett Boldogasszony közbenjárására 

a feltámadás dicsőségébe jussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Augusztus 18. 

 

A váci székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Augusztus 19. 

 

Szent Bernát apát és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Egyháztanítók miséje, 746. vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Bernát apát lelkében 

felszítottad a házadért való buzgóságot, 

hogy lángoljon és világítson Egyházadban. 

Közbenjárására add, hogy lelkülete buzdítson minket, 

és mindig a világosság fiaiként éljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fölséges Istenünk, 

felajánljuk neked az egység és a béke áldozatát 

Szent Bernát apát ünnepén, 

aki tündöklő szavával és életével 

állhatatosan munkálkodott azon, 

hogy Egyházadban az egyetértés fennmaradjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fejtse ki bennünk kegyelmi hatását az a táplálék, 

amelyet Szent Bernát ünnepén magunkhoz vettünk, 

hogy példája és tanítása megerősítsen minket 

megtestesült Igéd magával ragadó szeretetében. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

Eudes* Szent János áldozópap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te Eudes Szent János áldozópapnak azt a hivatást adtad, 

hogy Krisztus mérhetetlen gazdagságát hirdesse. 

Add, hogy példája nyomán és útmutatása szerint 

ismeretedben gyarapodjunk, 

és az evangélium világosságához hűségesek legyünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Öd 

 

 

Augusztus 20. 

 

Szent István király, Magyarország fővédőszentje 

 

Főünnep 

 

A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent István király, 

a főegyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

Minden, mint alább. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 32, 12 

Boldog a nemzet, amelynek Istene az Úr, 

a nép, amelyet örökségül választott. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent István királyt 

itt a földön országunk koronájával ékesítetted 



582 PPEK / Misekönyv 

  

és szentjeid közé emelted. 

Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, 

legyen Egyházad védelmezője a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints kegyesen áldozatunkra, 

amelyet Fölségednek bemutatunk. 

Szent István király közbenjárására 

védj meg minket minden ellenséges cselvetéstől, 

és add meg nekünk egykor jutalmul az örök életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szent István az igazság útján vezet. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te Szent István királyt adtad vezetőnknek az igazság útján, 

hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, 

– és egyenes ösvényen JÁRva, 

örök hazát és otthont leljünk. 

Ő megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, 

és kősziklára építsünk országot és életet, 

– hogy minden vihart rendületlenül ÁLLjunk, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

(És) Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész seregével együtt  

– most és mindörökké hálás szívvel ZENGjük, 

és hangos szóval mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene, ... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 32, 20-21 

A mi lelkünk az Úrra hagyatkozik, 

ő a mi segítőnk, a mi oltalmunk, benne örvend a szívünk. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Atyáink Istene, 

jóságodból részesültünk a szent áldozat gyümölcsében. 

Védelmezd népedet, amelyet Szent István király tanítása által 

a sötétségből az igaz hit világosságára vezettél, 

és a földi élet után fogadd be jóságosan mennyei országodba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Saját ünnepélyes áldás, 525. 

 

 

Augusztus 21. 

 

Szent X. Piusz pápa 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent X. Piusz pápát 

mennyei bölcsességgel és apostoli erővel töltötted el, 

hogy védelmezze a katolikus hitet, 

és mindent megújítson Krisztusban. 

Add, hogy tanítását és példáját követve 

elnyerjük a mennyei jutalmat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd szívesen adományainkat. 

Add, hogy Szent X. Piusz pápa tanítását követve 

e szent titkokat őszinte hódolattal ünnepeljük, 

és hívő lélekkel fogadjuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, Szent X. Piusz pápa emlékezetét ünnepelve 

kérünk, hogy a mennyei asztal tegyen állhatatossá a hitben 

és egyetértővé a szeretetben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Augusztus 22. 

 

Boldogságos Szűz Mária királynő 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 44., 10 

Urunk, Királyunk, jobbodon ott áll a Királynő aranyos ruhában, 

ékes palástba öltözötten. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. 

Tekints hathatós közbenjárására, 

és engedd, hogy mennyei országodban 

elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat 

égi királynőnknek, a Boldogságos Szűz Máriának ünnepén. 

Egyszülött Fia önmagát adta a keresztfán 

szeplőtelen áldozatul neked, 

add, hogy szent embersége szüntelenül segítségünkre legyen. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I. (s a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának ünnepén), 412, 

vagy II. 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 1, 45 

Boldog vagy, Szűz Mária, mert hitted, hogy megvalósul mindaz, 

amit az Úr mondott neked. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük mennyei szentségedet. 

Kérve kérünk, 

hogy mi, akik tisztelettel megültük királynőnknek, 

a Boldogságos Szűz Máriának ünnepét, 

részesei lehessünk mennyei asztalodnak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Augusztus 23. 

 

Limai Szent Róza szűz 

 

Szüzek miséje, 748. vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Limai Szent Róza lelkében 

lángra gyújtottad szeretetedet, 

és arra indítottad, hogy elhagyva a világot 

kemény vezeklésben egyedül neked éljen. 

Közbenjárására add, 

hogy a földön az igaz élet útját járjuk, 

a mennyben pedig eljussunk hozzád, 

minden boldogságunk forrásához. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Augusztus 24. 

 

Szent Bertalan apostol 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 95, 2. 3 

Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, 

hirdessétek dicsőségét a nemzetek között. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet, 

amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott Fiadhoz. 

Közbenjárására add, 

hogy Egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, Istenünk 

arra kérünk, 

hogy elnyerhessük segítségedet annak közbenjárására, 

akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416–417. 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 22, 29-30 

Nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta, 

hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepén 

magunkhoz vettük az örök élet zálogát. 

Kérünk, legyen az 

mind jelen, mind eljövendő életünk segítője. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Augusztus 25. 

 

Szent Lajos 

 

Szentek általános miséi, 753. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te Szent Lajos királyt a földi kormányzás gondjai közül 

mennyei országod dicsőségébe emelted. 

Közbenjárására segíts földi feladatainkat úgy teljesítenünk, 

hogy elnyerjük örök országodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Kalazanci Szent József áldozópap 

 

Szentek általános miséi, nevelők, 762. vagy Lelkipásztorok miséje, 737.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Kalazanci Szent József áldozópapot 

oly nagy szeretettel és türelemmel ajándékoztad meg, 

hogy egész életét az ifjúság tanítására 

és nevelésére szentelte. 

Add, hogy akit a bölcsesség tanítómestereként ünneplünk, 

állhatatosan kövessük az igazság szolgálatában. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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A KALOCSAI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Augusztus 25. 

 

A főszékesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Augusztus 27. 

 

Szent Mónika 

 

Emléknap 

 

Szent asszonyok miséje, 763. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, szomorúak vigasztalója, 

te Szent Mónika könnyes imádságát fiának, 

Ágostonnak megtérésével jutalmaztad. 

Közbenjárásukra add, hogy bűneinket megsirassuk, 

és megbocsátó kegyelmedet elnyerjük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Augusztus 28. 

 

Szent Ágoston püspök és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Sir 15, 5 

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, 

a bölcsesség és az értelem lelkével töltötte be őt az Úr, 

a dicsőség ruháját adta rá. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, újítsd meg Egyházadban azt a lelkületet, 

amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, 

hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, 

igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Üdvösségünk áldozatát bemutatva 

kérve kérünk, irgalmas Istenünk, 

hogy szentséged családi asztala 

az egység jele és a szeretet összetartó kapcsa legyen közöttünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 23, 10.8 

Így szól az Úr: Egy a ti Tanítótok, Krisztus, 

ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteljen meg minket 

Krisztus asztalánál való vendégeskedésünk, 

hogy mi, akik titokzatos testének tagjai lettünk, 

azzá váljunk, amit magunkhoz vettünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Augusztus 29. 

 

Keresztelő Szent János vértanúsága 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 118, 46-47 

Fennen hirdetem végzéseidet, Uram, a királyok előtt, 

és nem vallok szégyent. 

Föllelkesülök parancsaidtól, 

mert örömöm telik bennük. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te úgy akartad, hogy Keresztelő Szent János 

születésében is, halálában is Fiad előfutára legyen, 

és a vértanúságot is vállalja 

az igazság és az erkölcs védelmében. 

Add, hogy példája szerint mi is állhatatosan helytálljunk 

tanításod megvallásában. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Áldozati adományainkra tekintve, 

add meg, kérünk, Istenünk, 

hogy tétovázás nélkül járjunk azon az úton, 

amelyet Keresztelő Szent János, 

a pusztában kiáltónak szava mutatott meg, 
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és az ő kiomló vére jelölt ki hatalmas erővel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Az Előhírnök küldetése. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges ATYánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az ő előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, 

– akinek az asszonyok szülöttei KÖzött 

szent küldetést szántál. 

 

Már anyja méhében repesve fogadta a Megváltót, 

és születésével sokaknak örömet szerzett, 

– s a próféták közül ő volt az EGYetlen, 

ki megmutatta az Üdvözítőt, a Bárányt. 

Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, 

hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, 

– és méltó lett ARra is, 

hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. 

 

(És) Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt 

a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, 

– fölségedet DIcsérjük, 

és hangos szóval, vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 3, 27. 30 

János így válaszolt: 

Neki növekednie kell, nekem kisebbednem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Keresztelő Szent János mennyei születését ünnepelve 

magunkhoz vettük az üdvösségszerző szentséget. 

Add meg, kérünk, Istenünk, 

hogy tiszteljük azt, amit e szentség jelez, 

és még inkább örvendjünk annak, amit bennünk kifejt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Augusztus 31. 

 

Az esztergomi bazilika-főszékesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 
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Szeptember 

Szeptember 3. 

 

Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. vagy Egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te népedet irgalmaddal gyámolítod 

és szeretettel kormányozod. 

Nagy Szent Gergely pápa közbenjárására 

add meg a bölcsesség Lelkét azoknak, 

akikre Egyházadban a vezetés gondját bíztad, 

hogy a szent nyáj gyarapodjék, 

és ez pásztorainak örök dicsőségére szolgáljon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints ránk kegyesen, 

hogy Nagy Szent Gergely pápa napján 

javunkra váljék ez az áldozat, 

amelynek bemutatásával az egész világ vétkeit eltörölted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Akiket az élő kenyérrel, Krisztussal tápláltál, Istenünk, 

tedd Krisztusnak, a mesternek hűséges tanítványaivá, 

hogy Nagy Szent Gergely pápát ünnepelve 

igazságodban elmélyedjünk, 

és azt szeretetben tettekre váltsuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 7. 

 

Boldog Márk, István és Menyhért áldozópapok, 

kassai vértanúk 
 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy lelkipásztorok miséje, 737. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segíts meg minket 
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Boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk közbenjáró imájára, 

hogy akiknek győzelmét örvendezve ünnepeljük, 

azoknak állhatatos hitét is kövessük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szálljon bőséges áldásod ezekre az adományokra, 

és újítson meg minket szeretetedben 

boldog vértanúid példájára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, a mennyei szentség megújított minket, 

és örömmel töltötte el lelkünket. 

Add, hogy részesedjünk boldog vértanúid dicsőségében, 

amelynek zálogát e szent titkokban elnyertük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 8. 

 

Szűz Mária születése (Kisboldogasszony) 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Üljük meg vigadozva 

a Boldogságos Szűz Mária születésének ünnepét, 

mert belőle támadt üdvösségünk Napja, 

Krisztus, a mi Istenünk. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének 

mennyei kegyelmed ajándékát, 

hogy akik számára a Boldogságos Szűz istenanyaságában 

felvirradt az üdvösség hajnala, 

azokat békével áldja meg az ő születésének ünnepe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk és Istenünk, egyszülött Fiad embersége legyen segítségünkre, 

hogy aki Szűztől születvén 

anyjának érintetlenségét nem csorbította, hanem megszentelte, 
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az emeljen ki minket vétkeinkből, 

és áldozatunkat tegye kedvessé előtted. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I. (s a Boldogságos, mindenkor Szűz Mária születésének 

ünnepén), 412. vagy II, 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 7, 14; Mt 1, 21 

Íme, a Szűz Fiút szül, 

aki megszabadítja népét vétkeitől. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy Egyházad, 

amelybe szent lakomáddal új erőt öntöttél, 

méltán örvendezzék a Boldogságos Szűz Mária születésének, 

mert ő lett az egész világ reménye és üdvösségünk hajnala. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 12. 

 

Szűz Mária szent neve 

 

Emléknap 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten: híveid szívből örvendeznek 

a Boldogságos Szűz Mária nevének és oltalmának. 

Hathatós közbenjárására engedd, 

hogy minden gonosztól megmeneküljünk a földön, 

és örökké tartó boldogságra jussunk a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Szeptember 13. 

 

Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János 

püspök és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy Egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, benned bízók erőssége, 

Aranyszájú Szent János püspök a te akaratodból, 
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mint az ékesszólás mestere és az üldöztetések elviselésének 

példaképe tündöklik előttünk. 

Add, hogy megfogadjuk tanítását, 

és épüljünk rendíthetetlen türelmének példáján. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Legyen tetszésedre, Istenünk, ez az áldozat, 

amelyet Aranyszájú Szent János napján örömmel mutatunk be előtted, 

hogy az ő szavát követve 

önmagunkat is egészen neked adjuk dicsérő áldozatul. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, add, hogy ez az áldozat, 

amelyben Aranyszájú Szent János ünnepén részesedtünk, 

megerősítsen minket a te szeretetedben, 

és tegyen igazságodnak hűséges tanújává. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A GYŐRI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

A győri székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Szeptember 14. 

 

A Szent Kereszt felmagasztalása 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Gal 6, 14 

Nekünk a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjében kell dicsekednünk, 

abban van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk, 

az váltott meg és szabadított meg minket. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad 

a kereszten váltsa meg az emberiséget. 

Add, hogy mi, 

akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, 

elnyerjük az üdvösséget a mennyben. 
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A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, 

mely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: A dicsőséges szent kereszt győzelme. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, 

hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet: 

– a bűn fáján győztes SÁtánt 

a kereszt fáján győzze le Urunk, Jézus Krisztus. 

A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 

és imádják az uralkodó szellemek, 

az égi hatalmak rettegik; 

a mennyei seregek, az ég erői s a boldog szeráfkórusok 

 ujjongva együtt tisztelik. 

Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 

 és alázatos megvallással mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

Mondható az Urunk szenvedéséről I. prefáció is, 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 12, 32 

Ha majd fölemelnek a földről, 

mindenkit magamhoz vonzok – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent asztalodról tápláltál minket, Urunk, Jézus Krisztus. 

Kérve kérünk, 

hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, 

vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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Szeptember 15. 

 

A fájdalmas Szűzanya 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Lk 2, 34-35 

Simeon így szólt Máriához: 

Ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, 

jel lesz, amelynek ellene mondanak; 

a te lelkedet is tőr járja át. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, 

hogy a Szűzanya osztozzék Fia szenvedésében, 

és ott álljon dicsőséges keresztje alatt. 

Add meg Egyházadnak, 

amely vele együtt részt vesz Krisztus kínszenvedésében, 

hogy része legyen Krisztus feltámadásában is. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

fogadd el imádságunkat és áldozati adományainkat 

neved dicséretére, 

amikor Szűz Máriát ünnepeljük, 

akit Krisztus keresztje alatt rendeltél gondviselő anyánkká. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I, (s a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának ünnepén), 412. 

vagy II. 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Pét 4, 13 

Örüljetek, hogy részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, 

hogy dicsősébe megnyilvánulása napján 

majd ujjongva örülhessetek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Magunkhoz véve örök megváltásunknak szentségi ajándékát 

kérve kérünk, Istenünk, 

hogy akik a Boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, 

az Egyház javára testünkben kiegészítsük azt, 

ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 



PPEK / Misekönyv 597 

  

Szeptember 16. 

 

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök vértanúk 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Kornél pápát és Szent Ciprián püspököt néped 

gondos pásztorává rendelted, 

és megadtad nekik, hogy vérük ontásával tegyenek tanúságot rólad. 

Engedd, hogy közbenjárásukra 

gyarapodjunk hitben és állhatatosságban, 

és odaadó lélekkel munkálkodjunk az Egyház egységén. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el néped adományait, 

amelyeket szent vértanúid szenvedése napján mutatunk be előtted. 

Add, hogy ami Szent Kornélt és Szent Cipriánt 

az üldöztetés idején megerősítette, 

az minket is állhatatossá tegyen az élet zaklatásai között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Az áldozat által, amelyben részünk lehetett, 

kérve kérünk, Istenünk, 

tedd otthonossá bennünk Szentlelked erejét, 

hogy Szent Kornél és Szent Ciprián példájára 

evangéliumod igazságának jó tanúivá legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 17. 

 

Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy Egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Egyházad hitének védelmére 

csodálatos tudománnyal és erénnyel ékesítetted 

Bellarmin Szent Róbert püspököt. Közbenjárására add, 

hogy néped mindenkor sértetlenül megőrizze hitét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Szeptember 19. 

 

Szent Januáriusz püspök és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megadtad népednek, 

hogy Szent Januáriusz püspök és vértanú emléknapját ünnepeljük. 

Add, hogy egykor vele együtt örvendezzünk a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Szeptember 20. 

 

Kim Taegon Szent András áldozópap, 

Csonk Haszang Szent Pál és társaik vértanúk 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK 

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban 

a szent vértanúkat ünnepelve, 

akiknek ünnepén ujjonganak az angyalok, 

és magasztalják Isten Fiát. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden nemzet teremtője és üdvössége! 

Te csodálatos módon gyermekeid sorába fogadtál egy népet Korea földjén, 

meghívtad a katolikus hitre, 

és vértanúid: Kim Taegon Szent András áldozópap, 

Csong Haszang Szent Pál és társaik 

dicsőséges tanúságtétele által gyarapítottad. 

Az ő példájukra és közbenjárásukra tégy minket is 

mindhalálig állhatatossá parancsaid teljesítésében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Tekints kegyesen néped adományaira, mindenható Istenünk 

Szent vértanúid közbenjárására tégy minket is 

előtted kedves áldozattá az egész világ üdvösségére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 10, 32 

Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, 

én is megvallom majd mennyei Atyám előtt – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, a szent vértanúk emléknapján 

az erősek kenyerével tápláltad lelkünket. Alázatosan kérünk, 

add, hogy Krisztushoz hűségesen ragaszkodjunk, 

és a világ üdvözítésén fáradozzunk Egyházadban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 21. 

 

Szent Máté apostol és evangélista 
 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Mt 28,19-20 

Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! 

Kereszteljétek meg őket, és tanítsátok meg őket 

mindannak megtartására, 

amit parancsoltam nektek – mondja az Úr. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te mérhetetlen irgalmaddal 

apostolaid közé választottad Mátét, a vámost. 

Add, hogy példája és közbenjárása támogasson minket, 

és téged követve, egyre hűséhesebben ragaszkodjunk hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Szent Máté apostolt ünnepelve 

eléd hoztuk imádságainkat és áldozati adományainkat. 

Kérve kérünk, 

tekints kegyesen Egyházadra, 

amelynek hitét az apostolok igehirdetésével alapoztad meg. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról I, 416. vagy II., 417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 9, 13 

Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, 

hanem hogy a bűnösöket – mondja az Úr. 

 



600 PPEK / Misekönyv 

  

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, részesei lettünk annak az üdvösséges örömnek, 

amellyel Szent Máté apostol 

boldogan látta vendégül az Üdvözítőt. 

Add, hogy mindig megerősítsen minket eledelével Krisztus, 

aki nem azért jött, hogy az igazakat hívja, 

hanem hogy a bűnösöket üdvözítse. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Szeptember 24. 

 

Szent Gellért püspök és vértanú 

 

Ünnep 

 

A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent Gellért püspök és vértanú, 

az egyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a vértanúság győzelmével koronáztad 

és a halhatatlanság dicsőségével övezted Szent Gellért püspököt. 

Engedd jóságosan, hogy akinek emlékét 

áhítatos lélekkel ünnepeljük itt a földön, 

annak örök oltalma védelmezzen a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

A Szeged-Csanádi egyházmegyében: HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szenteld meg felajánlott adományainkat. 

Szent Gellért püspök és vértanú közbenjárására 

védj meg minket minden veszedelemtől. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, betöltötted családodat 

Fiad drága testének és vérének lakomájával. 

Add, kérünk, 

hogy lelkünk és testünk javára és üdvösségére váljék 
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Szent Gellért püspök és vértanú közbenjárása. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 26. 

 

Szent Kozma és Damján vértanú 

 

Vértanúk miséje, 721. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, dicsőítsen téged könyörgő szavunk, 

amikor Szent Kozma és Daniján vértanúkra emlékezünk: 

gondviselő jóságoddal nekik örök dicsőséget adtál, 

minket pedig segíts hathatós kegyelmeddel. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Igaz tanúidnak, Szent Kozmának és Damjánnak 

halála napján, Istenünk, 

azt az áldozatot mutatjuk be neked, 

amely minden vértanúság ősforrása, 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Tedd, Istenünk, maradandóvá bennünk ajándékaidat, 

hogy amit kegyességedből szent vértanúid, 

Kozma és Daniján emlékezetére magunkhoz vettünk, 

üdvösséget és békét szerezzen nekünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 27. 

 

Páli Szent Vince áldozópap 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Lk 4, 18 

Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem. 

Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, 

és meggyógyítsam a megtört szívűeket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a szegények gondozására és a papság képzésére 

apostoli erényekkel töltötted el Páli Szent Vince áldozópapot. 

Adj nekünk is lelki buzgóságot, 

hogy szeressük, amit szeretett, 
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és tettekre váltsuk, amit tanított. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Páli Szent Vincére a szent áldozat szolgálatát bíztad, 

és megadtad neki, hogy életében megvalósítsa azt, 

amit oltárodnál bemutatott. 

Add, hogy ennek az áldozatnak erejében 

mi is kedves áldozattá váljunk előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 106, 8-9 

Adjanak hálát az Úrnak jóságáért, 

az emberek fiaival tett nagy csodáiért, 

mert bő vizet adott a szomjazóknak, 

és az éhezőket jóllakatta. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk. 

Kérve kérünk, 

hogy Páli Szent Vince áldozópap példájától indítva 

és közbenjárásától megsegítve, 

kövessük szent Fiadat, 

aki a szegényeknek hirdette a megváltás örömhírét. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Szeptember 28. 

 

Szent Vencel vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, örök dicsőség Királya, 

te Szent Vencel vértanút arra tanítottad, 

hogy a földi uralkodásnál többre becsülje mennyei országodat. 

Közbenjárására add, 

hogy önmagunkról lemondva 

egész szívvel ragaszkodjunk hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 721. 
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KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add meg nekünk is 

Ruiz Szent Lőrinc és tizenöt társának 

béketűrését és állhatatosságát, 

amelyet szolgálatodban és az emberszeretetben tanúsítottak, 

hiszen boldogok a te országodban, 

akik üldözést szenvednek az igazságért. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Szeptember 29. 

 

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok 

 

Ünnep 

 

A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent Mihály főangyal, az egyházmegye védőszentje 
 

Ünnep 

 

Minden, mint alább. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 102, 20 

Áldjátok az Urat, ti angyalok, 

ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, 

és hallgattok intő szavára. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed 

az angyalok és az emberek szolgálatát. 

Engedd, hogy angyalaid, 

akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, 

itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, a dicsérő áldozatot, 

és kérve kérünk, 

hogy azt szívesen fogadd, 

angyalaiddal vitesd fölséges színed elé, 

és fordítsd üdvösségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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PREFÁCIÓ: az angyalokról, 414. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 137, 1 

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, 

angyalaid színe előtt magasztallak. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk. 

Engedd, hogy ennek erejében megújulva 

angyalaidnak hűséges oltalma alatt 

bátran haladjunk előre az üdvösség útján. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Szeptember 30. 

 

Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Józs 1,8 

Ne fáradjon bele ajkad a törvény olvasásába, 

éjjel-nappal elmélkedj rajta, 

vésd szívedbe és váltsd tettekre mindazt, ami benne van, 

akkor jól szabod ki és megérted utadat. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Jeromos áldozópap lelkébe 

bensőséges szeretetet oltottál a Szentírás iránt. 

Add, hogy egyre több erőt merítsünk igédből, 

és megtaláljuk benne az élet forrását. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, Istenünk, 

hogy Szent Jeromos példájára elmélkedjünk szavadon, 

és ezt az üdvösségszerző áldozatot 

mind készségesebb lélekkel mutassuk be Fölségednek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jer 15, 16 

Rátaláltam szavadra, és alaposan fontolóra vettem 

üzeneted vigasságom lett, szívemnek örömujjongása; 

mert a te nevedet hordoztam én, 

Uram, Istenem. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, mennyei lakomád, 

amelyben örvendezve részesültünk Szent Jeromos ünnepén, 

serkentse híveid szívét, 

hogy a szent tanításra figyelve 

megértsük, amit kinyilatkoztattál, 

és azt követve elnyerjük az örök élet jutalmát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Október 

Október 1. 

 

A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i*) Szent Teréz szűz 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Vö. MTörv 32, 10-12 

Az Úr vezette és tanította őt, s úgy őrizte, mint szeme fényét. 

Mint a sas, föléje terjesztette szárnyait, 

felemelte és vállán hordozta. 

Mindenben az Úr vezérelte őt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te megnyitod országodat az alázatosak és a kicsinyek előtt. 

Tégy minket a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz útjának 

bátor követőivé, 

hogy közbenjárására megnyíljék számunkra örök dicsőséged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, midőn a Gyermek Jézusról nevezett Szent Teréz 

életének láttán csodálatosnak hirdetünk téged, 

kérve kérjük Fölségedet, 

fogadd el szolgálatunk áldozatát, 

amint az ő érdemei is kedvesek voltak előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 18, 3 

Így szól az Úr: Ha nem változtok meg, 

s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, 

nem mentek be a mennyek országába. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szentséged vétele 

gyújtsa lángra bennünk azt az erős szeretetet, 

amellyel Szent Teréz neked szentelte magát, 

és mások számára is irgalmasságodért esedezett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

____________________ 

* Ejtsd: Liziői 
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Október 2. 

 

Szent Őrzőangyalok 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Dán 3, 58 

Áldja az Urat, minden angyala, 

himnuszt énekeljen és magasztalja őt mindörökké. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel 

szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. 

Add meg könyörgő híveidnek, 

hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, 

és társaságuknak örökké örvendezzünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

melyeket szent angyalaid tiszteletére hozunk eléd. 

Add, hogy az ő szüntelen oltalmukkal 

megszabaduljunk a jelen veszélyektől, 

és szerencsésen eljussunk az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az angyalokról, 414. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 137, 1 

Angyalaid színe előtt magasztallak, Istenem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki az örök élet táplálékát 

nyújtod nekünk e nagy szentségben, 

vezess minket angyalaid szolgálatával 

az üdvösség és béke útjára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 4. 

 

Assisi Szent Ferenc 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK 

Szent Ferenc, Isten embere, 

elhagyta házát, szétosztotta örökségét, 
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és koldusszegényen élt. 

Az Úr ezért magához emelte őt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megadtad Assisi Szent Ferencnek, 

hogy a szegénységben és alázatosságban 

Krisztushoz váljék hasonlóvá. 

Tégy készségessé minket, 

hogy mi is az ő útján járva kövessük Fiadat, 

és örvendező szívvel veled egyesüljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, midőn áldozati adományainkat felajánljuk, 

arra kérünk, hogy méltón ünnepeljük a kereszt misztériumát, 

amelyet Assisi Szent Ferenc lángoló szívvel szeretett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 3 

Boldogok a lélekben szegények, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

add meg nekünk e szentség vétele által, 

hogy akik Assisi Szent Ferenc 

szeretetét és apostoli buzgóságát követjük, 

részesedjünk szereteted kegyelmeiben, 

és azt minden ember üdvösségére kiárasszuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

A VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Október 5. 

 

A bazilika-székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 

 

 

Október 6. 

 

Szent Brúnó áldozópap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy Szerzetesek miséje, 759. 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Brúnót arra hívtad, 

hogy a magányban szolgáljon neked. 

Közbenjárására add, 

hogy a világ forgatagában is szüntelenül neked éljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Október 7. 

 

Rózsafüzér Királynője 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Lk 1, 28. 42 

Üdvöz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled: 

áldott vagy te az asszonyok között, 

és áldott a te méhednek gyümölcse. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, téged, Úristen, 

a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására 

öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, 

hogy akik az angyali üzenet által 

szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, 

az ő kínszenvedése és keresztje által 

a feltámadás dicsőségébe vitessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, engedd, 

hogy méltóképpen mutassuk be ezeket az áldozati adományokat, 

és úgy ünnepeljük egyszülött Fiad életének titkait, 

hogy elnyerhessük ígéreteit. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I, (s a Boldogságos, mindenkor Szűz Mária ünnepén), 412. vagy 

II., 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 31 

Az angyal így szólt Máriához: 

Gyermeket fogansz, fiút szülsz, 

és Jézusnak fogod elnevezni. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

hogy akik e szentségben Fiad halálát és feltámadását hirdetjük, 

miután az ő szenvedésének társai lettünk, 

az ő vigasztalásában és dicsőségében is részesedjünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 

Október 8. 

 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 

 

Magyarország Főpátronája 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, 

Szűz Mária, Nagyasszonyunk és Pátronánk ünnepét ünnepelve, 

akinek ujjonganak az angyalok, 

és magasztalják Isten Fiát. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására 

népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. 

Szent István, első királyunk rendeléséből 

Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. 

Add jóságosan, 

hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Gondviselő Istenünk, 

felajánljuk Fölségednek Jézust, a szeplőtelen Bárányt, 

és arra kérünk, 

hogy a Boldogságos Szűzanya közbenjárására 

őseink hitében megerősödjünk, 

és mindnyájan az igazságban egységre jutva, 

ugyanezzel az üdvösséges eledellel táplálkozzunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Máriáról I, (s a Boldogságos, mindenkor Szűz Mária ünnepén), 412. vagy 

II., 413. 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Világnak legszentebb Királynője, Mária, 

könyörögj Krisztushoz, akit te szültél, 

imádkozz Urunkhoz, minden ember Megváltójához, 

hogy adjon nekünk békét és üdvösséget. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, segítse népedet 

a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának, 

Nagyasszonyunknak és Pátronánknak kegyes közbenjárása, 

hogy mi, akiket jótéteményekkel szüntelenül elhalmozott, 

minden veszélytől megszabaduljunk, 

és egyetértők legyünk az ő szeretetében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 9. 

 

Szent Dénes püspök és társai vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 721. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Dénesnek és társainak küldetést adtál, 

hogy a népeknek dicsőségedet hirdessék, 

és megerősítetted őket, 

hogy a szenvedésben állhatatosak legyenek. 

Add, hogy példájuk nyomán a földi javakat ne hajszoljuk, 

és a világ csábításaival bátran szembeszálljunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Leonardi Szent János áldozópap 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. vagy jótékonykodók miséje, 761.  

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden jóság forrása, 

te Leonardi Szent János áldozópapot az evangélium hirdetésére 

 küldted a népek közé. 

Közbenjárására add, 

hogy az igaz hit szüntelenül terjedjen az egész világon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Október 14. 

 

Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, hallgasd meg néped könyörgését 

Szent Kallixtusz pápa vértanúságának emléknapján. 

Érdemeiért és közbenjárására 

szüntelenül segítsd Egyházadat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

Október 15. 

 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

szűz és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 41, 2-3 

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, 

úgy áhít a lelkem, téged, Istenem.  

Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a Jézusról nevezett Szent Terézt 

Szentlelked által arra indítottad, 

hogy életművével a tökéletesség útját tanítsa az Egyházban. 

Add, hogy mennyei tanítása szüntelenül oktasson minket, 

és eltöltsön az igazi életszentség utáni vággyal. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fölséges Istenünk, vedd jó szívvel felajánlott adományainkat, 

amint Szent Teréz önátadásának áldozatát is 

tetszéssel fogadtad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 88, 2 

Az Úr nagy jóságát énekelem szüntelen, 

nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 
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mennyei kenyérrel tápláltad családodat. 

Add, hogy Szent Teréz példája nyomán 

irgalmasságodat mindörökké örvendezve énekeljük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 16. 

 

Szent Hedvig szerzetesnő 
 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, te Szent Hedvig csodálatos életével 

mindnyájunk számára példát adtál az evangéliumi alázatosságra. 

Közbenjárására vezess minket mennyei országodba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Alacoque* Szent Marit Mária szűz 

 

Szüzek miséje, 748, vagy Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, áraszd ránk azt a lelkületet, 

amellyel Alacoque Szent Margit Máriát megajándékoztad, 

hogy Krisztus mindennél nagyobb szeretetét megismerjük, 

és örvendezzünk isteni életében való részesedésünknek. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Alakok 

 

 

Október 17. 

 

Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Gal 2, 19-20 

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. 

Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él énbennem. 

Isten Fiának hitében élek, aki szeretett és feláldozta magát értem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, te a szent vértanúk hitvallásával 

megdicsőíted Fiad titokzatos testét, az Egyházat. 

Add, hogy a vértanúság, 
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amely Antiochiai Szent Ignác püspöknek örök dicsőséget szerzett, 

nekünk szüntelen erőforrásunk legyen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Vedd szívesen hódoló áldozatunkat, Istenünk, 

aki Antiochiai Szent Ignácot, Krisztus gabonáját 

a vértanúi szenvedés által tiszta kenyérré formálva elfogadtad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Krisztus gabonája vagyok: 

vadállatok foga őröl, 

hogy tiszta kenyérré lehessek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, legyen segítségünkre ez a mennyei kenyér, 

amelyet Antiochiai Szent Ignác égi születésnapján magunkhoz vettünk; 

ez segítsen minket, 

hogy név szerint és tettekben is igazi keresztények legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 18. 

 

Szent Lukács evangélista 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Iz 52, 7 

Milyen nagy öröm, hogy közeledik már a hegyekből 

a béke hírnöke, az áldás követe, üdvösségünk hirdetője. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te Szent Lukácsot kiválasztottad, 

hogy igehirdetésével és írásaival 

hirdesse a szegények iránti szeretetedet. 

Add, hogy minden keresztény egy szív, egy lélek legyen, 

és minden nép meglássa az üdvösséget. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, Istenünk, 

hogy mennyei ajándékaid erejéből szabad szívvel szolgáljunk neked. 
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Legyenek ezek az adományok, 

melyeket Szent Lukács ünnepén eléd hozunk, 

hathatós oltalmunkra és dicsőségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról II., 417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 10, 1.9 

Az Úr elküldte tanítványait, hogy a városokban hirdessék: 

elérkezett hozzátok az Isten országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy szentté tegyen minket ez a kenyér, 

melyet oltárodról kaptunk, 

és erősítsen meg az evangélium hitében, 

amelyet Szent Lukács hirdetett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 19. 

 

De Brébeuf* Szent János és Jogues** Szent Izsák 

áldozópapok és társaik vértanúk 

 

Vértanúk miséje, 721. vagy lelkipásztorok, hithirdetők miséje,742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Észak-Amerika országait 

de Brébeuf Szent János, Jogues Szent Izsák, valamint társaik 

igehirdetésével és vérehullósával megszentelted. 

Add, hogy a kereszténység viruló vetése 

közbenjárásukra mindenütt egyre gyarapodjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Dö Bréböf 

* * Ejtsd: Zsog 

 

Keresztes Szent Pál áldozópap 

 

KEZDŐÉNEK 1 Kor 2, 2 

Elhatároztam, hogy nem akarok másról tudni köztetek, 

csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, esdje ki nekünk kegyelmedet 

Keresztes Szent Pál áldozópap, 

aki oly kiváló buzgósággal szerette Fiad keresztjét. 
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Add, hogy példáján fellelkesülve, 

keresztünket mi is bátran elfogadjuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, legyen kedves előtted 

Keresztes Szent Pál emléknapján felajánlott áldozatunk. 

Add, hogy mi, akik az Úr szenvedésének misztériumát ünnepeljük, 

tetteinkkel is kövessük, amit most cselekszünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 1, 23-24 

A megfeszített Krisztust hirdetjük, 

Krisztust, Isten erejét és Isten bölcsességét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a kereszt titkát 

Keresztes Szent Pál életében csodálatosan felragyogtattad. 

Add kegyesen, hogy ebből az áldozatból erőt merítve 

hívő lélekkel ragaszkodjunk Krisztushoz, 

és az Egyházban minden ember üdvösségén munkálkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 22. 

 

A saját templom felszentelése 

(amennyiben annak napja nem ismeretes) 

 

Főünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. 

 

 

Október 23. 

 

Kapisztrán Szent János áldozópap 

 

Emléknap 

 

Hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Kapisztrán Szent Jánost küldted 

szorongattatásban élő híveid megerősítésére. 

Add, hogy oltalmad alatt biztonságban éljünk, 

és őrizd meg Egyházadat szüntelen békében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
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aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints megengesztelődve áldozati adományunkra, 

amelyet ma felajánlunk. 

Kapisztrán Szent János áldozópap közbenjárására add, 

hogy ellenségeink cselvetései között szilárdan helytálljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

te mennyei étellel és itallal tápláltál minket. 

Kapisztrán Szent János áldozópap közbenjárására 

védelmezz minket minden ellenségtől, 

és őrizd Egyházadat szüntelen békében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 24. 

 

Claret* Szent Antal Mária püspök 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. vagy püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Claret Szent Antal püspököt 

a hithirdetés munkájában csodálatos szeretettel 

és türelemmel áldottad meg. 

Közbenjárására add, hogy mindig a te ügyedben fáradozzunk, 

és buzgón törekedjünk testvéreinket megnyerni Krisztusnak. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Klaret 

 

A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

A Szeged-csanádi székesegyház felszentelése 
 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 
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Október 25. 

 

Boldog Mór püspök 
 

Emléknap 

 

A PÉCSI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Boldog Mór püspök, 

az egyházmegye társvédőszentje 

 

Főünnep 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

tekints Boldog Mór püspök érdemeire, 

és közbenjárására add, hogy példája nyomán 

tiszta és alázatos szívvel szolgáljunk neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

Boldog Mór püspök ünnepén 

tekints irgalmas szemmel oltárodra hozott adományainkra. 

Add, hogy áldozatunk bemutatásával téged engeszteljünk, 

és adományaidból életet merítsünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints jóságosan hálaáldozatunkra, 

és Boldog Mór püspök közbenjárására 

fordítsd magadhoz szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

Október 28. 

 

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Ezek azok a férfiak, akiket az Úr igaz szeretetben kiválasztott, 

és örökké tartó dicsőséggel jutalmazott. 

 

DICSŐSÉG 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, 

hogy apostolaid által jussunk el neved ismeretére. 

Szent Simon és Szent Júdás Tádé közbenjárására 

add jóságosan kegyelmedet, 

hogy Egyházad szüntelenül gyarapodjék, 

és egyre több nép fogadjon el hívő lélekkel téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostol 

örök dicsőségéről megemlékezve 

arra kérünk, 

fogadd el felajánlott adományainkat, 

és tégy minket méltóvá a szent áldozat bemutatására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416–417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14, 23 

Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, 

s Atyám is szeretni fogja. 

Hozzá megyünk és benne fogunk lakni - mondja az Úr 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, e szentségben részesedve 

könyörögve kérünk a Szentlélekben, 

hogy ez az áldozat, amelyet Szent Simon és Szent Júdás Tádé 

szenvedésére emlékezve felajánlottunk, 

őrizzen meg minket szeretetedben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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November 

November 1. 

 

Mindenszentek 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban 

Mindenszenteket ünnepelve, 

akiknek ünnepén ujjonganak az angyalok, 

és magasztalják Isten Fiát. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, te megadtad, 

hogy egy napon ünnepeljük minden szented dicsőségét. 

Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra 

bőven áraszd reánk nagy irgalmadat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd tetszéssel áldozati adományainkat, 

amelyeket minden szented tiszteletére felajánlunk. 

Hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba; 

engedd éreznünk, hogy közbenjárnak üdvösségünkért. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Anyánknak, a mennyei Jeruzsálemnek dicsősége. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Mert a te jóságodból ünnepeljük a mai napon a dicsőség városát, 

a mennyei Jeruzsálemet, mely anyánk és végső célunk, 
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 – hol megdicsőült testvéreink KÓrusa 

mindörökké magasztal téged. 

Mi valamennyien, akik a hit fényében a földi élet zarándokútját járjuk, 

nagy buzgósággal törekszünk e szent városba, 

és örvendünk, hogy az Egyház tagjait ilyen dicsőség várta, 

– s hogy gyarló embervoltunknak a szentekben ADtál 

pártfogót és példaképet. 

 

(És) Ezért velük és az angyalok ünneplő kórusával együtt 

– magasztalunk TÉged, 

és hangos szóval mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5,8-10 

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

a te végtelen szentségedet csodáljuk és tiszteljük minden szentedben. 

Add kegyelmedet, 

hogy szentté legyünk szereteted teljességében, 

és innét, a földi zarándokok asztalától eljussunk a mennyei haza lakomájára. Krisztus, a mi 

Urunk által. 

 

Saját ünnepélyes áldás: 524. 

 

 

November 2. 

 

Halottak napja 

 

A misék, amelyek itt következnek, a miséző tetszése szerint választhatók. Ha november 2-a 

vasárnapra esik, a mise a halottak napjáról veendő. 

 

1 

 

KEZDŐÉNEK 1 Tessz 4, 14; 1 Kor 15, 22 

Amint Krisztus meghalt és feltámadt, 

ugyanúgy feltámasztja Isten azokat is, 

akik Jézusban hunytak el; 

és ahogyan Ádámban minden ember meghal, 

ugyanúgy Krisztusban mindenki örök életre támad. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, hallgasd meg jóságosan imádságunkat, 

amikor húsvéti hittel valljuk, 
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hogy szent Fiad a halálból életre támadt. 

Kérünk, erősítsd bennünk azt a reménységet, 

hogy elhunyt híveidnek is megadod a boldog feltámadást. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd kegyesen adományainkat, Istenünk. 

Kérünk, vedd fel elhunyt gyermekeidet 

szent Fiad dicsőségébe, 

akinek fölséges áldozata 

testvéri szeretetben kapcsol össze minket. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 11, 25-26 

Így szól az Úr: Én vagyok a feltámadás és az élet. 

Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. 

Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, 

hogy örök világosságod és békességed országába jussanak 

elhunyt gyermekeid, 

akikért ezt a húsvéti áldozatot bemutattuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

2 

 

KEZDŐÉNEK Vö. 4 Ezdr 2, 34-35 

Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, 

és az örök világosság fényeskedjék nekik. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy: 

szent Fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből 

add meg elhunyt gyermekeidnek, 

hogy amiként feltámadásunk hittitkát megismerték 

az örök boldogság örömeibe is eljuthassanak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Isten, 

kérünk, ebben a szent áldozatban mosd le 

elhunyt gyermekeid bűneit Krisztus vérével, 

és akiket a keresztvízzel már megtisztítottál, 
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tedd egészen tisztává irgalmas szereteteddel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. 4 Ezdr 2, 34. 35 

Örök világosság fényeskedjék nekik, 

szentjeid körében, Urunk, mindörökre, 

mert jóságos vagy. 

Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, 

és az örök világosság fényeskedjék nekik; 

szentjeid körében, Urunk, mindörökre, 

mert jóságos vagy. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, magunkhoz vettük egyszülött Fiadat, 

aki érettünk áldozattá lett és dicsőségesen feltámadt. 

Kérve kérjük irgalmadat elhunyt gyermekeidért, 

hogy húsvét szent titkának erejéből megtisztulva 

az eljövendő dicsőséges feltámadás ajándékát elnyerhessék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

3 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Róm 8.11 

Isten, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

életre kelti majd a mi halandó testünket is, 

mert bennünk lakik a Szentlélek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött Fiad, 

legyőzve a halált, a mennybe visszatérjen; 

add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, 

hogy a földi élet halandóságát legyőzve 

örökre szemlélhessenek téged, 

aki alkottad és megváltottad őket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen ezt az áldozati adományt 

minden, Krisztusban megholt hívedért, 

hogy ennek az áldozatnak erejéből, amely mindennél értékesebb, megszabaduljanak a halál 

kötelékeitől, 

és elnyerjék az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Fil 3, 20-21 
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Üdvözítőnket várjuk, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, 

aki megújítja gyarló emberi testünket, 

és hasonlóvá teszi saját dicsőséges testéhez. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen áldozatunkat, 

és áraszd bőven irgalmadat elhunyt gyermekeidre; 

akiket megajándékoztál a keresztség kegyelmével, 

ajándékozd meg azokat a mennyei örömök teljességével is. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

November 3. 

 

Porres* Szent Márton szerzetes 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Porres Szent Mártont 

az alázatosság útján vezetted az égi dicsősére. 

Segíts példamutató életét úgy követnünk, 

hogy vele együtt eljussunk mennyei országodba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

*Ejtsd: Porresz 

 

 

November 4. 

 

Borromeo Szent Károly püspök 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

őrizd meg népedben Borromeo Szent Károly püspök lelkületét, 

hogy Egyházad szüntelenül megújuljon Fiad képmására, 

és így megismertesse Krisztust a világgal. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints áldozati adományainkra, 

melyeket Borromeo Szent Károly püspök emléknapján 

oltárodra helyezünk. 
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Őt lelkipásztori buzgóságáért 

és erényeinek kiváló érdemeiért kitüntetted. 

Ennek az áldozatnak az erejéből add meg nekünk is, 

hogy munkálkodásunk igaz eredményekben bővelkedjék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, a magunkhoz vett szentség eledel 

árassza el lelkünket azzal az erővel, 

amely Borromeo Szent Károly püspököt a szolgálatban hűségessé 

és a szeretetben buzgóvá tette. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

November 5. 

 

Szent Imre herceg 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 91, 13-14 

Virul az igaz, akár a pálma, 

s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. 

Az Úr házában van elültetve, 

Istenének csarnokában bont virágot. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Imrét 

tündöklő ifjúságában emelted szentjeid társaságába, 

miután sugallatodra neked szentelte életét. 

Engedd, hogy mindenkor közbenjáró segítőnk legyen nálad. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Áldozati adományaink felajánlása, Istenünk, 

tisztítson meg minket minden bűntől; 

és Szent Imre herceg közbenjárása által, 

akinek ünnepét üljük, 

jussunk el a mennyei haza örökségébe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 8-10 

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, védd meg népedet minden bajtól, 

hogy Szent Imre közbenjárásával 

el tudjuk kerülni a jelen élet veszélyeit, 

és a jövendő örök dicsőséget megérdemeljük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

November 9. 

 

A Lateráni-bazilika felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 711. 

 

 

November 10. 

 

Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te sohasem engeded meg, 

hogy a pokol hatalma erőt vegyen Egyházadon, 

amelyet erős, apostoli sziklára építettél. 

Kérünk, add meg Egyházadnak, 

hogy Nagy Szent Leó pápa közbenjárására 

igazságodban szilárdan megmaradjon, 

és folytonos békében éljen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fordítsd jóságosan Egyházad javára 

felajánlott adományainkat, 

hogy egész nyájad gyarapodjék, 

és kedvesek legyenek előtted pásztoraink. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te vezesd Egyházadat, 

melyet szent lakomádon tápláltál, 

hogy a te kormányzásod alatt 

szabadsága egyre növekedjék, 
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és a hitet épségben megőrizze. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

November 11. 

 

Tours-i* Szent Márton püspök 

 

Emléknap 

 

A SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Tours-i Szent Márton püspök, 

az egyházmegye védőszentje 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK 1 Sám 2, 35 

Hűséges papot támasztok magamnak, 

ő majd mindent szívem szerint tesz, ahogyan kívánom 

– mondja az Úr. 

 

A szombathelyi egyházmegyében: DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Tours-i Szent Márton püspök 

a te dicsőségedet szolgálta életében és halálában is. 

Add, hogy kegyelmed ereje bennünk is hatékonyan működjék, 

és szeretetedtől se élet, se halál el ne szakítson minket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

A szombathelyi egyházmegyében: HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, 

amelyeket örvendező szívvel ajánlunk fel 

Szent Márton püspök tiszteletére, 

hogy egész életünkön át 

jó és balsorsban egyaránt áldozatos szellemben éljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25.20 

Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül 

eggyel is tettetek, velem tettétek – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, add meg nekünk, 

akik az egység szentségével megerősödtünk, 
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hogy mindenben tökéletesen egyetértsünk akaratoddal; 

és amint Szent Márton püspök egészen átadta magát tenéked, 

úgy mi is joggal dicsekedhessünk azzal, 

hogy a tieid vagyunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

____________________ 

* Ejtsd: Túri 

 

 

November 12. 

 

Szent Jozafát püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy elevenen munkálkodjék Egyházadban a Szentlélek, 

akivel betelve Szent Jozafát püspök 

életét adta övéiért. 

Közbenjárására erősíts meg minket is Szentlelkeddel, 

hogy készséggel adjuk akár életünket is testvéreinkért. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, add áldásodat felajánlott adományainkra, 

és erősíts meg minket abban a hitben, 

amelyet Szent Jozafát püspök vére hullásával megpecsételt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, adja meg nekünk ez a mennyei asztal 

a lelkierősséget és a békés lelkületet, 

hogy Szent Jozafát püspök példájára 

életünket készségesen áldozzuk 

az Egyház becsületéért és egységéért. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

November 13. 

 

Magyar szentek és boldogok 

 

Szentek általános miséje, 753. Mondható az összes szentekről szóló votív mise is, 908. 
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KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, te megadtad, 

hogy egy napon ünnepeljük a magyar szentek és boldogok dicsőségét. 

Kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra 

áraszd bőven reánk nagy irgalmadat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 15. 

 

Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Nagy Szent Albert püspök 

a te nagy ajándékodból megmutatta 

az isteni hit és az emberi tudás összhangját. 

Add, hogy ragaszkodjunk az ő tekintélyével képviselt tanításhoz, 

és a tudományok haladása a te mélyebb ismeretedre 

és szeretetedre vezessen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 16. 

 

Skóciai Szent Marit 

 

Jótékonykodók miséje, 761. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, te Skóciai Szent Margit szívébe 

igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. 

Közbenjárására add, hogy példája szerint éljünk, 

és bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 17. 

 

Nagy Szent Gertrúd Szűz 

 

Szüzek miséje, 748. vagy szerzetesek miséje, 759. 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szűz Szent Gertrúd szívében 

kedves lakóhelyet készítettél magadnak. 

Közbenjárására világosítsd meg kegyelmeddel szívünk sötétségét, 

hogy örömmel megtapasztaljuk jelenlétedet és működésedet lelkükben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 18. 

 

Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 44, 14-16 

Fejedelmekké tetted őket az egész földön, 

ezért minden nemzedék megemlékezik rólad, 

és dicsérnek téged a népek mindörökkön-örökké. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol vezetésével 

védelmezd Egyházadat, 

hogy azok pártfogásával növekedjék az idők végezetéig 

hitben és szeretetben, 

akik először hirdették neki evangéliumodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, hódolatunk adományait, 

és kérünk, add kegyelmedet, 

hogy a Szent Péter és Szent Pál tanításával kapott igazságot 

sértetlenül megőrizzük szívünkben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, I. 416. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 6, 69-70 

Tiéd az örök életet adó tanítás, Urunk. 

Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, mennyei kenyérrel tápláltad népedet. 

Add, hogy örvendezzünk Szent Péter és Szent Pál apostoloknak, 

akiknek oltalma alá helyezted Egyházad kormányzását. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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November 19. 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet 
 

Ünnep 

 

Jótékonykodók miséje, 761. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, 

hogy a szegényekben Krisztust lássa és tisztelje. 

Közbenjárására add, 

hogy mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat 

minden testi-lelki bajukban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 21. 

 

A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban 

 

Emléknap 

 

Szűz Mária miséje, 713. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tisztelettel ünnepeljük 

a Boldogságos Szűz Mária dicsőséges emlékezetét. 

Kérünk, részesíts minket közbenjárására 

kegyelmed teljességéből. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 22. 

 

Szent Cecília szűz és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy szüzek miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, légy irgalmas hozzád könyörgő népedhez, 

és Szent Cecília szűz és vértanú közbenjárására 
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hallgasd meg jóságosan imádságunkat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 23. 

 

Szent I. Kelemen pápa és vértanú 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Szentjeid erőssége, mindenható, örök Isten, 

add, hogy örvendező lélekkel üljük meg 

Szent Kelemen pápa emléknapját. 

Ő Fiad papja és vértanúja volt: 

amit a szent áldozatban cselekedett, 

azt vére ontásával tanúsította, 

amit ajkával hirdetett, azt példájával is megerősítette. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Szent Kolumbán apát 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. vagy szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Kolumbán apát élete által 

az apostoli lelkület és a szerzetesi buzgóság 

szép példáját adtad népednek. 

Közbenjárására segíts, hogy nyomában járva 

téged mindennél jobban keressünk, 

és készséges lélekkel szolgáljuk evangéliumod terjedését. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

November 24. 

 

Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vértanúk 
 

Emléknap 

 

KEZDŐÉNEK Gal 6, 14a; 1 Kor 1,18 

Nem akarunk mással dicsekedni, 

mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. 

A keresztről szóló tanítás nekünk, 
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akik üdvözültünk, Isten ereje. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden atyaság forrása, 

te Dung-Lac Szent András áldozópapnak és vértanútársainak 

megadtad a kegyelmet, 

hogy szent Fiad keresztjéhez egészen vérük ontásáig 

hűségesek maradjanak. 

Közbenjárásukra segíts, 

hogy szeretetedet hirdessük testvéreinknek, 

és így méltók legyünk arra, 

hogy ne csak gyermekeidnek nevezzenek minket, 

hanem azok is legyünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, fogadd el felajánlott adományainkat, 

amelyeket a szent vietnami vértanúk szenvedésének emlékezetére 

eléd hozunk. 

Add, hogy életünk viszontagságai között 

mindig hűségesek lehessünk hozzád, 

és önmagunkat is odaadjuk neked kedves áldozatul. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 10 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a szentmisében most egy Kenyérrel tápláltál minket. 

A szent vietnami vértanúk emlékünnepén könyörögve kérünk, 

hogy a te szeretetedben mindig egyek legyünk, 

és így hűségünk jutalmául elnyerjük az örök életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

A SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

November 25. 

 

A székesfehérvári bazilika-székesegyház felszentelése 

 

Ünnep 

 

Templomszentelés évfordulójának miséje, 709. vagy 711. 
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A SZEGED-CSANÁDI EGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

November 28. 

 

Marchiai* Szent Jakab áldozópap 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Marchiai Szent Jakabot 

a lelkek üdvére az evangélium kiváló hirdetőjévé tetted, 

hogy a bűnösöket az erény útjára visszavezesse. 

Engedd jóságosan, 

hogy közbenjárására minden bűntől megtisztultan 

elnyerjük az örök életet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Márkiai 

 

 

November 30. 

 

Szent András apostol 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Mt 4, 18-19. 

Az Úr a Galileai-tenger partján látott két testvért, 

Pétert és Andrást. 

Meghívta őket: jöjjetek utánam, 

emberhalászokká teszlek titeket. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

legyen közbenjárónk az örökkévalóságban Szent András apostol, 

aki itt a földön igehirdetője és vezetője volt Egyházadnak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

engedd, hogy ezeket az áldozati adományokat, 

amelyeket Szent András apostol ünnepén hozunk eléd, 
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tetszésedre felajánlhassuk és általuk megújuljon életünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416–417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1, 41-42 

András így szólt testvéréhez, Simonhoz: 

Megtaláltuk a Messiást, vagy más szóval a Fölkentet; 

s elvitte Jézushoz. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szentséged vétele erősítsen meg minket, 

hogy Szent András apostol példája nyomán 

Krisztus halálát hordozzuk magunkban, 

és vele együtt élhessünk a mennyei dicsőségben. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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December 

December 3. 

 

Xavéri Szent Ferenc áldozópap 
 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, hithirdetők miséje, 742. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Xavéri Szent Ferenc áldozópap igehirdetésével 

számos népet térítettél a hitre. 

Add, hogy az ő buzgó hite lángoljon híveid lelkében, 

és az Anyaszentegyház örömmel lássa maga 

körül sok hűséges gyermekét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyeket elhoztunk neked Xavéri Szent Ferenc emléknapján, 

aki a lelkek szolgálatában 

szent buzgóságul járta be a messze tájakat. 

Add kegyelmedet, hogy az ő példájára 

mi is hathatós tanúságot tegyünk az evangélium mellett, 

és embertársainkkal együtt örömmel siessünk hozzád. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, ez a szentáldozás 

gyújtsa lángra bennünk azt a buzgó szeretetet, 

amely Xavéri Szent Ferencet hevítette 

a lelkek üdvözítésének szolgálatában; 

add, hogy keresztény hivatásunkhoz egyre méltóbb élettel 

a jó ügy munkásainak megígért jutalmat 

vele együtt elnyerhessük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 4. 

 

Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 
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Segíts minket Damaszkuszi Szent János áldozópap 

és egyháztanító közbenjárására, 

hogy világosságot és erőt találjunk az igaz hitben, 

amelyet ő oly kiválóan tanított. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

December 6. 

 

Szent Miklós püspök 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

Szent Miklós püspök közbenjárására 

őrizz meg minket minden veszélyben, 

hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

December 7. 

 

Szent Ambrus püspök és egyháztanító 

 

Emléknap 

 

Lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te példaképül adtad Szent Ambrus püspököt, 

hogy katolikus hitet és apostoli bátorságot tanuljunk tőle. 

Támassz Egyházadban szíved szerinti férfiakat, 

akik népedet erős lélekkel és nagy bölcsességgel kormányozzák. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, az áldozat bemutatásánál 

áradjon reánk Szentlelked kegyelméből a hit világossága, 

mely Szent Ambrus püspök állandó belső fényessége volt, 

miközben dicsőségedet hirdette. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, erősítsen meg minket e szentség ereje, 

hogy Szent Ambrus püspök tanítása nyomán 

előre jussunk a lelki életben, 

bátor szívvel járva utaidon 

hozzád igyekezzünk, 

és méltóképpen felkészüljünk mennyei lakomád édes örömére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 8. 

 

A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 

 

Főünnep 

 

KEZDŐÉNEK Iz 61. 10 

Örvendezve örvendek az Úrban, 

és lelkem ujjong az én Istenemben, 

mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, 

és az igazság palástját terítette rám, 

mint menyasszonyra, aki ékszerekkel díszíti magát. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak 

a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, 

amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. 

Szűz Mária közbenjárására engedd, 

hogy mi is tiszta lélekkel jussunk el hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd jóságosan 

és fordítsd üdvösségünkre az áldozati adományt, 

amelyet a Boldogságos Szűz Mária 

szeplőtelen fogantatásának ünnepén bemutatunk. 

Hittel valljuk, hogy kegyelmed eleve megóvta őt minden bűntől, 

és kérünk, adj közbenjárására vétkeinktől szabadulást nekünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Mária és az Egyház misztériuma. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 
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 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te megőrizted a Boldogságos Szűz Máriát az áteredő bűn minden szennyétől, 

– és kegyelmed teljességével méltóvá tetted ARra, 

hogy ő legyen Fiadnak édesanyja. 

Így megjelent benne az eljövendő Egyház, 

– Krisztus szépséges JEgyese, 

melyen sem ránc, sem szeplő nincsen. 

E tiszta Szűz hivatása volt, hogy világra hozza a Fiút, 

– az ártatlan BÁrányt, 

aki elveszi a világ bűneit. 

Te Máriát adtad népednek, 

 – hogy mindenkinél hathatósabban pártfogoljon MINket, 

és ő legyen az életszentség példaképe. 

 

(És) Ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, 

– dicsőítünk TÉged 

és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Dicső dolgokat mondanak rólad, Mária, 

mert tőled született Krisztus, 

a mi Istenünk, az igazság Napja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

gyógyítsa bennünk a magunkhoz vett szentség ereje 

az áteredő bűn sebeit, 

miután ettől a bűntől Szűz Máriát 

a szeplőtelen fogantatás kiváltsága által 

már eleve megóvtad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 11. 

 

Szent I. Damazusz pápa 

 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, add, 

hogy szüntelenül ünnepeljük szent vértanúid hősiességét, 
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és Szent Damazusz pápa példáját követve 

tiszteljük és szeressük őket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

December 12. 

 

Chantal* Szent Johanna Franciska szerzetesnő 

 

Szerzetesek miséje, 759. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Chantal Szent Johanna Franciskát 

változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. 

Közbenjárására engedd, 

hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, 

és szüntelenül jó példát adjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

* Ejtsd: Sántál 

 

 

December 13. 

 

Szent Lúcia szűz és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy szüzek miséje, 748. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, védelmezzen és óvjon minket 

Szent Lúcia szűz és vértanú dicsőséges közbenjárása. 

Add, hogy égi születésnapját 

buzgón megüljük itt a földön, 

egykor pedig találkozzunk vele az örökkévalóságban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

December 14. 

 

Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító 

 

Emléknap 
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KEZDŐÉNEK Gal 6, 14 

Nem akarok mással dicsekedni, mint Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. 

Általa keresztre szegezték nekem a világot, 

és engem is a világnak. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te Keresztes Szent János áldozópapot és egyháztanítót 

a tökéletes önmegtagadás és a kereszt nagy szeretetére nevelted. 

Engedd, hogy kitartóan kövessük példáját, 

és eljussunk dicsőséged boldog szemlélésére az örökkévalóságban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, tekints adományainkra, 

melyeket Keresztes Szent János ünnepén felajánlunk. 

Segíts, hogy Urunk szenvedésének emlékét ünnepelve, 

életünkkel valóra váltsuk, amit az áldozatban végbeviszünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 16, 24 

Aki követni akar, tagadja meg magát, 

vegye keresztjét és kövessen - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a kereszt titkának tanítását 

Keresztes Szent János életében csodálatosan elénk tártad. 

Add kegyelmesen, hogy ebből az áldozatból erőt merítve, 

Krisztushoz hűségesen ragaszkodjunk, 

és az Egyházban minden ember üdvösségéért munkálkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 21. 

 

Kaníziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanító 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy egyháztanítók miséje, 746. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Kaníziusz Szent Péter áldozópapnak megadtad, 

hogy erényes életével és tudásával védelmezze a katolikus hitet. 

Közbenjárására engedd, 

hogy örvendezve megtaláljanak téged azok, 

akik keresik az igazságot, 

hívő néped pedig állhatatos maradjon a hitben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
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aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

December 23. 

 

Kȩty* Szent János áldozópap 

 

Lelkipásztorok miséje, 737. vagy jótékonykodók miséje, 761. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, add nekünk, 

hogy Kȩty Szent János áldozópap példájára 

előrehaladjunk a szentek tudományában, 

mindenkivel szemben irgalmasságot gyakoroljunk, 

és magunk is bocsánatot nyerjünk tőled. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

____________________ 

*Ejtsd: Kenti 

 

 

December 26. 

 

Szent István első vértanú 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Megnyílott az ég kapuja Szent István előtt: 

ő az első a vértanúk sorában, 

aki elnyerte a mennyben a győzelmi koronát. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy kövessük annak példáját, 

akit ma tisztelünk; 

tanuljuk meg szeretni ellenségeinket, hiszen ma Szent István vértanú 

mennyei születése napját ünnepeljük, 

aki üldözőiért is tudott imádkozni. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Nincs HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, 
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amelyeket odaadó szeretettel szentelünk a mai napon neked, 

és Szent István vértanú dicsőséges emlékünnepén felajánlunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: karácsonyi, 385–387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK ApCsel 7, 58 

Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: 

Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, 

amellyel elhoztad nekünk szent Fiad születésekor az üdvösséget, 

Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztetsz minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 27. 

 

Szent János apostol és evangélista 

 

Ünnep 

 

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Szent János apostol és evangélista, 

a főegyházmegye védőszentje 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK Sir 15, 5 

Ő az a János, aki az utolsó vacsorán az Úr mellett foglalt helyet. 

Boldog apostol, mert megnyíltak előtte a mennyország titkai, 

és az egész földkerekségen hirdette az örök élet igéit. 

 

 Vagy: 

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, 

a bölcsesség és az értelem lelkével töltötte be őt az Úr, 

a dicsőség ruháját adta rá. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent János apostol által 

feltártad előttünk örök Igéd rejtett titkait. 

Kérünk, tedd fogékonnyá értelmünket, 

hogy megértsük, 

amit ő oly kiváló bölcsességgel tanított nekünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
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Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteld meg felajánlott adományainkat, 

és add, hogy ebből az égi lakomából 

az örök Ige titokzatos életét merítsük, 

melynek titkait ugyanebből a forrásból tártad fel 

János apostolodnak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: karácsonyi, 385–387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1,14.16 

Az Ige testté lett, és közöttünk élt. 

Mindannyian az ő teljességéből részesültünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

a most bemutatott áldozat által 

lakozzék mindig bennünk a megtestesült Ige, 

akit Szent János apostol hirdetett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 28. 

 

Aprószentek, vértanúk 

 

Ünnep 

 

KEZDŐÉNEK 

Az Aprószentek, a Krisztus helyett megölt ártatlan kisdedek, 

követik őt, mint szeplőtelen Bárányt, 

és szüntelenül hirdetik: Dicsőség neked, Urunk! 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, az Aprószentek a mai napon nem szóval, 

hanem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. 

Add, kérünk, hogy beléd vetett hitünket 

ne csak szavunkkal valljuk, 

hanem életünkkel is tanúsítsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el buzgó híveid áldozati adományait, 

és tisztítsd meg azokat, 
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akik tudatosan szolgálnak neked az áldozat bemutatásánál, 

hiszen annak erejével még az öntudatra nem jutott kisdedeket is 

elvezetted az üdvösségre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: karácsonyi, 385–387. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jel 14, 4 

Ők a megváltottak az emberek közül, 

az Isten és a Bárány első termése. 

Mindenüvé követték a Bárányt, ahová csak ment. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, áraszd a megváltás bőséges kegyelmét híveidre, 

amikor magunkhoz vesszük égi ajándékodat Aprószentek ünnepén, 

akik szent Fiadat emberszóval ugyan nem vallhatták meg, 

de születésének kegyelméből elnyerték a mennyei koronát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 

December 29. 

 

Becket Szent Tamás püspök és vértanú 

 

AZ ESZTERGOMI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN: 

 

Becket Szent Tamás püspök és vértanú 

 

Emléknap 

 

Vértanúk miséje, 726. vagy lelkipásztorok, püspökök miséje, 735. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te nagy lelkierőt öntöttél 

Becket Szent Tamás vértanúdba, 

hogy az igazságért feláldozza életét. 

Közbenjárására engedd, 

hogy Krisztusért lemondva életünkről itt a földön, 

örökre megtaláljuk azt nálad a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 

December 31. 

 

Szent I. Szilveszter pápa 
 

Lelkipásztorok, pápák miséje, 733. 
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KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, jöjj segítségére népednek. 

Kormányozz és vezess minket, 

hogy közbenjárónk, Szent Szilveszter pápa oltalmával 

biztos úton haladjunk földi életünkben, 

és eljussunk az örök boldogságba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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Közös rész (közös misék) 

1.A könnyebbség kedvéért a Közös részben több misénél minden elem közölve van, tudniillik 

a Kezdő- és Áldozási énekek, valamint a Könyörgések. 

 Ugyanazon közös misék esetén a pap szabadon választhatja a Kezdő- és Áldozási éneket, 

valamint a könyörgést, szem előtt tartva a lelkipásztori szempontokat. 

 Továbbá szentek emléknapjain a Könyörgés az Áldozás utáni könyörgés vehető a Közös 

misékből vagy a megfelelő liturgikus idő köznapjának miséjéből. 

 

2. A Közös részben egyes számban található szövegek alkalmazhatók többes számban, illetve 

a többes számban közölt szövegek vehetők egyes számban. 

 

3. A meghatározott időkre és körülményekre jelzett misék a megfelelő időkben és 

körülmények között mondandók. 

 

4. Húsvéti időben a Kezdő- és Áldozási énekhez egy Allelujá-t kell mondani. 

 

5. Főünnepeken és ünnepeken tetszés szerint vehető Kezdő- és Áldozási ének gyanánt egy a 

765. oldalon közöltek közül. 
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Templomszentelési misék 

A TEMPLOMSZENTELÉS NAPJÁN 

 

A „Templommegáldás”, valamint az „Oltármegáldás” miséjének szövege a rituális misék 

között található, 812-819. 

 

TEMPLOMSZENTELÉS ÉVFORDULÓJÁN 

 

A) A felszentelt templomban 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 67, 36 

Csodálatos vagy, Isten, szentélyedben! 

Urunk ad népének hatalmat és erőt; 

áldott a mi Istenünk! 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megengeded, 

hogy templomunk felszentelésének napját 

lelkünk javára évente megünnepeljük, 

hallgasd meg néped könyörgő szavát. 

Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, 

reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

HITVALLÁS 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, megemlékezünk arról a napról, 

amelyen házadat dicsőséggel és szentséggel betöltötted. 

Kérünk, add meg nekünk, 

hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves áldozat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Isten templomának, az Egyháznak misztériuma 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
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mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt építsünk, 

mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye, 

 – és ide várod jóságos atyai SZÍVveI 

 az élet zarándokútját járó népedet. 

 

Te itt építesz minket élő templommá, 

és gyarapítod a világszerte elterjedt Egyházat, Krisztus testét, 

– hogy a békéről szóló LÁtomás 

 a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. 

 

(És) Ezért mi is, szentjeid boldog seregével együtt 

a dicsőség templomában magasztalunk téged: 

– Fölségedet DIcsérjük, 

 és hálás szível mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 3, 16–17 

Isten temploma vagytok, Isten lelke lakik bennetek. 

Isten temploma szent, és ti vagytok az a templom. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

add, hogy ez a neked szentelt nép 

mindig örömmel fogadja áldásodat, 

és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, 

lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ünnepélyes áldás a mise végén 

 

Választható az ünnepélyes áldás, 20, 525, a következő változtatással: aki e templom 

felszentelésének évfordulóján. 

 

B) A felszentelt templomon kívül 

 

KEZDŐÉNEK Jel 21, 2 

Láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem 

alászállt az égből, az Istentől. 

Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. 

 

DICSŐSÉG 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te élő kövekből, választottaidból 

emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. 

Add, hogy Egyházadat bőkezűen töltse el 
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 az ajándékozó Szentlélek, 

és hívő népedből egyre inkább felépüljön 

 a mennyei Jeruzsálem. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, te Egyháznak nevezted népedet. 

Add, hogy az a közösség, amely nevedben egybegyűlt, 

csak téged szolgáljon, szeressen és kövessen; 

és vezetéseddel jusson el a megígért mennyei hazába. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd szívesen áldozati adományainkat. 

Add meg, hogy mindazok, akik itt hozzád folyamodnak, 

szentségeid kegyelmében részesüljenek, 

és elnyerjék, amire vágyakoznak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Az Egyháznak, Krisztus jegyesének és a Szentlélek templomának misztériuma. 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATYánk, 

 mindenható, örök Isten: 

 

Mert jótékonyságod lakhelyéül választod az imádság házát, 

hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek templomává építs, 

– melyet ragyogva ELtölt 

 a neked tetsző élet fénye. 

De Krisztus jegyesét, az Egyházat is jelenti a látható épület, 

mert Egyházadban is szüntelenül folytatod a megszentelés művét, 

– hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje TŐled 

 dicsőséged fényét. 

 

(És) ezért mi is, az összes angyalokkal és szentekkel együtt 

– magasztalunk TÉged, 

 és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 
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Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és a földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Pét 2, 5 

Mint élő kövek épüljetek Krisztusra, 

hogy lélekből való templom, szent papság legyetek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, 

hogy a földi Egyház a mennyei Jeruzsálem előképe legyen. 

Engedd, hogy az áldozatban való részesedésünk 

kegyelmed templomává tegyen minket, 

és egykor majd juttasson el dicsőséges hajlékodba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szűz Mária miséi 

 

 Az alábbi szövegeket mondjuk Szűz Mária szombatján és a Boldogságos Szűz Mária 

votív miséiben. 

 

1 

 

KEZDŐÉNEK Sedulius 

Üdvöz légy, Szűzanya! 

Te szülted a Királyt, 

aki az ég és a föld Ura mindörökkön-örökké. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Engedd, kérünk, Úristen, hogy mi, a te szolgáid, 

folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, 

és a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriának 

dicsőséges közbenjárására a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, 

és örökké tartó örömet élvezzünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Urunk, Istenünk, bocsásd meg irgalmasan vétkeinket, 

hogy akik saját érdemeinkkel nem dicsekedhetünk, 

Fiad szülőanyjának, 

a Boldogságos Szűz Máriának közbenjárására üdvözüljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, segítsen minket szent Fiad, 

aki emberré lett és Szűztől született. 

Ő, aki édesanyjának szűzi épségét nem vette el, 

hanem inkább megszentelte, 

szabadítson meg gyarlóságainktól, 

és tegye kedvessé előtted áldozatunkat. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ a Boldogságos Szűz Máriáról I. (votív misékben: és amikor tiszteljük a 

Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát), 412. vagy II. 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 11, 27 

Boldog asszony Szűz Mária: 

méhében hordozta az örök Atya Fiát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük az égi kenyeret. 

Kérjük kegyelmedet, 
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hogy akik Szűz Máriát örvendezve ünnepeljük, 

őt követve mi is méltók legyünk a megváltás művét szolgálni. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

2 

 

KEZDŐÉNEK 

Boldog vagy, Szűz Mária, 

mert méhedben hordoztad az ég és föld Teremtőjét; 

világra szülted azt, aki alkotott, 

és mindörökké szűz maradsz. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Légy oltalmunk, irgalmas Istenünk, 

hogy mi, akik Fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, 

közbenjárására vétkeinkből új életre támadjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Kérünk, Istenünk, legyen segítségünkre 

 a Boldogságos Szűz Máriának áldott közbenjárása, 

szabadítson meg minden veszélytől 

és hozza meg nekünk a te békéd örömét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fiad édesanyjának emlékezetét ünnepelve arra kérünk, 

Istenünk, hogy az áldozat, melyet bemutatunk, 

bőséges kegyelmedből 

minket magunkat is tegyen örök áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ a Boldogságos Szűz Máriáról I. (votív misékben: és amikor tiszteljük a 

Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát), 412. vagy II, 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 1, 49 

Nagyot tett velem a hatalmas Isten; 

szentséges az ő neve. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Örök megváltásodnak részesei lettünk, Istenünk. 

Kérve kérünk, 

hogy amíg Fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, 

tedd teljesebbé bennünk kegyelmed ajándékait, 

és életünkben egyre jobban megtapasztaljuk 

 üdvözítő jóságodat. 
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Krisztus, a mi Urunk által. 

 

3 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Jud 13, 23. 25 

Asszonyunk, Szűz Mária: – megáldott téged a magasságos Isten, 

úgy, mint senki más asszonyt a földön; 

nevednek oly nagy fényt adott, 

hogy dicséreted nem fogy el az emberek ajkán. 

 

KÖNYÖRGÉS 

A Boldogságos Szűz Mária dicsőséges emlékét ünnepelve, 

kérünk, Istenünk, hogy az ő közbenjárására 

 mi is elnyerhessük kegyelmed teljességét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Urunk, Jézus Krisztus, 

te magad választottad ki Mária szűzi méhét hajlékodul. 

Kérünk, add meg nekünk, hogy az ő oltalmában bizakodva 

emlékezetét örömmel ünnepeljük. 

Aki élsz és uralkodol 

az Atyaistennel és a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, örvendezve ajánljuk fel ezt a dicsőséges áldozatot 

Fiad édesanyjának ünnepén. 

Add, kérünk, hogy amit ebben az áldozatban oltárodra tettünk, 

megváltásodnak örök javait gyarapítsa bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ a Boldogságos Szűz Máriáról I. (votív misékben: és amikor tiszteljük a 

Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát), 412. vagy II., 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 1, 48 

Boldognak hirdet engem minden nemzedék, 

mivel Isten tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a mennyei eledelt. 

Könyörögve kérünk, 

hogy mi, akik most tisztelettel ünnepeljük 

a Boldogságos Szűz Mária emlékezetét, 

egykor a mennyei lakoma részesei lehessünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. ADVENTBAN 

 

KEZDŐÉNEK Iz 45, 8 

Harmatozzatok, egek, onnan felülről, 

és ti, felhők hullassátok közénk az Igazat! 

Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt! 

 

 Vagy: Lk 1, 30–32 

Az angyal így szólt Máriához: 

Kegyelmet találtál Istennél. 

Gyermeket fogansz, fiút szülsz, 

és a Magasságbéli Fiának fogják hívni. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, 

hogy örök Igéd az angyali üdvözletkor 

 a Boldogságos Szűz Mária méhében testet öltsön. 

Könyörögve kérünk, 

hogy mi, akik őt Isten Anyjának valljuk, 

közbenjárására mindig segítséget nyerjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy oltárodra helyezett ajándékainkat 

szentelje meg az a Szentlélek, 

aki isteni erejével Mária méhét megáldotta. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ a Boldogságos Szűz Máriáról I. (votív misékben: és amikor tiszteljük a 

Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát), 412. vagy II., 413. Mondható az adventi II. prefáció 

is, 384. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 4, 8 

Íme, a Szűz fogan, fiút szül, 

és Emmánuelnek nevezi el. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szent erejével formáljon át bennünket a mennyei eledel, 

amelyet magunkhoz vettünk. 

Add, hogy mi, akik a Boldogságos Szűz Mária emlékét 

hívő lélekkel ünnepeljük, 

eljussunk az örök üdvösségre Fiad megtestesülése által. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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5. KARÁCSONYI IDŐBEN 

 

KEZDŐÉNEK 

A Szűzanya világra szülte a Királyt, akit úgy hívunk: Örökkévaló. 

Boldog anya, dicsőséges Szűz: 

nem volt, nem is lesz hozzá hasonló. 

 

 Vagy: 

Szűz Mária, Isten Anyja: 

a megtestesüléskor a te méhedben keresett hajlékot az Isten. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Mária szűzi anyasága révén 

örök üdvösséggel ajándékoztad meg a világot. 

Engedd, kérünk, hogy közbenjárását érezzük, 

mert tőle kaptuk Fiadat, az élet szerzőjét. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat, 

és ragyogd be szívünket a Szentlélek sugárzó fényével, 

hogy Szűz Mária példáját követve 

mindig a te akaratodat keressük, 

és azt állítsuk életünk középpontjába. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ a Boldogságos Szűz Máriáról I. (votív misékben: és amikor tiszteljük a 

Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát), 412. vagy II. 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 1, 14 

Az Ige testté lett, és közöttünk élt, 

kegyelem és igazság tölti be. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A megtestesült Ige teste és vére táplált bennünket. 

Kérünk, Istenünk, add, hogy ez az isteni eledel, 

amelyet a Boldogságos Szűz Mária ünnepén 

örvendezve vettünk magunkhoz, 

Fiad isteni életének részeseivé tegyen minket. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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6. HÚSVÉTI IDŐBEN 

 

KEZDŐÉNEK Vö. ApCsel 1,14 

A tanítványok egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak 

Máriával, Jézus anyjával együtt, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egyszülött Fiadnak, 

Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával 

 megörvendeztetted a világot. 

Add, kérünk, hogy az ő Szent Anyjának közbenjárására 

eljussunk az örök élet örömébe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, 

te kiárasztottad Szentlelkedet az apostolokra, 

amikor együtt imádkoztak Jézus anyjával, Szűz Máriával. 

Közbenjárására segíts minket, 

hogy hűségesen szolgáljunk Fölségednek, 

és szavunkkal, példánkkal 

mindenütt hirdessük neved dicsőségét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

A Boldogságos Szűz Mária ünnepét megülve neked ajánljuk, 

Istenünk, áldozati adományainkat, 

és könyörögve kérünk, 

hogy Krisztus embersége legyen előtted oltalmunk, 

aki a kereszten szeplőtelen áldozatként 

 önmagát adta értünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ a Boldogságos Szűz Máriáról I. (votív misékben: és amikor 

tiszteljük a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát), 412. vagy II., 413. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Vigadj, Szűzanya, mert feltámadt Krisztus a sírból. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

gyökereztesd mélyen szívünkbe szent hitünk igazságait. 

Add, hogy mi, akik a Szűzanya Fiát 

igaz Istennek és igaz embernek valljuk, 

az ő halált legyőző feltámadása révén vele 

együtt az örök élet örömére jussunk. 
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Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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EGYÉB KÖNYÖRGÉSEK SZŰZ MÁRIA MISÉIBEN 

 

KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy mi, a te híveid, 

akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve bízunk, 

anyai közbenjárására 

minden rossztól megszabaduljunk itt a földön, 

és az örök élet örömére eljussunk a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

tekints hívő néped könyörgéseire és áldozati adományaira, 

amelyeket Isten Anyjának, 

a Boldogságos Szűz Máriának emlékezetére 

 felajánlunk neked, 

hogy előtted kedvesek legyenek, 

nekünk pedig megnyissák kegyelmed forrásait. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Üdvösségszerző táplálékoddal megerősödve 

könyörögve kérünk, Urunk, Istenünk, 

hogy mi, akik a Boldogságos Szűz Máriának, 

Isten Anyjának ünnepét áhítatos szívvel megünnepeltük, 

megváltásod bőséges erejét szüntelen érezhessük magunkban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Vértanúk miséi 

 

1. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK 

Az üdvözült lelkek örvendeznek a mennyben. 

Krisztust követték, 

Krisztusért vérüket ontották, 

és most vele együtt ujjonganak örökkön-örökké. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, örvendeztess meg minket kéréseink teljesítésével. 

Add, hogy mi, akik szent vértanúidnak, N.-nek és N.-nek 

szenvedése napját évenként megújuló áhítattal megünnepeljük, 

állhatatos hitüket is kövessük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat, 

amelyeket szent vértanúid emlékezetére neked felajánlunk. 

Add meg nekünk, szolgáidnak, 

hogy neved megvallásában hűségesnek bizonyuljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 22, 28-30 

Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban. 

Ezért nektek adom az országot, 

hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a szent kereszt titkát 

vértanúid szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. 

Add, kérünk, hogy szent áldozatodban megerősödve 

Krisztussal híven egybeforrjunk, 

és Egyházadban az emberek üdvösségéért munkálkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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2. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 33, 20-21 

Tengernyi csapás hull az igazakra, 

de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. 

Megőrzi minden csontjukat, 

hogy azokból egy sem törhet össze. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Mindenható, örök Isten, 

te megadtad Szent N.-nek és Szent N.-nek a kegyelmet, 

hogy Krisztusért szenvedjen, 

és erős lélekkel vállalja érted a halált. 

Isteni erőddel támogass minket, esendő embereket, 

hogy példájukra mi is bátran vállaljuk 

a hitünk szerinti életet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, Istenünk, hogy áldott vértanúid ünnepe 

tegye kedvessé előtted ezt az áldozati adományt, 

amelyet oltárodra helyezünk; 

add, hogy hozzon szabadulást vétkeinktől, 

és teljesítse kéréseinket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 13 

Senki sem szeret jobban, 

mint az, aki életét adja barátaiért – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Mennyei kenyérrel tápláltál 

és Krisztusban egy testté tettél minket, Istenünk. 

Add, kérünk, hogy az ő szeretetétől soha el ne szakadjunk, 

és szent vértanúidnak, N.-nek és N.-nek példája nyomán minden megpróbáltatásban 

helytálljunk Krisztusért, aki szeretett minket. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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3. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 36, 39 

Az igazak üdve az Úrtól való, 

az Úr oltalmazza őket szenvedés idején. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, 

örvendeztessen meg minket vértanúid testvéri közössége. 

Add, hogy őket ünnepelve 

hitünkben megerősödjünk, 

és sokszoros közbenjárásukban vigasztalást találjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Urunk, Istenünk, támogasson minket 

Szent N. és Szent N. vértanú közbenjáró imája, 

és adjon nekünk erőt, 

hogy Fiad evangéliumához hűségesen ragaszkodjunk. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd szívesen néped áldozati adományait, 

amelyeket szent vértanúid szenvedésének emlékezetére 

felajánlunk neked. 

Add, hogy az az áldozat, amely Szent N-t és Szent N-t 

 az üldöztetés idején megerősítette, 

megpróbáltatásaink között minket is tegyen állhatatossá a jóban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mk 8, 35 

Aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, 

az megmenti életét – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, Szent N. és Szent N. vértanúd ünnepén 

 magunkhoz vettük bőkezű ajándékodat. 

Add, hogy ez a szentáldozás békét és üdvösséget szerezzen nekünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 33, 18 

Az igazak az Úrhoz kiáltottak, és ő meghallgatta, 

és minden szorongatásból kiszabadította őket. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, te Szent N. és Szent N. vértanúd ünnepével 

évenként új örömet szerzel nekünk. 

Add, hogy akiknek mennyei születését ünnepeljük, 

azoknak mindhalálig hű odaadását követni tudjuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, te Szent N.-t és Szent N.-t 

kegyelmed ajándékával a vértanúság tündöklő dicsőségére vezetted. 

A szent vértanúk közbenjárására 

add meg bűneink bocsánatát, 

és szabadíts meg minket minden gonosztól. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat 

Szent N. és Szent N. ünnepén. 

Könyörögve kérünk, 

hogy amint nekik megadtad a szent hit ragyogó világosságát, 

nekünk is add bőkezűen a bocsánat és a béke ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 2 Kor 4, 11 

 

Halálra adnak minket Jézusért, 

hogy Jézus élete is 

nyilvánvaló legyen halandó testünkben. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, Istenünk, a mennyei lakoma által 

szent vértanúidnak, N.-nek és N.-nek ünnepén 

sokszoros kegyelmedet, 

hogy a halálon aratott győzelmük tündöklő példája 

a kitartó türelemre tanítson, 

és a végső győzelem örömével töltsön el. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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5. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK 

A szent vértanúk vére Krisztusért ömlött itt a földön: 

jutalmuk a boldog örökkévalóság. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, irgalmas Istenünk, növeld bennünk a hitet, 

amely szent vértanúidat, N.-t és N.-t 

mindhalálig hűségessé tette és diadalra vezette. 

Add, hogy mi is ezt a hitet kövessük, 

és benne üdvösségre találjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, Istenünk, tekints jó szívvel áldozati adományainkra. 

Add, hogy amikor Fiad megváltó halálának titkát jelenvalóvá tesszük, 

annak erejéből Szent N. és Szent N. vértanúd példája nyomán 

mi is hitvalló életet éljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Istenünk, add, hogy ez az áldozat, 

amelyet Szent N. és Szent N. vértanúd diadalának 

 

emlékezetére felajánlunk neked, 

szívünkben mindig gyújtsa lángra szereteted tüzét, 

és tegyen méltóvá a jutalomra, amelyet azoknak ígértél, 

akik mindvégig hűséhesek hozzád. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Róm 8, 38-39 

Sem halál, sem élet, sem bármilyen teremtmény 

nem választhat el minket Krisztus szeretetétől. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Egyszülött Fiad drága testével és vérével tápláltál minket, Istenünk. 

Add, hogy Szent N. és Szent N. vértanúd emlékét ünnepelve 

hűséges szeretettel benned maradjunk, 

belőled éljünk és hozzád igyekezzünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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6. EGY VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK 
Ez a szent halálig küzdött Istenének törvényéért, 

nem félt a gonoszok szavától, 

mert életének alapja szilárd kőszikla volt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

te Szent N. vértanúnak erőt adtál, 

hogy bátor lélekkel kitartson a szenvedés gyötrelmei között. 

Dicsőséges vértanúságának napján kérünk, 

oltalmazz és segíts győzelemre minket 

az ellenség minden cselvetésével szemben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, Istenünk, 

áldásoddal szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, 

és gyújtsd fel bennünk is szeretetednek tüzét, 

amely által Szent N. úrrá lett minden testi gyötrelmen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Kérünk, Istenünk, fogadd jó szívvel ezeket az adományokat, 

amelyeket Szent N. vértanúd emlékezetére hoztunk színed elé. 

Legyenek kedvesek Fölséged előtt, 

ahogy az ő kiomló vérét is értékes áldozatul fogadtad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 16, 24 

Aki követni akar, tagadja meg magát, 

vegye fel keresztjét és kövessen – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Magunkhoz vettük szent Fiad testét és vérét, Istenünk. 

Kérünk, adja meg a szentáldozás azt a lelki erőt, 

amely Szent N. vértanúdat szolgálatodban hűségessé, 

a szenvedésben pedig diadalmassá tette. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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7. EGY VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐN KÍVÜL 

 

KEZDŐÉNEK 
Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, 

nem félt a bírák fenyegető szavától, 

és elnyerte a mennyei koronát. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te megadtad Szent N. vértanúnak, 

hogy mindhalálig küzdjön az igazságért. 

Közbenjárására segíts minket, 

hogy szeretettel és türelemmel viseljünk érted minden megpróbáltatást, 

és teljes erőnkből törekedjünk hozzád, 

mert egyedül te vagy számunkra az élet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, 

áraszd áldásodat áldozati adományainkra, 

minket pedig erősíts meg abban a hitben, 

amelyről Szent N. vére hullásával tett tanúságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat 

Szent N. vértanúd emlékezetére, 

akit semmilyen próbatétel sem szakíthatott el 

az egy kenyér és egy test közösségétől, amelyben élünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 5 

Én vagyok az igaz szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az Úr; 

aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A szent áldozatban megerősödve, 

kérünk, segíts meg, Istenünk, 

hogy Szent N. csodálatos állhatatosságát követni tudjuk, 

és a kitartó hűség örök jutalmát elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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8. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐBEN 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Mt 25, 34 

Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől 

nektek készített országot. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, mindenható Istenünk, 

tégy minket Szentlelked erejével tanulékonnyá a hitben 

és állhatatossá hitünk megvallásában, 

hiszen Szent N. és Szent N. vértanúidnak is 

te adtad meg azt a kegyelmet, 

hogy életük árán tegyenek tanúságot Jézus Krisztusról. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, benned talál támaszra hitünk, 

és gyöngeségünkben te vagy a mi erőnk. 

Engedd, hogy Szent N. és Szent N. vértanúid példájára 

 és könyörgésére 

részesei lehessünk egyszülött Fiad szenvedésének és feltámadásának, 

és országodban velük együtt elnyerjük a tökéletes boldogságot. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szentjeid drága halálának emlékezetére 

felajánljuk neked ezt az áldozatot, 

amely minden vértanúság ősforrása. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jel 2, 7 

A győztesnek az élet fájáról adok enni, 

amely az Isten paradicsomában van. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent vértanúidnak, N.-nek és N.-nek mennyei győzelmét 

isteni lakomával ünnepeltük, jóságos Atyánk. 

Könyörögve kérünk, 

add, hogy mi, akiket az élet kenyerével tápláltál, 

győztesként ehessünk az élet fájáról, a paradicsomban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 



668 PPEK / Misekönyv 

  

9. TÖBB VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐBEN 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Jel 12, 11 

Ezek a szentek, 

akik a Bárány véréhez hűségesek maradtak a győzelemig, 

szeretetükben mindent feledni tudtak a halálig; 

ezért Krisztus örök királyi méltóságában részesültek. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Urunk, Istenünk, hozzon igaz örömet nekünk 

 Szent N. és N. vértanúid dicsőséges ünnepe, 

akik kegyelmedből bátran megvallották 

 Fiad kínszenvedését és feltámadását, 

majd vállalva a vértanúhalált, 

drága vérükkel pecsételték meg hitvallásukat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

tekints jóságos szemmel áldozati adományainkra, 

és szenteld meg azokat a Szentlélek áldásával. 

Kérünk, alakítsd ki általuk szívünkben azt az erős szeretetet, 

amellyel szent vértanúid, N. és N. 

minden testi kínt legyőztek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 2 Tim 2, 11-12 

Ha Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt élni is fogunk; 

ha szenvedéséből részt vállalunk, részünk lesz dicsőségében is. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
A közös kenyér tápláló erejével megújítottad életünket, 

Istenünk. Szent N. és N. emléknapján könyörögve kérünk, 

erősíts meg szereteted hűségében, 

és add, hogy a feltámadt Krisztus új élete 

 teljesen kibontakozzék bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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10. EGY VÉRTANÚ MISÉJE, HÚSVÉTI IDŐBEN 

 

KEZDŐÉNEK Vö. 4 Ezdr 2, 35 

Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted; 

övék a boldog örökkévalóság. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Szent N.-nek, 

hogy példája ragyogó fényként tündököljön Egyházadban. 

Add kegyelmedet, 

hogy amint ő követte Krisztust a keresztúton, 

nyomában járva mi is eljussunk az örök élet örömébe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Fölséges Istenünk, 

fogadd el dicsőítő és engesztelő áldozatunkat, 

amelyet Szent N. vértanúd ünnepén bemutatunk neked, 

hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, 

és örök hálát fakasszon szívünkben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 12, 24-25 

Ha a búzaszem nem hull a földbe és meg nem hal, egyedül marad; 

de ha meghal, bőséges termést hoz. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
A mai ünnepet örömmel megülve 

részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. 

Add meg, kérünk, hogy mi, 

akik ezzel az áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, 

a szent vértanúkkal együtt 

Fiad dicsőséges feltámadásának is részesei lehessünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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EGYÉB KÖNYÖRGÉSEK VÉRTANÚK ÜNNEPÉN 

 

Hithirdető vértanúk napján 

 

KÖNYÖRGÉS 
Mindenható és irgalmas Istenünk, 

könyörögve kérünk, 

hogy amint Szent N. és Szent N. vértanúd igehirdetése által 

a pogányok szívét egyszülött Fiad ismeretével megvilágítottad, 

úgy az ő közbenjárásukra erősítsd meg a népeket a hitben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

hogy Szent N. és Szent N. vértanúságát ünnepelve 

méltón hirdessük áldozatunkkal egyszülött Fiad halálát 

aki nemcsak szóval biztatta a vértanúkat, 

hanem erősíti őket példájával is. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
A mennyei eledel jóízével örvendeztettél meg minket, 

Istenünk. Add meg nekünk, 

hogy Szent N. és Szent N. példáján felbuzdulva 

mi is lelkünkbe véssük Fiad szeretetének 

és szenvedésének szent sebhelyeit, 

és fogyhatatlan békéd áldását mindig gazdagon megtapasztaljuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vértanú szűz napján 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a mai napon 

Szent N. évenként visszatérő emlékünnepével szerzel örömet nekünk. 

Add meg kérünk, 

hogy aki szűzi tisztaságával és a halálnál erősebb szeretetével 

sugárzó példát hagyott ránk, 

annak érdemei hozzád közelebb segítsenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, Istenünk, hogy áldozati adományainkat, 

amelyeket Szent N. ünnepén felajánlunk neked, 

fogadd el olyan szívesen, 

ahogy elfogadtad az ő vértanúságának áldozatát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 



PPEK / Misekönyv 671 

  

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N.-nek 

a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után 

szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. 

Kérünk: e szent áldozat erejével alakíts minket is, 

hogy minden rosszon úrrá legyünk, 

és így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Vértanú asszony ünnepén 

 

KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, te megadtad, 

hogy az erő az erőtlenségben legyen teljessé. 

Szent N. dicsőséges vértanúságáról emlékezve arra kérünk, 

hogy aki maga is tőled kapott erőt 

a halálon szerzett diadalra, 

közbenjáró szavával számunkra is kieszközölje 

a végső győzelemhez szükséges kegyelmet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, 

ma örvendező szívvel ajánljuk fel neked áldozatunkat, 

hogy Szent N. eget megnyitó győzelmét ünnepelve 

nagy tetteidet hirdessük, 

és megköszönjük neked dicsőséges vértanúd mennyei pártfogását. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 
Istenünk, a szent áldozatban való részesedés 

el nem múló öröm forrását nyitotta meg nekünk. 

Szent N. emléknapján könyörögve kérünk, 

hogy amit nagylelkűséged ajándékából 

a hű szolga igyekezetével végbevittünk, 

az kegyelmed erejével szívünket is gazdagítsa. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Lelkipásztorok miséi 

1. PÁPÁK VAGY PÜSPÖKÖK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK 
Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr; 

megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmeivel. 

 

KÖNYÖRGÉS (pápák ünnepén): 

Mindenható, örök Isten, te úgy rendelted, 

hogy Szent N. pápa, mint legfőbb pásztor vezesse híveidet, 

és mindnyájunk lelki javát szolgálja szavával és példájával. 

Közbenjárására oltalmazd Egyházadban a lelkipásztorokat 

és a gondjukra bízott nyájat, 

s vezesd őket az örök üdvösség útjára. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: (püspökök ünnepén): 

Gondviselő Istenünk, te Szent N.-ben 

példás életű pásztort adtál Egyházadnak. 

Könyörögve kérünk, 

hogy közbenjárására a mennyei hazában örök otthonra leljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, ezt a dicsőítő áldozatot 

szentjeid emlékezetére. 

Közbenjárásukban bizakodva remélünk 

a jelen és a jövő bajoktól szabadulást. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 10, 11 

A jó pásztor életét adta juhaiért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, 

szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, 

amely Szent N.-t képessé tette arra, 

hogy egész életét az Egyház szolgálatára szentelje. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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2. PÁPÁK VAGY PÜSPÖKÖK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Sir 45, 30 

Rábízta Isten a béke szövetségét, népe fejedelmévé tette őt, 

örök papi méltóságban részesítette. 

 

KÖNYÖRGÉS (pápák ünnepén): 

Istenünk, te Szent N.-t egész Egyházad pásztorává rendelted, 

és az erényes élet és a bölcs tanítás fényével övezted. 

Add meg nekünk, 

akik ma ennek a kiváló pápának életére emlékezünk, 

hogy jótetteink világoskodjanak az emberek előtt, 

szeretetünk pedig szüntelenül előtted égjen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: (püspök ünnepén): 

Mindenható Istenünk, 

ma megünnepeljük Szent N. püspök emlékezetét. 

Add meg nekünk, hogy amint ő egykor 

szavával és példájával a rábízottaknak hasznára volt, 

úgy érezzük most mi is hatékony közbenjárását. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk jóságosan, 

hogy ma Szent N. ünnepén javunkra legyen ez az áldozat, 

amelyet az egész világ vétkeinek eltörlésére rendeltél. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 21, 17 

Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, ma, Szent N. ünnepén 

magunkhoz vettük ajándékaidat. 

Add, hogy ne maradjanak hatástalanok, 

hanem legyenek segítőink a földi életben, 

és a boldog örök életet nyissák meg előttünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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3. PÜSPÖKÖK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Ez 34, 11. 23-24 

Gondot viselek juhaimra, mondja az Úr, 

és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket: 

én, az Úr leszek Istenük. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te Szent N. püspököt néped főpásztorává rendelted. 

Könyörögve kérünk, 

hogy érdemeire tekintve áraszd ránk bőséges áldásodat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, vedd jó szívvel az áldozatot, 

amelyet Szent N. ünnepén oltárodon bemutatunk. 

Add, hogy nekünk irgalmat, 

neked pedig dicsőséget szerezzen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 16 

Nem ti választottatok engem, mondja az Úr, 

hanem én választottalak titeket. 

Arra rendeltelek, hogy elmenjetek, termést hozzatok, 

és termésetek maradandó legyen. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A szent áldozatban megújulva alázatos szívvel kérünk, 

Istenünk, hogy Szent N. példájára valljuk, amit ő hitt, 

és váltsuk tettekre, amit tanított. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. PÜSPÖKÖK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK 1 Sám 2, 35 

Hűséges papot támasztok magamnak – mondja az Úr, 

ő majd mindent szívem szerint tesz, ahogyan kívánom. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N. püspököt csodálatos kegyelmeddel 

a szent lelkipásztorok sorába emelted, 

mert lelkében lángolt irántad a szeretet, 

és ragyogóan tündökölt a hit, 

amely meggyőzi a világot. 

Add, hogy közbenjárására 

állhatatosak maradjunk a hitben és a szeretetben, 

egykor pedig részesedjünk dicsőségében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Istenünk, néped adományait, 

amelyeket most, Szent N. ünnepén felajánlunk neked. 

Bizakodva reméljük, 

hogy általuk megtapasztaljuk atyai segítségedet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 10, 10 

Azért jöttem, hogy életük legyen, 

és bővebben legyen – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Jézus Krisztus, szent tested és drága véred 

mennyei táplálékával megerősödve kérünk, 

hogy az áldozat, amelyet őszinte áhítattal bemutattunk, 

valóban megváltásunkra szolgáljon. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. 
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5. LELKIPÁSZTOROK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Lk 4, 18 

Az Úr lelke rajtam, kiválasztott és megjelölt engem, 

ő küldött, hogy az üdvösség örömhírét vigyem a szegényeknek, 

és meggyógyítsam a megtört szívűeket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, híveid fényessége és lelkünk jó Pásztora, 

te adtad Egyházadnak Szent N. (püspököt), 

hogy tanító szavával vezesse és példájával nevelje népedet. 

Közbenjárásában bízva kérjük kegyelmedet: 

őrizd bennünk a hitet, amelyre szavával oktatott, 

és tarts meg utadon, amelyet példájával megmutatott. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, kérve kérjük Fölségedet, 

hogy ez a szentek emlékezetére felajánlott áldozat, 

míg isteni hatalmadat dicsőíti, 

tegye hatékonnyá a mi életünkben is üdvözítő kegyelmedet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 28, 20 

Íme, én veletek vagyok mindennap, 

a világ végezetéig – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozat, amelyben részesültünk, 

készítsen elő bennünket az örök élet örömére, 

amelyet Szent N. hűséges szolgálatával kiérdemelt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Mindenható Istenünk, add, hogy mi, 

akiket a szent lakomával tápláltál, 

Szent N. példáját állhatatosan kövessük, 

téged szüntelen áhítattal tiszteljünk, 

és szeretetből fakadó tettekben folytonosan gazdagodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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6. LELKIPÁSZTOROK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Jer 3. 15 

Szívem szerint való pásztorokat adok nektek; 

majd az igaz tudomány és tanítás forrásához vezetnek titeket. 

 

 Vagy: Dán 3, 84. 87 

Isten papjai áldjátok az Urat, 

szentek és alázatos szívűek, dicsérjétek őt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Szent (püspökeidet) N.-t és N.-t 

az igazság és szeretet Lelkével töltötted el, 

hogy néped jó pásztorai legyenek. 

Add, hogy mi, akik ünnepüket tisztelettel megüljük, 

őket követve tökéletesedjünk, 

és közbenjáró imádságukban bízva minden rossztól megszabaduljunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el néped áldozatát, 

hogy amit most Szent N. és Szent N. ünnepén 

a te dicsőségedre bemutatunk, 

nekünk örök üdvösségünkre váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 20, 28 

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét, 

váltságul sokakért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Részesültünk mennyei lakomádban, 

Istenünk, Szent N. és Szent N. emlékezetének ünnepén. 

Add meg, kérünk, hogy amit most itt megünnepeltünk, 

annak teljességét az örök élet örömében elérjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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7. LELKIPÁSZTOROK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 131, 9 

Igazságba öltözzenek papjaid, Urunk, 

és szentjeid ujjongjanak! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy Szent N. és Szent N. közbenjárására 

gyarapítsd bennünk kegyelmi ajándékaidat, 

földünket pedig áldd meg a te békéddel. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyeket Szent N. és Szent N. ünnepén oltárodra helyeztünk. 

Add, hogy ez a titokzatos áldozat 

 eszközölje ki számunkra megbocsátó irgalmadat, 

amint őket a te dicsőségedbe elvezette. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 24, 46-47 

Boldog a szolga, akit ébren talál az érkező Úr, 

bizony mondom nektek, rábízza mindenét. 

 

 Vagy: Lk 12, 42 

Ez a hűséges és okos szolga, 

akit házanépe fölé rendelt az Úr, 

hogy bőven adjon nekik kenyeret a maga idejében. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, ez a mennyei vendégség 

töltsön el kegyelmed erejével mindnyájunkat, 

akik Szent N. és Szent N. ünnepét megüljük. 

Add, hogy a hit ajándékát épségben megőrizzük, 

és mindig az üdvösség fényes ösvényén haladjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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8. EGYHÁZSZERVEZŐK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Iz 59, 21; 56, 7 

Igéim, amelyeket ajkadra adtam, mondja az Úr, 

nem fognak kifogyni szádból, 

és ajándékod szíves fogadtatásra talál oltáromon. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható és irgalmas Isten, 

te őseinket Szent N. igehirdetésével a hit világosságára vezetted. 

Add meg, kérünk, hogy mi, 

akiket Krisztus dicsőséges nevéről keresztényeknek mondanak, 

hitünket mindig megvalljuk, és tettekre váltsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, tekints irgalmas szemmel házad népére, 

amelyet Szent N. (püspök) hívott életre az evangélium igéjével, 

és táplált az élet kenyerével. 

Add, hogy amint egykor az ő igehirdető szolgálata 

kegyelmed segítségével a hithez vezetett, 

tegyen most közbenjáró imája buzgóvá a szeretet szolgálatában. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy néped áldozati adományait, 

amelyeket Szent N. emlékezetére felajánlunk neked, 

fogadd kegyesen, és viszonozd mennyei áldásoddal. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mk 10, 45 

Eljött az Emberfia, 

hogy életét adja sokakért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Szent N. ünnepén örvendező szívvel magunkhoz vettük 

 az örök üdvösség zálogát. 

Kérünk, legyen az számunkra hatalmas segítség 

mind a jelen, mind az eljövendő, örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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9. EGYHÁZSZERVEZŐK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK 

Ezek a szent férfiak, akiket igaz szeretettel választott ki az Úr; 

örök dicsőségre vezette őket, tanításuk az Egyház tündöklő ékessége. 

 

KÖNYÖRGÉS 
Kérünk, Istenünk, tekints jóságosan N. Egyházad tagjaira, 

akiket az igaz hit kezdetéhez elvezettél 

Szent N. és Szent N. apostoli buzgósága által. 

Most az ő közbenjárásukra 

gyarapítsd bennünk szüntelenül 

a krisztusi életet. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, te Szent N. (püspök) igehirdetése által 

őseinket meghívtad az evangélium csodálatos világosságára. 

Add, hogy közbenjárásától megsegítve 

egyre gyarapodjunk a kegyelemben 

és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak, a te Fiadnak ismeretében. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

fogadd el néped áldozati adományait, 

amelyeket Szent N. és Szent N. ünnepén hozunk eléd. 

Tekintsd őszinte szívünket, 

és tégy minket is előtted kedves áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 15 

Nem mondalak többé szolgának titeket, 

mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. 

Barátaimnak mondalak, mert amit az Atyától hallottam, 

mind tudtotokra adtam – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Szent N. és Szent N. ünnepén 

szerezzen nekünk igaz örömet 

az oltárodról kiosztott üdvösséges kenyér. 

Jótéteményeid emlékét felidézve 

drága hitünknek kezdetét is ünnepeljük, 

és téged szentjeidben csodálatosnak hirdetünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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10. HITHIRDETŐK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK 

Ezek a szent férfiak, akik Isten barátai lettek, 

és Isten igazságának hirdetése által 

szereztek dicsőséget maguknak. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te irgalmasan úgy rendelted, 

hogy Szent N. (püspök) a hitetleneket a sötétségből 

az igaz hit világosságára vezesse. 

Közbenjárására add meg nekünk, 

hogy a hitben meg ne inogjunk, 

és állhatatosan kitartsunk abban a reményben, 

amelyet az evangélium hirdetésével ő ébresztett bennünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Mindenható, örök Isten, te ezt az örvendetes napot 

Szent N. megdicsőítésével megszentelted. 

Add meg, kérünk, 

hogy azt a hitet, amelyet fáradhatatlan igyekezettel hirdetett, 

állhatatosan megtartsuk, és iparkodjunk tettekre váltani. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

vedd jó szívvel áldozati adományainkat, 

amelyeket Szent N. ünnepén felajánlunk neked. 

Add, hogy mi, akik az Úr szenvedésének emlékét ünnepeljük, 

éljük is azt, ami az áldozatban megvalósul. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Ez 34, 15 

Magam legeltetem juhaimat, 

és nyugodt pihenőre vezetem őket – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, add, hogy ennek a szent áldozatnak kegyelmi ereje 

erősítsen meg minket az igaz hitben, 

hogy amiért Szent N. fogyhatatlan erővel dolgozott 

és egész életét odaadta, 

azt mi is mindenütt megvalljuk szóval és tettel egyaránt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Iz 52, 7 

Milyen nagy öröm, hogy közeledik már a hegyekből 

a béke hírnöke, az áldás követe, üdvösségünk hirdetője. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N. apostoli buzgósága 

és lelkipásztori gondossága révén gyarapítottad Egyházadat. 

Közbenjárására add meg most nekünk, 

hogy a hit és az életszentség 

mindig új erővel virágozzék közöttünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints jó szívvel könyörgő kéréseinkre, 

és szabadíts meg minket minden bűntől, 

hogy kegyelmed erejével ez a szent áldozat, amelyben részt veszünk, 

valóban tisztára mossa szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mk 16, 15, Mt 28, 20 

Menjetek a földkerekség minden tájára, 

hirdessétek az Evangéliumot, 

és én veletek vagyok mindennap – mondja az Úr. 

 

 Vagy: Jn 15, 4-5 

Maradjatok bennem, és én bennetek – mondja az Úr. 

Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, 

erősítse bennünk a hitet, 

amelyet Szent N. apostoli igehirdetése terjesztett, 

és lelkipásztori gondoskodása védelmezett. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK  Zsolt 95, 3-4 

Hirdessétek a pogányok között Isten dicsőségét, 

minden nép előtt az ő nagy tetteit, 

mert nagy az Úr és minden dicséretre méltó. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, végtelen irgalmaddal megadtad Szent N.-nek, 

hogy hirdesse Krisztus kimeríthetetlen gazdagságát. 

Közbenjárására add, hogy egyre jobban megismerjünk téged, 

mind több jót tegyünk, és jelenléted tudatában 

az evangélium igazságai szerint éljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy (vértanúk ünnepén): 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

add, hogy odaadó lélekkel kövessük Szent N. és Szent N. hitét, 

amelynek terjesztése közben ők a vértanúság koronáját elnyerték. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Szent N. emlékezetét ünnepelve kérünk, Istenünk, 

terjeszd mennyei áldásodat ezekre az áldozati adományokra, 

amelyeket felajánlunk neked. 

Add, hogy bennük részesedve bűneinktől megtisztuljunk, 

és a mennyei kenyérrel beteljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 10. 1. 9 

Az Úr elküldte tanítványait, hogy hirdessék a népeknek: 

elközelgett hozzátok az Isten országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szent lakomád, amelyben részesültünk, 

töltse el új erővel szívünket, 

hogy akik örvendezve ünnepeljük Szent N. emlékezetét, 

épüljünk is apostoli erényein. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Egyháztanítók miséi 
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KEZDŐÉNEK Sir 15, 5 

Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban, 

a bölcsesség és az értelem lelkével töltötte be őt az Úr, 

a dicsőség ruháját adta rá. 

 

 Vagy: Zsolt 36, 30-31 

Az igaz ember bölcsességet beszél, 

nyelve helyesen szól, szívében Isten törvénye lakik. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te Szent N.-t (N. püspököt) Egyházad tanítójává tetted. 

Add, hogy amit ő az isteni Lélek sugallatára tanított, 

szívünkbe gyökerezzék; 

és akit jóságodból pártfogónkként tisztelünk, 

irgalmad ítélőszéke előtt hathatós védelmezőnk legyen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd szívesen ezt az áldozatot, 

amelyet készséges szívvel bemutatunk Szent N. ünnepén, 

hogy tanításán felbuzdulva téged dicsőítsünk, 

és magunkat is egészen neked adjuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 12, 42 

Ez a hűséges és okos szolga, 

akit háza népe fölé rendelt az Úr, 

hogy bőven adjon nekik kenyeret a maga idejében. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Krisztussal, az élő kenyérrel tápláltál minket. 

Kérünk: Krisztus legyen tanítómesterünk is, 

hogy Szent N. ünnepén igazságodat mindjobban megismerjük, 

és szeretetben tettekre váltsuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Dán 12, 3 

Az Isten igazságaiban jártas emberek 

ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, 

s akik igazságra tanítottak sokakat, 

tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok. 

 

 Vagy: Vö. Sir 44, 15. 14 

A szentek bölcsességének híre szájról szájra jár a nemzetek között, 

dicséretüket zengi az Egyház, nevük él mindörökké. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, 

te Szent N. szívébe vésted mennyei tanításodat. 

Közbenjárására add meg nekünk is, 

hogy ugyanazt a tanítást hűségesen megtartsuk, 

és életünkkel megvalljuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

add, hogy Szentlelked ebben az áldozatban árasszon el minket 

annak a hitnek a fényességével, 

amellyel Szent N.-t a te dicsőséged terjesztésére 

folytonosan megvilágosította. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 1, 23-24 

A megfeszített Krisztust hirdetjük, 

Krisztust, Isten erejét, Isten bölcsességét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei lakomádból erőt merítve 

könyörögve kérünk, Istenünk: 

segíts, hogy Szent N. tanítása szerint 

ajándékaidért szüntelenül hálásak legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szüzek miséi 
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KEZDŐÉNEK 

Íme, a bölcs szűz, az okos szüzek közül való, 

aki égő lámpával ment Krisztus elé. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Segíts meg minket, üdvözítő Istenünk, 

hogy amint most Szent N. szűz emlékezetén örvendezünk, 

odaadó életének példáján igazán épüljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Szent N. szűz életében kegyelmed csodás erejét ünnepeljük. 

Kérve kérjük Fölségedet, Istenünk, 

hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, 

teljék kedved a mi szolgálatunkban is. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25, 6 

Íme, jön már a Vőlegény: 

jöjjetek az Úr Krisztus elé! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te isteni adományoddal erősítettél meg minket. 

Add, hogy Szent N. példáját követve 

Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, 

és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK 

Örvendjünk, vigadjunk, mert a mindenség Ura szent és dicsőséges 

szüzet tüntetett ki szeretetével. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te Szent N. szüzet mennyei ajándékaiddal halmoztad el. 

Add meg nekünk, hogy itt a földön erényes életét kövessük, 

s így az örök boldogságban egykor társai lehessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy (szerzetalapító szűz ünnepén): 

Add, Urunk, Istenünk, 

hogy hűséges jegyesed, Szent N. szűz példája 

szítsa fel szívünkben az istenszeretet lángját, 

amelyet szerzetescsaládja tagjaiban is fellobbantott 

Egyházad elmúlhatatlan dicsőségére. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

részesíts minket ennek az áldozatnak áldásaiban. 

Add, hogy Szent N. példájára 

a régi ember földies életét levetve 

és a mennyei élet útján előrehaladva 

új emberré legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25, 4. 6 

Az öt okos szűz lámpásával együtt 

olajat is vitt a korsójában. 

Éjfélkor kiáltás hallatszott: Íme, jön már a Vőlegény: 

jöjjetek az Úr Krisztus elé! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

egyszülött Fiad testének és vérének szent vendégsége 

emeljen ki minket 

a mulandó dolgok vonzásából, 

hogy téged Szent N. példájára 

a földön egyre igazabb szeretettel szeressünk, 

a boldog örök életben pedig színről színre meglássunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK 

Jöjj, Krisztus jegyese, fogadd a koronát, 

melyet örökre neked szánt az Úr! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt mondottad, 

hogy szívesen választod lakóhelyül a tiszta szíveket. 

Szűz Szent N. közbenjárására kérünk, 

kegyelmed alakítson minket, 

hogy méltó hajlékod lehessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, 

amikor Szent N. szűz erényeiről áhítattal emlékezve 

hozzád könyörgünk. 

Add, hogy az irántad való szeretet 

folytonosan növekedjék bennünk, 

és mindvégig állhatatosak maradjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Urunk, Istenünk, alázatos szolgálatunk adományait, 

amelyeket Szent N. szűz emlékezetének napján oltárodra helyezünk. 

Add, hogy ez a szeplőtelen áldozat 

mindig szítsa fel szívünkben a szeretet lángját. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 10,42 

Ez az okos szűz a legjobb részt választotta, 

soha senki el nem veheti tőle. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei kenyérrel tápláltál minket, irgalmas Istenünk. 

Könyörögve kérünk, hogy amíg Szent N. emlékezetét 

örvendezve megünnepeljük, 

bűneink bocsánatával és a testi egészség áldásával együtt 

add meg nekünk szent kegyelmedet, 

és egykor majd az örök dicsőséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Zsolt 148, 12-14 

Áldjátok, szüzek az Úr nevét, mert egyedül az ő neve szent; 

dicsősége betölti a mennyet és földet. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, áraszd ránk bőséges irgalmadat, 

amikor Szent N. és Szent N. szűz emlékezetét 

áhítatos lélekkel örvendezve megüljük. 

Engedd, hogy egykor velük együtt élvezhessük nálad 

a boldog örökkévalóságot. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk áldozati adományainkat, Istenünk, 

és Szent N. és Szent N. szűz életében 

kegyelmed csodálatos erejét ünnepeljük. 

Add, kérünk, hogy amint az ő érdemeiket szívesen fogadtad, 

kedved teljék a mi szolgálatunkban is. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25, 10 

Megérkezett a Vőlegény, és a szüzeket, akiket készen talált, 

magával vitte a menyegzős lakomára. 

 

 Vagy: Jn 14, 21 és 23 

Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja; 

hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Szent N. és Szent N. szűz ünnepén részesültünk szent lakomádban. Kérünk, táplálja 

ez lelkünkben a hit égő lámpását, 

hogy Fiad érkezését méltó készülettel várjuk, 

és mennyei vendégségébe eljussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Szentek általános miséi 

 Az itt következő misék, amennyiben a szentek valamely meghatározott fajtájára vannak 

kijelölve, az illető szenttel kapcsolatosan mondandók; ha pedig a miséknek nincs saját 

címfeliratuk, bármelyik szent esetében alkalmazhatók. 

 

1 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 144,10-11 

Magasztaljon téged, Uram, minden műved, 

és szentjeid áldást mondjanak! 

Hirdessék, hogy országod milyen dicsősédes, 

és hatalmadról beszéljenek! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te szentjeid megdicsőítésével 

szeretetednek új meg új bizonyítékait adod nekünk. 

Kérünk, hogy közbenjárásuk segítsen, 

példájuk ösztönözzön egyszülött Fiad hűséges követésére. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd jó szívvel könyörgéseinket, 

s hogy oltárod szolgálatára méltók legyünk, 

a szentek közbenjárásával segíts és oltalmazz minket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 67,4 

Örvendenek és ujjonganak Isten előtt az igazak, 

elragadtatással ünnepelnek. 

 

 Vagy: Lk 12, 37 

Boldogok azok a szolgák, akiket megérkezésekor Uruk ébren talál. 

Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, 

és megy, hogy kiszolgálja őket. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

minden vigasztalás és béke Atyja, 

add, hogy házad népe, mely szentjeid ünnepén 

neved dicséretére összegyűlt, 

egyszülött Fiad testében és vérében részesedve 

elnyerje az örök élet zálogát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Zsolt 63, 11 

Az igaz örvend az Úrban, és őbenne bízik, 

őbenne dicsekszik minden igaz szívű. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, egyedül te vagy igazán szent, 

és nélküled senki sem lehet jó. 

Szent N. közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, 

hogy egykor részesei legyünk örök dicsőségednek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, hogy ez az áldozat, 

amelyet szentjeid tiszteletére alázatos szívvel felajánlunk neked, 

legyen előtted kedves, 

számunkra pedig szerezzen testi és lelki tisztulást. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 12, 26 

Aki nekem szolgál, az engem kövessen, 

és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szentjeid égi születésnapján arra kérünk, Istenünk, 

hogy mi, akiket szent lakomád részesévé tettél, 

örökké élvezzük azokat a javakat, 

amelyekkel most kegyesen megerősítettél. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Zsolt 20, 2-3 

Urunk, hatalmadnak örvend az igaz, és ujjongva ujjong segítséged miatt. 

Szíve vágyát betöltötted, nem tagadtad meg ajka óhaját. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te botladozó szolgáid előtt az üdvösség útját 

szentjeid példájával és közbenjárásával egyengeted. 

Add meg jóságosan, hogy Szent N. példája, 

akinek mennyei születésnapját ünnepeljük, 

közelebb segítsen minket hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy ez az áldozat, 

amelyet Szent N. emlékezetére bemutatunk neked, 

árassza hívő népedre a béke és az egység áldását. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 16, 24 

Aki követni akar, tagadja meg magát, 

vegye keresztjét és kövessen – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

a mennyei lakoma, amelyben Szent N. emléknapján részesültünk, 

szentelje meg szívünket és lelkünket, 

hogy valóban az isteni természet részesei lehessünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Mal 2, 6 

Az igaz törvényt mondogatta ajka; 

száját sohasem szennyezte hazugság, 

velem járt mindig, béke és igazsák vette körül, 

és sok embert kiragadott a bűnből – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te látod, 

hogy gyöngeségünk mennyire megbénít minket. 

Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt 

szeretetednek szolgálatára. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fölséges Istenünk, add, hogy ez az áldozat, 

amelyet Szent N. ünnepén oltárodon bemutatunk, 

legyen kedves előtted, nekünk pedig üdvösségünkre váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 8-9 

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 

Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Istenünk. 

Könyörögve kérünk, 

hogy áldozatunk, 

amellyel köteles hódolatunkat róttuk le előtted, 

érezhetően gyarapítsa bennünk üdvözítő kegyelmedet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Zsolt 91, 13-14 

Virul az igaz, akár a pálma, s úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. 

Az Úr házában van elültetve, Istenének csarnokában bont virágot. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

szentjeid közbenjáró imádsága eszközölje ki 

hívő néped számára hatalmas segítségedet, 

hogy akiknek ünnepét áhítattal megüljük, 

azoknak örök dicsőségében egykor részesülhessünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Oltárodra helyeztük áldozati adományainkat, Istenünk. 

Kérünk, add meg nekünk azt az áhítatot, 

amelyet Szent N. szívébe oltottál. 

Segíts, hogy tiszta szívvel és odaadó lélekkel 

vegyünk részt a szent cselekményekben, 

és áldozatunk neked kedves, számunkra pedig üdvös legyen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 11, 28 

Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet 

hordoztok, én megkönnyítelek titeket – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, add, hogy az áldozati lakomában való részesedés 

üdvösségünkre szolgáljon, 

és igazságod fényét gyullassza fel szívünkben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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KEZDŐÉNEK Jer 17, 7-8 

Áldott a férfi, aki az Úrban bízik, akinek reménye az Úr: 

erős, mint a folyó partjára ültetett fa, 

amelynek gyökere nedvességet ér; 

a szárazságtól sem kell félnie. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, segíts minket, 

hogy szentjeid példájától ösztönözve megjavuljunk, 

és Szent N. emléknapját úgy tiszteljük, 

hogy szüntelenül kövessük tetteit. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, szentjeid ünnepén könyörögve tesszük oltárodra 

áldozati adományainkat. 

Add, hogy ez az áldozat neked dicsőségedre szolgáljon, 

számunkra pedig eszközölje ki bőséges áldásodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 9 

Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. 

Maradjatok meg szeretetemben – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

hogy a mennyei vendégség, 

amelyen szentjeidre emlékezvén részt vettünk, 

hozza meg számunkra az üdvösség és a béke gyümölcsét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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7. SZERZETESEK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 15, 5-6 

Az Úr az én örökrészem és kelyhem; 

te irányítod, Uram, sorsomat. 

A mérőzsinór értékes részt juttatott nekem, 

valóban pompás az én örökrészem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N.-nek erőt adtál, 

hogy mindhalálig kövesse a szegény és alázatos Krisztust. 

Közbenjárására segíts, 

hogy hivatásunkban hűségesen kitartsunk, 

és eljussunk a tökéletességre, 

amelyet megmutattál nekünk szent Fiadban, Jézus Krisztusban. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy:(apátok miséiben): 

Istenünk, te Szent N. apátban 

elénk állítottad az evangéliumi tökéletesség eszményképét. 

Add, hogy e világ forgatagában 

egész szívvel ragaszkodjunk mennyei országod kincseihez. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N. lelkében a régi ember helyébe 

saját képedre kialakítottad az újat. 

Add, hogy mi is lélekben megújulva 

ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Mt 19, 27-29 

Bizony mondom nektek, hogy ti, akik mindent elhagytatok, 

és követtetek engem, százszoros jutalomban részesültök 

és megkapjátok az örök életet. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, 

Szent N. példájára téged mindennél jobban keressünk, 

és ebben a világban az új ember vonásait viseljük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 



PPEK / Misekönyv 697 

  

8. SZERZETESEK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 23, 5-6 

Ezek azok a szentek, akiket megáldott az Úr, 

és kegyelmével elhalmozott az üdvözítő Isten, 

mert ők az istenkeresők nemzedéke. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N.-t meghívtad arra, 

hogy a tökéletes szeretet útját járja, 

és így már ebben a világban a te országodat keresse. 

Add, hogy közbenjáró imádságától megerősítve 

a szeretet útján örvendező szívvel mi is előbbre juthassunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd jó szívvel áldozati adományainkat, 

amelyekkel Szent N. ünnepén oltárod előtt hódolunk. 

Szabadíts ki a földi érdekek hálóiból, 

és te magad légy a mi igen nagy gazdagságunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33, 9 

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, 

boldog az az ember, aki benne bízik. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Kérünk, Istenünk, hogy ennek az áldozatnak erejével 

és Szent N. példájával vezess minket mindig szereteted útján. 

A jót, amit elkezdtél bennünk, 

őrizd és érleld is meg életünkben 

Krisztus dicsőséges eljövetelének napjára. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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9. JÓTÉKONYKODÓK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Mt 25, 34. 36. 40 

Jöjjetek, akiket megáldott az Atya – mondja az Úr, 

szükséget szenvedtem, és gondot viseltetek rám. 

Bizony mondom nektek, 

amit legkisebb testvéreim közül egynek tettetek, nekem tettétek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te arra tanítottad Egyházadat, 

hogy szeressünk téged és embertársainkat, 

mert ezzel egész törvényedet megtartjuk. 

Segíts, hogy Szent N. példáját követve 

gyakoroljuk az irgalmas szeretet tetteit, 

és eljussunk szentjeid közé, 

akiket egykor majd áldottnak nevezel. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, néped adományait, Istenünk, 

és add meg nekünk, 

hogy míg Fiad végtelen szeretetének áldozatát megjelenítjük, 

szentjeid példája nyomán 

megerősödjünk az ő szeretetében és a felebaráti szeretetben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 13 

Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért. 

 

 Vagy: Jn 13, 35 

Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, 

hogy szeretettel vagytok egymás iránt – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, add, hogy a szent áldozatban megújulva 

kövessük Szent N. példáját, 

aki téged fáradhatatlan buzgósággal tisztelt, 

és népednek kifogyhatatlan szeretettel viselte gondját. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Üdvösségszerző szentségeddel tápláltál minket, Istenünk. 

Kérve kérünk, 

hogy mi, akik Szent N.-t a szeretetben követni igyekszünk, 

egykor dicsőségében is részesedjünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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10. NEVELŐK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Mk 10,14 

Hagyjátok, hadd jöjjenek hozzám a kicsinyek, 

ne akadályozzátok őket, hisz ilyeneké az Isten országa 

– mondja az Úr. 

 

 Vagy: Mt 5,19 

Aki megtartja és tanítja szavaimat, 

az nagy lesz a mennyek országában – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N.-t arra rendelted Egyházadban, 

hogy az embereknek megmutassa az üdvösség útját. 

Segíts, hogy példája nyomán 

tanítómesterünket, Krisztust kövessük, 

és embertársainkkal együtt eljussunk hozzád. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

legyen kedves előtted szent néped áldozata, 

melyet szentjeid emlékezetére bemutatunk. 

Add, hogy ebben a titokzatos áldozatban részesedve 

előbbre jussunk szereteted útján. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 18, 3 

Ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, 

mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába 

– mondja az Úr. 

 

 Vagy: Jn 8, 12 

Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, 

hanem övé lesz az élet világossága – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, adjon erőt nekünk ez a szent lakoma, 

hogy szentjeid példája nyomán 

a testvéri szeretet és az igazság fénye 

szívünkben és tetteinkben is felragyogjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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11. SZENT ASSZONYOK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Péld 31, 30. 28 

Az istenfélő asszonyt mindenki dicséri; 

fiai boldognak hirdetik, 

és férje dicsekedve emlegeti. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, évről évre örömmel tartjuk a mai napon 

Szent N. asszony ünnepét. 

Add, hogy jó példáját vallásos életünkkel kövessük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: (többekről): 

Mindenható Istenünk, kérünk, 

oltalmazzon minket a mennyből 

Szent N. és Szent N. közbenjárása, 

akiknek áldozatos élete üdvös példát mutat mindnyájunknak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat 

Szent N. emlékezetének napján. 

Könyörögve kérünk: szerezzen számunkra ez az áldozat 

bocsánatot és békét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 13, 45-46 

A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, 

aki igazgyöngyöt keresett. 

Amikor egy nagyon értékeset talált, 

fogta magát, eladta mindenét, amije csak volt és megvette azt. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

ma, Szent N. ünnepén ( emléknapján) 

mennyei szentséged kegyelmével világosítsd meg szívünket, 

és szítsd föl bennünk a szeretet tüzét, 

hogy szent vágyaktól ösztönözve 

egyre több jót cselekedjünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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12. SZENT ASSZONYOK MISÉJE 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Péld 14, 1-2 

Íme, az okos asszony: felépítette házát, 

igaz úton járt, mert az istenfélelem vezette. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki felmagasztalod az alázatosakat, 

te Szent N.-t is a szeretet és a türelem erényével ékesítetted. 

Az ő érdemeire és közbenjárására kérünk: 

segíts, hogy keresztünket mindhalálig türelmesen hordozzuk, 

és téged mindig nagyon szeressünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, áraszd ki ránk Szentlelkedet, 

hogy megismerjünk és szeressünk téged. 

Ez a Lélek töltötte be szolgálódat, Szent N.-t is. 

Add, hogy őt szorgosan követve 

neked igaz szívvel szolgáljunk, 

és így hitünkben és életünkben kedved teljék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd szívesen néped áldozatát, 

hogy amit Szent N.-re emlékezve 

áhítatos lélekkel ünneplünk, annak üdvös hasznát érezzük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 12, 50 

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, 

az nekem mind testvérem, nővérem és anyám – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent N. ünnepén (emléknapján) 

mennyei ajándékokban részesítettél minket. 

Add, kérünk, hogy hatásukra megtisztuljunk, 

és segítségükkel új erőre kapjunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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SZABADON VÁLASZTHATÓ KEZDŐÉNEKEK 

 

főünnepeken és ünnepeken 

 

1. Örvendezzünk mindnyájan az Úrban, mert ünnepnapot ülünk Szent N. 

 (vértanú, lelkipásztor stb.) emlékezetére: 

 az ő ünnepének (vértanúságának) napján 

 örvendeznek az angyalok is. 

 

2. Örvendjünk mindnyájan az Úrban 

 Szent N. védőszentünk ünnepén; 

 ma költözött a földről az örök hazába, hittel legyőzte a világot, 

 és Krisztus örök királyi méltóságában részesül. 

 

3. Örömmel ünnepeljük védőszentünknek dicsőséges vértanúhalálát, 

 megvallotta Krisztust az emberek előtt, 

 Krisztus pedig dicsőséget szerzett neki Atyjánál a mennyben. 

 

4. Örömmel ünnepeljük Szent N. vértanú ünnepét, 

 mert mindhalálig küzdött Istenünk törvényéért, 

 és ma Krisztustól kapott dicsőséges koronát a mennyben. 

 

5. Zengjétek Istenünk dicséretét, minden szentek: 

 mind, akik Istent félitek, kicsinyek, nagyok, 

 mert uralkodik a mindenható Isten, a mi Urunk. 

 Örüljünk, ujjongjunk és dicsőítsük őt! 

 

6. Ma nyerte el Szent N. 

 küzdelmes életének méltó jutalmát; 

 ma foglalt helyet dicsőségesen a szentek között az égi lakomán. 
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Rituális (szertartásokkal kapcsolatos) misék 

I. A keresztény életbe való bevezetés miséi 

1. A kiválasztás vagy a keresztségre jelentkezés alkalmával 

KEZDŐÉNEK Zsolt 104, 3-4 

Az Urat kereső szívek örvendezzenek. 

Keressétek az Urat és hatalmas erejét, keressétek arcát szüntelen. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szüntelenül munkálkodsz az emberek üdvösségén, 

most azonban még bőségesebb kegyelmet készítesz néped örömére. 

Tekints jóságosan azokra, akiket kiválasztottál, 

hogy atyai szereteted 

megerősítse és új életre vezesse a keresztségre készülőket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te szent neved megvallása által 

a keresztség szentségében megnyitod nekünk az örök életet; 

fogadd el szolgáid adományait és ajándékait, 

hogy akik benned remélnek, 

elnyerjék vágyaik teljesülését és bűneik eltörlését. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Ef 1,7 

Krisztusban nyertük el vére által a megváltást, 

bűneink bocsánatát kegyelme bőségének arányában. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tisztítson meg minket a magunkhoz vett Szentség, 

szolgáidat pedig szabadítsd meg minden bűntől, 

hogy akiket lelkiismeretük terhe nyom, 

mennyei ajándékod teljességét elnyerve örvendezzenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

A mise vehető Nagyböjt IV. hetének péntekjéről is, 190. 
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2. A keresztelendők vizsganapjain 

 Ezt a misét mondjuk, amikor a keresztelendőket vizsgáztatják, akár az erre külön ajánlott 

időben - tehát a Nagyböjt III. IV. és V. vasárnapjain - akár más alkalmas napokon. 

 

KEZDŐÉNEK Ez 36, 23-26 

Szentté teszem nevemet közöttetek, 

és összegyűjtelek titeket az egész földről. 

Tiszta vizet árasztok rátok, és megtisztultok bűneitektől; 

és új lelket öntök belétek, mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

 

az első vizsgán: 

Készítsd fel választottaidat, Istenünk, 

neved méltó és értelmes megvallására, 

hogy a teremtéskor kapott méltóságukat, 

amelyet az áteredő bűnnel elvesztettek, 

dicsőséged kegyelméből visszanyerjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a második vizsgán: 

Mindenható, örök Isten, 

gyarapítsd Egyházadat mindnyájunk örömére, 

hogy azok, akik a földi életre megszülettek, 

kegyelmedből újjászülessenek a mennyei életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

a harmadik vizsgán: 

Add meg választottaidnak, Istenünk, 

hogy mennyei bölcsességedre oktatva 

újjászülessenek a keresztség vizében, 

és Egyházad tagjává legyenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

 

az első vizsgán: 

Irgalmas szereteted készítse elő gyermekeidet, Istenünk, 

hogy mennyei titkaidat kellőképpen megértsék, 

és lankadatlan buzgósággal készüljenek szentségeid vételére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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a második vizsgán: 

Istenünk, örömmel ajánljuk fel adományainkat, 

amelyeket örök üdvösségünkre rendeltél. 

Add, hogy ezt az áldozatot nagyra értékeljük, 

és méltóképpen mutassuk be üdvösségre váró gyermekeidért. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

a harmadik vizsgán: 

Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, 

és gyermekeidet, akiket a keresztény hit elemeibe már bevezettél, 

tisztítsd meg ennek a szent áldozatnak az erejével. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Prefáció a megfelelő nagyböjti vasárnapról, vagy más napokon az időszaknak 

megfelelően. 

 Ha az I. (római) Eukarisztikus imát mondjuk, akkor az élőkről való megemlékezésben 

megemlékezünk a keresztszülőkről, és saját Kérünk, Istenünk-öt mondunk, így: 

 

Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, 

akik vállalják azt, hogy választottaidat 

a keresztség szentségi kegyelméhez elvezessék. 

 

 Itt felsoroljuk a keresztszülők neveit. 

 

Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, 

akiknek hitét és buzgóságát ismered, ... 438. oldal. 

 

Kérünk, Istenünk, fogadd tőlünk megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt gyermekeidért, 

akiket kegyesen kiválasztottál, meghívtál az örök életre, 

és a keresztség kegyelmének ajándékára. 

(Krisztus, a mi Urunk által.) 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

 

Ha a szamariai asszonyról szóló evangéliumot olvastuk: Jn 4, 13-14 

Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, 

abban örök életre szökellő vízforrás fakad – mondja az Úr. 

 

Ha a vakon születettról szóló evangéliumot olvastuk: Vö. Jn 9, 11 

Az Úr megkente szememet; elmentem, megmostam, 

íme látok és hiszek Istenben. 

 

Ha a Lázár feltámasztásáról szóló evangéliumot 

olvastuk: 

Jn 11, 26 

Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, 

nem hal meg örökre – mondja az Úr. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

az első vizsgán: 

Kérünk, Istenünk, tedd eredményessé bennünk megváltásod művét, 

hogy akiket majd a keresztség örök életet adó szentségében részesítesz, 

segítsd őket kegyelmeddel, 

hogy arra el is jussanak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

a második vizsgán: 

Jóságos Istenünk, lelkesítsd mindig családodat: 

te vezesd jó útra, ha tévelyeg, 

te óvd kegyesen, ha jó úton jár, 

és te kormányozd örök szeretettel, 

hogy elérje az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

a harmadik vizsgán: 

Néped alázatos szívvel járul színed elé, Istenünk. 

Add, hogy minden zaklatástól mentesek legyünk, 

boldog örömmel járjunk az üdvösség útján, 

és szeretettel könyörögjünk azokért, 

akik a keresztsédben új életre támadnak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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3. A keresztség kiszolgáltatásakor 

 Ezt a misét fehér színben mondjuk felnőttek keresztelésekor, még akkor is, ha 

ugyanannak a szertartásnak a keretében a bérmálást is kiszolgáltatják. 

 Mondható gyermekek keresztelése alkalmával is, ha az megfelelőnek látszik. Végezhető 

bármelyik napon, kivéve Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjait, a főünnepeket, 

Hamvazószerdát és az egész Nagyhetet. 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Ef 4,24 

Öltsétek magatokra az új embert, aki Istenhez hasonlóvá 

alkotott, megigazult és valóban szent teremtmény. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Fiad halálának és feltámadásának 

szentségi erejében részesítesz minket, Istenünk. 

Add, kérünk, hogy a gyermekké fogadás Szentlelkétől megerősödve 

mindig a megújult élet útján járjunk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 
Krisztus papságában részesítetted népedet, Istenünk, 

és ennek a népnek tagjaivá tetted azokat, 

akiket Fiad képére újjáalkottál 

(és a bérmálás pecsétjével nagykorúvá tettél). 

Kérünk, fogadd el őket kedves áldozatul 

Egyházad adományaival együtt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor az élőkről való 

megemlékezésben megemlékezünk a keresztszülőkről, és saját Kérünk, Istenünk-öt 

mondunk, így: 

 

Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról, 

akik vállalták azt, hogy választottaidat 

a keresztség szentségi kegyelméhez elvezetik. 

 

 Itt felsoroljuk a keresztszülők neveit. 

 

Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, 

akiknek hitét és buzgóságát jól ismered, ...438. oldal. 

 

 Az Eukarisztikus imákban az újonnan megkereszteltekről így emlékezünk meg: 

 

 a) az I. Eukarisztikus imában, vagyis a Római Kánonban saját Kérünk, Istenünk van: 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 
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tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől; 

felajánljuk neked azokért is, 

akiket kegyelmeddel újjáteremtettél vízből és Szentlélekből, 

megadva nekik minden bűnük bocsánatát, 

hogy Urunkban, Jézus Krisztusban éljenek, 

és nevük ott legyen az élet könyvében. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. ) 

 

 b) a II. Eukarisztikus imában: 

...és az egész papsággal együtt. 

Emlékezzél meg, Urunk, az újonnan megkereszteltekről is, 

akik a keresztségben (és a bérmálásban) családod tagjaivá lettek, 

hogy Krisztust, a te Fiadat, 

kitárt szível és készséges lélekkel kövessék. 

Emlékezzél meg a feltámadás reményében ... 

 

 c) a III. Eukarisztikus imában: 

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, 

hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. 

Erősítsd meg szent elhatározásukban gyermekeidet, 

akik ma az újjászületés fürdőjében 

(és a Szentlélek ajándéka által) népeddé lettek. 

Segítsd őket, hogy a megújult élet útján mindig előbbre haladjanak. 

Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan 

a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. 

 

 d) a IV Eukarisztikus imában: 

Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, 

akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked: 

elsősorban szolgádról, N. pápánkról, 

N. püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, 

azokról, akik ezt felajánlják, 

akik itt jelen vannak, 

valamint az újonnan megkereszteltekről, 

akiket ma újjáteremtettél vízből és Szentlélekből, 

továbbá egész népedről, és mindazokról, 

akik őszinte szívvel keresnek téged. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 3,1 

Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: 

az Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, megerősítettél minket, 

Fiad testének és vérének szentségi ajándékával. 

Add, hogy növekedjünk a Szentlélekkel való közösségünkben 

és a testvéri szeretetben 

Krisztus titokzatos testének tökéletes mértéke szerint. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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B 

 

KEZDŐÉNEK Tit 3, 5. 7 

Megmentett minket Isten az újjászületés és megújulás fürdőjében, 

a Szentlélek által, 

hogy kegyelmével megigazuljunk, 

s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az élet igéjével újjáteremtesz minket. 

Add, kérünk, hogy tanításodat őszinte szívvel fogadjuk, 

serényen lássunk hozzá az igazság tettekre váltásához, 

és a testvéri szeretet bő gyümölcsét teremjük. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, asztalodon készen áll a kenyér és a bor. 

Részesíts most minket áldozati lakomádban, 

hogy majd egykor a mennyei vendégségben is 

a szentek polgártársai és a te házad népe legyünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Saját megemlékező imák, 774. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 3, 2 

Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, 

de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Fiad halálának és feltámadásának dicsőséges titkát 

ünnepeljük és hirdetjük, Istenünk. 

Add kegyelmedet, hogy ennek a szentségnek erejéből 

ezt a szent titkot életünkkel is megvalljuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. A bérmálás kiszolgáltatásakor 

 Ezt a misét mondjuk (piros vagy fehér színben), ha magában a misében avagy közvetlenül 

a mise előtt vagy után történik a bérmálás. 

 Végezhető bármelyik napon, kivéve Advent, Nagyböjt és a Húsvét vasárnapjait, a 

főünnepeket, Hamvazószerdát és az egész Nagyhetet. 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Ez 36, 25-26 

Így szól az Úr: Tiszta vizet árasztok rátok, 

új szívet adok nektek, és új lelket öntök belétek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható, irgalmas Istenünk, 

hogy a belénk áradó Szentlélek 

bennünk lakjék 

és tegyen minket örök dicsősége templomává. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Jóságos Istenünk, teljesítsd nekünk tett ígéreteidet, 

hogy a szívünkbe áradó Szentlélek erejével tanúságot tegyünk a világ előtt 

Urunknak, Jézus Krisztusnak evangéliumáról. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Más könyörgések, tetszés szerint, 779–780. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen gyermekeid esdeklését. 

Kérünk, alakítsd ki bennük Fiad tökéletes képmását, 

hogy míg áldozatunkban megemlékezünk 

az ő megváltó haláláról, 

amellyel Szentlelkedet számunkra kiérdemelte, 

egyre hűségesebben tanúskodjunk róla. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk van: 

 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől; 

felajánljuk neked azokért is, 

akik már újjászülettek a keresztségben 

és akiket megerősítettél a Szentlélek ajándéka által, 
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hogy megőrizd őket kegyelmedben. 

(Krisztus, a mi Urunk által. ) 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Zsid 6, 4 

Örvendjetek mindnyájan az Úrban, 

akik elnyertétek a világosságot, 

megízleltétek a mennyei ajándékot, 

és részesedtetek a Szentlélekben. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A Szentlélek kenetével megerősítetted 

és Fiad szentségi lakomájával tápláltad gyermekeidet, Istenünk. 

Kérünk, maradjon velünk áldásod ezután is, 

hogy minden veszélyt legyőzve 

szent életükkel megörvendeztessék Egyházadat, 

és előmozdítsák növekedését a világban 

szeretetből fakadó jócselekedeteikkel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

 

 A mise végén szokásos áldás helyett adható az itt következő áldás is, vagy mondható a 

zárókönyörgés a nép fölött. 

Áldjon meg benneteket a mindenható Atyaisten, 

aki vízből és Szentlélekből új életre támasztott, 

és fiaivá fogadott, 

és őrizze meg lelketekben atyai szeretetével az istenfiúság kegyelmét! 

 H.: Ámen. 

Áldjon meg benneteket az egyszülött Fiúisten, 

aki megígérte, hogy az igazság Lelke az Egyházzal marad, 

és adjon erőt nektek az igaz hit megvallására! 

 H.: Ámen. 

Áldjon meg benneteket a Szentlélekisten, 

aki lángra gyújtotta a tanítványok szívét a szeretet tüzével, 

és vezessen el mindnyájatokat Isten boldogító országába! 

 H.: Ámen. 

És áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek! 

 H.: Ámen. 

 

ZÁRÓKÖNYÖRGÉS A NÉP FÖLÖTT 

 Az előző áldásforma helyett zárókönyörgést is lehet mondani a nép fölött. A szerpap vagy 

a ministráns mondhatja a felszólítást: Fogadjátok állva az áldást! vagy más szavakkal, 

például: Fogadjátok alázatos lélekkel az Úr áldását! 

 Ezután a püspök a nép fölé terjeszti mindkét kezét, és mondja vagy énekli a Könyörgés 

szokásos dallamára: 

 

Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét 

és a Szentlélek ajándékait, 

hogy híveid ne szégyelljék a világ előtt megvallani 

a keresztre feszített Krisztust, 
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és szeretetből teljesítsék minden parancsát. Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

És áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek! 

 H.: Ámen. 

A szentmise véget ért. Menjetek békével! 

 H.: Istennek legyen hála! 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Róm 5, 5; 8, 11 

Isten szeretete kiáradt szívünkbe 

a bennünk lakó Szentlélek által. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Áraszd ki ránk Szentlelkedet, Istenünk, hogy mindnyájan, 

akik a hit egységének útján járunk 

és az ő kiáradó szeretetéből megerősödtünk, 

eljuthassunk a tökéletes krisztusi nagykorúságra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

Más könyörgések, tetszés szerint, 777. és 780. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el ezeket a gyermekeidet 

egyszülött Fiaddal együtt, 

akinek keresztjével és lelket adó erejével megerősítve 

szüntelenül felajánlják magukat neked. 

Kérünk, hogy napról napra 

bőségesebben áradjon ki rájuk Szentlelked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk, van, mint az előző misében: 778. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33, 6. 9 

Tekintsetek az Úrra, és eláraszt a fény benneteket, 

ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te híveidet elhalmoztad Szentlelked ajándékaival, 

és lelkük táplálására egyszülött Fiad testét és vérét adtad. 

Kérünk, adj nekik bölcsességet, 

hogy a szeretet királyi törvényét megvalósítsák. 

Add, hogy mindig tanúságot tegyenek a világ előtt 

Isten gyermekeinek szabadságáról, 

és szent életükkel betöltsék néped prófétai küldetését. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Ünnepélyes áldás vagy zárókönyörgés a nép fölött, 778–779. 

 

C 

 

Alkalom szerint végezhető egyéb könyörgések 

 

KÖNYÖRGÉS 

Világosítsa meg szívünket a vigasztaló Szentlélek, 

aki tőled származik, Istenünk, 

és tanítson meg minket minden igazságra, 

amint szent Fiad megígérte. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Fogadd el, Istenünk, családod áldozatát, 

hogy akik a Szentlélek ajándékában részesültek, 

a kapott javakat megőrizzék, 

és örök jutalmukat elnyerjék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szereteted Lelkét öntsd szívünkbe, Istenünk, 

hogy akiket az egy közös kenyérrel tápláltál, 

azokat a kölcsönös testvéri szeretet tegye egyetértőkké. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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II. Papi rendek feladásakor 

 Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjait, továbbá a főünnepeket és az apostolok ünnepeit 

kivéve a papszentelési misék (a papi rendek feladásával kapcsolatos misék) a következő 

módon végezhetők: 

 a) Kezdőénekként és áldozási énekként mondhatók az alább következő antifónák; 

 b) a könyörgések vehetők – aszerint, hogy melyik felel meg – a püspökökért 830–831, 

papokért 834, illetve az Egyházban szolgálatot teljesítő személyekért mondandó misékből 

838; 

 c) a szentírási olvasmányokat azok közül kell választani, amelyek ezekhez a 

szertartásokhoz tartoznak, fenntartva annak a lehetőségét is, hogy - legalábbis részben – 

azokon a napokon is felolvashatók ezek, amelyeken rituális mise nem mondható; 

 d) ha nincs elsőbbsége a nap prefációjának, akkor a papszentelési misében mondható a 

krizmaszentelési mise prefációja is, 215. 

 

KEZDŐÉNEK Jn 12, 26 

Aki nekem szolgál, az engem kövessen, 

s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is – mondja az Úr. 

 

 Vagy, ha áldozópapot szentelnek: Lk 4, 18 

Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem. 

Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, 

és meggyógyítsam a megtört szívűeket. 

 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk-öt mondunk: 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól és házad egész népétől; 

felajánljuk neked azokért is, 

akiket kegyelmeddel a szerpapi vagy: áldozópapi vagy: püspöki 

rendbe emeltél; 

őrizd meg bennük jóságosan mindazt, amit nekik adtál, 

hogy a tőled kapott isteni adomány méltó gyümölcsöt hozzon. 

(Krisztus, a mi Urunk által.) 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17, 17-18 

Mennyei Atyám, szenteld meg őket az igazságban. 

Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba 

– mondja az Úr. 
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III. A szent útravaló kiszolgáltatásakor 

 Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjain, továbbá a főünnepeken, valamint 

Hamvazószerdán és a Nagyhéten kívül mondhatjuk az Oltáriszentségről szóló votív misét 

889, vagy a betegekért való alkalmi misét 872, az alábbi könyörgésekkel: 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szent Fiad az Út, az Igazság és az Élet. 

Tekints kegyesen gyermekedre, N. testvérünkre, 

és add, hogy ígéreteidre hagyatkozzék, 

Fiad szent testéből erőt merítsen, 

és békességgel lépjen a hozzád vezető útra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, tekints kegyesen áldozatunkra, 

hogy jelenítse meg színed előtt a húsvéti Bárányt, Krisztus Urunkat. 

Ő vezesse el N. testvérünket, 

kegyelmed erejéből az örök jutalomra. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a benned hívők örök üdvössége vagy. 

Kérünk, add meg N. testvérünknek, 

hogy mennyei étellel és itallal megerősítve 

biztosan eljusson a világosság és az élet országába. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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IV. Misék a házastársakért 

1. Nászmisék 

 

 Ha a házasságkötés mise keretében történik, a nászmisét kell mondani, éspedig fehér 

színben. Ha azonban a házasságkötés vasárnap vagy főünnepeken megy végbe, a napi misét 

kell mondani, a házasfelek fölött mondandó nászáldással, és – amennyiben az alkalmasnak 

látszik – a mise végén ünnepélyes áldással. 

 Miután azonban a házasságról szóló igeliturgia nagyon hasznos oktatást nyújthat e 

szentségre és a házastársak kötelességeire nézve, azért, amikor nem lehet nászmisét mondani, 

szabad (a Húsvéti Szent Háromnap, Karácsony, Vízkereszt, Urunk mennybemenetele, 

Pünkösd és Úrnap vagy más kötelező főünnep kivételével) az olvasmányok közül az egyiket 

a házasságkötésre szánt perikópák közül venni. Azonkívül a karácsonyi idő vasárnapjain és 

az évközi vasárnapokon, ha a házasságkötéssel kapcsolatos misét nem a plébániai hívők 

közössége számára mondjuk, mondható az egész nászmise. 

 Ha a házasságkötés Advent, vagy Nagyböjt idején, vagy pedig más olyan napon történik, 

amely bűnbánati jelleggel bír, a plébános figyelmeztesse a házasságot kötő feleket, hogy 

legyenek tekintettel ezen időszakok sajátos jellegére. 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 19. 3. 5 

Küldjön az Úr segítséget nektek szent templomából, 

és Sionból védjen titeket. 

Teljesítse, amit kíván szívetek, 

és minden terveteket váltsa valóra! (H. i. Alleluja.) 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a hitvesi köteléknek 

szent és fenséges értelmet adtál. 

Azt akartad, hogy a házassági szövetség 

Krisztusnak és az ő Egyházának szent kapcsolatát jelezze. 

Add meg, kérünk, N. és N. testvéreinknek, 

hogy amit hitükkel elfogadnak, azt életükkel váltsák valóra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, amikor az emberi nemet megteremtetted, 

azt akartad, hogy a férfi és a nő eggyé legyen a házasságban. 

E híveidet, akik most egymással 

életszövetségre akarnak lépni, 

kösd össze a szeretet egyesítő kötelékével, 

hogy akiket a termékeny szeretet szolgálatára hívtál, 

legyenek a te nagy szereteted tanúi a világban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
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aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el felajánlott adományainkat 

e házasságkötés szent ünnepén. 

Te rendelted ezt a szentséget, 

kérünk, viseld gondját azoknak, akik házasságban élnek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a házasság méltóságáról 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Mert te kötötted össze a hitvestársak életét 

az egyetértés és a békesség felbonthatatlan köteléke által, 

– hogy megsokasítsa fogadott fiaidnak SZÁmát 

tiszta, szent és termékeny házaséletük. 

Mert gondviselésed és kegyelmed kettős ajándékot készít számunkra: 

emberek születnek a földre, gyarapszik a világ és szépül, 

– a keresztségben pedig újjászületnek, és így növekszik az EGYház 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Most ezért az angyalokkal és az összes szentekkel együtt 

– dicsőséged HIMnuszát 

őáltala zengjük: (mondjuk:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene... 

 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk, van. A zárójelbe tett szavak elhagyhatók. 

 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól, valamint N. és N. szolgáidtól 

és házad egész népétől, mely könyörög értük Fölségedhez, 

hogy amint megadtad nekik menyegzőjük ünnepét, 

kegyelmedből (örvendezhessenek gyermekeiknek, és) 

elnyerhessék az óhajtott boldog, hosszú életet. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 
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NÁSZÁLDÁS 

 

 A Miatyánk után – az Embolizmus (Szabadíts meg...) elhagyásával – a pap az új házasok 

felé fordulva mondja fölöttük a következő áldást. 

 A bevezetésben – ha nem mind a két házastárs áldozik – elhagyhatók a Krisztus testének 

és vérének szentsége által szavak. 

 Az Istenünk, te hatalmad erejével kezdetű imádság három első bekezdéséből kettő 

elhagyható, hogy csak az maradjon meg, amely összhangban van a szentmise valamelyik 

olvasmányával. 

 Az utolsó bekezdésből elmaradhat a zárójelbe tett szakasz, pl. korosabb házaspár esetén. 

 

 A pap összetett kézzel áll, és mondja: 

 

Most, kedves testvéreim, kérve kérjük Urunkat, 

hogy erre a szolgálójára, ki jegyesével házasságra lépett Krisztusban, árassza jóságosan 

áldását; 

 

és akiket összeköt ez a szent szövetség, 

– (Krisztus testének és vérének szentsége ÁLtal) 

szeretetben egy szív és egy lélek legyenek! 

 

 Most rövid szünet következik, hogy mindnyájan csendben imádkozzanak. Utána a pap 

kitárt kézzel folytatja: 

 

A) 

 

Istenünk, te hatalmad erejével a semmiből megteremtetted a világot, 

majd miután a mindenség alapjait leraktad, 

és isteni képmásodra megalkottad az embert, 

a férfinak elválaszthatatlan segítőtársul adtad az asszonyt, 

hogy ne ketten legyenek többé, hanem egy emberként éljenek, 

– és így arra tanítasz MINket, 

hogy nem választhatjuk széjjel, amit akaratod egynek alkotott. 

 

B) 

 

Istenünk, te a hitvesi köteléknek szent és fenséges értelmet adtál: 

úgy akartad, hogy a házastársi SZÖvetség 

Krisztusnak, és Egyházának szent kapcsolatát jelezze. 

 

C) 

 

Istenünk, te rendelted az asszonyt a férfi mellé, 

és erre a legősibb emberi közösségre áldást adtál, 

s bár megbüntetted ősszüleink vétkét, és vízözönnel sújtottad a bűnös világot, 

ez az áldás mindvégig megmaradt. 

Nézz tehát kegyesen szolgálódra, ki oltalmazó áldásodat kéri a házasélet küszöbén: 

a szeretet és a békesség lakjék lelkében, 

– és állhatatosan kövesse azoknak a szent asszonyoknak PÉLdáját, 
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akiket a Szentírás magasztalt 

A férje bátran hagyatkozzék reá 

és elismerve őt egyenlő társának, aki vele a kegyelmi életben is osztozik, 

méltó tisztelettel legyen iránta, 

– és mindvégig azzal a szeretettel SZEresse, 

amellyel Krisztus szerette Egyházát! 

Most pedig azért könyörgünk, Urunk, hozzád, 

hogy ezek a szolgáid mindig a hitnek és parancsaidnak útján járjanak, 

– s a házastársi hűséget Őrizve, 

az erkölcsi tisztaság példái legyenek. 

Az evangéliumból merített erővel mindenki előtt tanúságot tegyenek Krisztusról, 

(a termékenység áldásában részesülve bizonyuljanak erényes szülőknek, 

– és fiaiknak FIait 

mind a ketten láthassák!) 

Az életük legyen hosszú és boldog, 

– s a szentek társaságába jussanak a MENNYben, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

 A szentmise ezután szokott módon folytatódik. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Ef 5, 25. 27 

Krisztus szerette Egyházát, és önmagát áldozta érte, 

hogy szentté és szeplőtelenné tegye önmagának. 

 (H. i. Alleluja.) 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A szent áldozat kegyelmével 

kísérd, Istenünk e házastársakat. 

Add, hogy egy szívvel-lélekkel szeressék egymást, 

akiket szent közösségbe kapcsoltál, 

(egy kenyérrel tápláltál, 

és egy kehelyből részesítettél.) 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

Istenünk, az örök Atya, őrizzen meg benneteket egyetértésben 

és kölcsönös szeretetben, hogy Krisztus békéje töltse el lelketeket, 

és otthonotokban mindig megmaradjon. 

 H.: Ámen. 

 

(Legyetek áldottak gyermekeitekben), találjatok az életben 

őszinte jóbarátokra, és éljetek minden emberrel igaz békességben. 

 H.: Ámen. 

 

Isten szeretetéről tanúskodjatok a világban, hogy a szenvedők 

és a szegények, akikhez jók voltatok, egykor hálásan fogadjanak 

majd Isten örök hajlékában. 

 H.: Ámen. 
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És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, 

áldjon meg a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †  és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 89, 14.17 

Áraszd ránk irgalmadat életünk hajnalán, 

hogy mindvégig boldogok legyünk. 

Derüljön ránk Urunknak, Istenünknek jósága. 

Áldott legyen kezünk minden műve. 

 (H. i. Alleluja.) 

 

KÖNYÖRGÉS 

Tekints könyörgésünkre, Istenünk, 

és áraszd jóságosan kegyelmedet ezekre a híveidre, 

akik házasságra lépnek szent oltárodnál: 

legyenek mindig állhatatosak a kölcsönös szeretetben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd szívesen adományainkat, 

amelyeket örvendező lélekkel teszünk oltárodra. 

Oltalmazd atyai jóságoddal azokat, 

akiket a házasság szentségében egybekapcsoltál. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a házasság nagy szentségéről 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert új szövetsédet kötöttél népeddel, 

hogy akiket megváltottál Fiad halálának és feltámadásának titka által, 

– isteni természetedben RÉszesítsd 

s a mennyei dicsőség örökösévé tedd Krisztusban. 

Az ő kegyelmének túláradó bőségét 

a férj és a feleség életszövetsége által jelezted, 

hogy ez a szentség, amely most létrejött 
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– emlékezetünkbe IDézze 

szereteted csodálatra méltó művét. 

 

Mi ezért az angyalokkal és az összes szentekkel együtt 

– téged DIcsérünk, 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

 Ha az I. eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk van. A zárójelben levő szavak elhagyhatók. 

 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól, valamint N. és N. szolgáidtól 

és házad egész népétől, mely könyörög értük Fölségedhez, 

hogy amint megadtad nekik menyegzőjük ünnepét, 

kegyelmedből ( örvendezhessenek gyermekeiknek, és) 

elnyerhessék az óhajtott boldog, hosszú életet. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

NÁSZÁLDÁS 

 

 A Miatyánk után - az Embolizmus (Szabadíts meg ...) elhagyásával – a pap az új házasok 

felé fordulva mondja fölöttük a következő áldást. 

 A Szentséges Atyánk, Istenünk kezdetű imádság két első bekezdéséből az egyik 

elhagyható, hogy csak az maradjon meg, amelyik összhangban van a szentmise valamelyik 

olvasmányával. 

 

 A pap összetett kézzel áll, és mondja: 

 

E testvéreinkért, akik házasságkötésre az oltárhoz járultak, 

(és részesülnek Krisztus testében és vérében), 

– kérjük URunkat, 

hogy egymással mindig kölcsönös szeretetben éljenek. 

 

 Most rövid szünet következik, hogy mindnyájan csendben imádkozzanak. Utána a pap 

kitárt kézzel folytatja: 

 

A) 

 

Szentséges Atyánk, Istenünk, 

te férfit és nőt alkottál, amikor képmásodra megteremtetted az embert, 

– hogy együtt töltsék be feladatukat a FÖLdön, 

testi-lelki egységben. 

 

B) 

 

Istenünk, te jóságodban szövetséget kötöttél választott népeddel, 

– és ezt a szövetséget a kölcsönös hitvesi szeretet Által 
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szemléltetted számunkra. 

Az újszövetségi házasságot még tökéletesebb jelképpé tetted, 

– midőn azt akartad, hogy keresztény híveid házassága tárja fel ELőttünk 

Krisztus és az Egyház jegyesi kapcsolatának szent titkát. 

 

Légy kegyes (N. és N.) szolgáid iránt, 

és terjeszd föléjük áldó jobbodat. 

Add, Urunk, hogy szentségi házasságuk egész folyamán 

a te szereteted ajándékait osszák meg egymással, 

– és miközben kölcsönös tanújelét adják, hogy közöttük LAkozol, 

egy szív és egy lélek legyenek. 

Azt is add meg, Istenünk, 

hogy otthonukat, melyet alapítanak, szorgalmas munkával gondozzák, 

– és gyermekeiket az evangélium törvénye szerint FORmálva, 

mennyei családod számára neveljék. 

N. szolgálódra áradjon kegyes áldásod, 

hogy hitvesi és anyai kötelességének élve a családnak tiszta 

szeretettel viselje gondját, 

– és kedvességével honosítsa meg BENne 

a bizalom légkörét. 

 

N. szolgádat is kísérje, Urunk, mennyei áldásod, 

– hogy híven teljesítse minden kötelességét, mint hűséges HITvestárs 

és családjának gondos atyja. 

Add kegyesen, szentséges Atyánk, Istenünk, 

hogy ők, akik színed előtt házasságra léptek, 

és asztalodhoz kívánnak járulni, 

– a mennyei lakomának is boldog részesei legyenek EGYkor, 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 H.: Ámen. 

 

 A szentmise ezután szokott módon folytatódik. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 13, 34 

Új parancsot adok nektek: 

Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket 

– mondja az Úr. 

 (H. i. Alleluja.) 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Vendégül láttál minket szent asztalodnál, Istenünk. 

Kérünk, hogy akiket a házasság szentsége összekapcsol, 

mindig ragaszkodjanak hozzád, 

és neved dicsőséét terjesszék az emberek között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

A mindenható Atyaisten adja meg nektek örömét, és áldjon meg 

titeket gyermekeitekben! 

 H.: Ámen. 
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Isten egyszülött Fia álljon mellettetek irgalmával a jó- és balsorsban! 

 H.: Ámen. 

 

Isten Szentlelke árassza szívetekbe szeretetét mindenkor! 

 H.: Ámen. 

 

És titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg 

a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek! 

 H.: Ámen. 

 

C 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 144, 2. 9 

Naponta áldalak, Uram, 

és nevedet magasztalom mindörökkön-örökké, 

mert jóságos vagy mindenkihez, 

irgalmas minden teremtményedhez. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy híveid, akik most házasságkötésre készülnek, 

egyre inkább növekedjenek hitükben, 

és hívő utódokkal gyarapítsák Egyházadat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Hallgasd meg könyörgésünket, Istenünk, 

és fogadd jóságosan adományainkat híveidért, 

akik most szent életszövetségre léptek egymással. 

A szent áldozat bemutatása erősítse meg őket 

kölcsönös vonzalmukban és az irántad való szeretetben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a házasság mint az isteni szeretet jele 

 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható, örök Isten: 
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Te atyai jósából teremtetted az embert, 

és olyan nagy méltóságra emelted, 

– hogy a házastársak életszövetsége SZÁmunkra 

teremtő jóságodat tükrözi. 

Mert akit szeretetből alkottál, 

a szeretet útjára hívod szüntelen, 

hogy így kegyelmedből örök szeretetednek részese legyen. 

Az emberi szerelmet megszenteli a házasság szentsége, 

– s a te szereteted jelévé TEszi 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Most ezért az angyalokkal és az összes szentekkel együtt 

– dicsőséged himnuszát őáltala ZENGjük, 

és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

 Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk, van. A zárójelben levő szavak elhagyhatók. 

 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól, valamint N. és N. szolgáidtól 

és házad egész népétől, mely könyörög értük Fölségedhez, 

hogy amint megadtad nekik menyegzőjük ünnepét, 

kegyelmedből (örvendezhessenek gyermekeiknek, és) 

elnyerhessék az óhajtott boldog, hosszú életet. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

NÁSZÁLDÁS 

 

 A Miatyánk után – az Embolizmus (Szabadíts meg ...) elhagyásával – a pap az új házasok 

felé fordulva mondja fölöttük a következő áldást: 

 

Most imádkozzunk, kedves testvéreim, ezekért a házastársakért, 

és kérve kérjük számukra Isten áldását, 

– hogy segítségével jóságosan támogassa ŐKet, 

mert házasságukat is néki köszönik. 

 

 Most rövid szünet következik, hogy mindnyájan csendben imádkozzanak. Utána a pap 

kitárt kézzel folytatja: 

 

Világ teremtője, szentséges Atyánk, 

a saját képmásodra alkottad a férfit és az asszonyt, 

– és életközösségüket bőséges áldásoddal AKartad 

gazdaggá tenni. 

Az új asszonyért könyörgünk hozzád alázatos szívvel, 

– ki férjével ezen a NApon 

 szent frigyre lépett. 
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Urunk és Istenünk, 

a te bőséges áldásod szálljon reá és hitvestársára, 

(hogy boldog házaséletük folyamán 

– gyermekekkel ékeskedjék OTThonuk, 

és gyarapodjék Egyházad,) 

a te dicséretedet zengjék örömben, és téged keressenek bánat idején, 

a te segítségedet élvezzék munkájuk közben, 

és érezzék, hogy mellettük ÁLlasz, 

ha gondokkal küzdenek. 

 

A hívek közösségében imádkozzanak hozzád, 

a világban tegyenek tanúságot rólad, 

majd szép életkort éljenek, 

– s az itt jelenlévőkkel együtt a mennyei hazába JUSsanak, 

Krisztus, a mi Urunk által. 

H.: Ámen. 

 

 A szentmise ezután szokott módon folytatódik. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33, 1. 9 

Áldom az Urat minden időben, 

dicséretét szüntelenül zengi ajkam. 

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, 

boldog az az ember, aki benne bízik. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Engedd, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy e híveidet szüntelenül erősítse a szentáldozás kegyelme, 

és mindnyájan részesedjünk a most bemutatott áldozat erejében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki megjelent a kánai menyegzőn, 

adja reátok és hozzátartozóitokra bőséges áldását. 

 H.: Ámen. 

 

Ő, aki mindhalálig szerette Egyházát, 

szüntelenül árassza szeretetét szívetekbe. 

 H.: Ámen. 

 

Adja meg nektek az Úr, 

hogy miközben hittel valljátok az ő feltámadását, 

reménykedve várjátok az örök boldogságot. 

 H.: Ámen. 

 

És titeket is mindnyájatokat, 

akik itt együtt vagytok, 

áldjon meg a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 
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2. A házasságkötés évfordulóján 

 A házasságkötés évfordulóin, kiváltképp ezüst- és aranylakodalom alkalmával, oly 

napokon, amikor alkalmi misét lehet mondani, mondható a hálaadó miseszöveg, 914, az itt 

következő könyörgésekkel. 

Ugyanezen könyörgések mondhatók az alkalomnak megfelelően az évközi köznapok 

miséjében is. 

 

A) Évfordulóra 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mindenek Teremtője, 

te már kezdetben azért alkottál férfit és asszonyt, 

hogy házastársakká legyenek. 

Áldd meg és erősítsd meg híveidnek, 

N.-nek és N.-nek életszövetségét, 

hogy Krisztus és az Egyház szeretetkapcsolata 

mind tökéletesebben megnyilvánuljon életükben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, 

hogy a Krisztus oldalából kiömlő vér és víz 

az emberiség megváltásának szent titkát jelezze. 

Fogadd kegyesen hálaadó áldozati adományainkat 

híveidért, N.-ért és N.-ért, 

és gazdagítsd házasságukat továbbra is minden ajándékoddal. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei étellel és itallal üdítetted fel, Istenünk, 

ezt az ünneplő házaspárt. 

Árassz szívükbe boldogságot és szeretetet, 

hogy otthonuk az erények és a béke hajléka legyen, 

családi életük pedig mások számára is 

a szeretet szép példáját nyújtsa. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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B) Ezüstlakodalomra 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te a házasság felbonthatatlan kötelékével 

kapcsoltad össze híveidet, N.-t és N.-t, 

és kegyelmeddel megőrizted bennük a lelki összetartozást 

jó és balsorsban egyaránt. 

Növeld és szenteld meg szeretetüket, 

hogy boldog családi életük 

a megszentelődés forrása legyen számunkra 

(és gyermekeik számára). 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen híveidtől, N.-től és N.-től 

a hálaadó áldozat adományát, 

hogy váljék számukra a béke és a boldogság 

el nem apadó forrásává. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te családi asztalodnál 

kegyesen vendégül láttad híveidet, N.-t és N.-t 

(gyermekeikkel, rokonaikkal és barátaikkal együtt). 

Adj nekik erőt és buzgóságot, 

hogy lankadatlanul haladjanak a kölcsönös szeretet útján, 

és kegyelmedből a mennyei lakomán is együtt legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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C) Aranylakodalomra 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, mennyei ,Atyánk, 

tekints kegyesen e házastársakra: 

N.-re és N.-re (valamint gyermekeikre, 

akik tőlük kapták a földi élet és a keresztény hit kincseit). 

Hosszú és érdemekben gazdag családi életük jutalmául 

áldd meg és tedd gyümölcsözővé öregkorukat, 

amint ifjú szívük szeretetét megtartottad 

a házasság szentségének csodálatos kegyelmével. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen hálaadásul ezeket az adományokat 

híveidért, N.-ért és N.-ért, 

akik az évek hosszú során át hűségesen kitartottak egymás mellett, 

és bőkezűségedtől várják az egység és a béke minden ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent vendégséged örömében részesedve 

kérünk téged, Istenünk, 

őrizd meg e házastársakat, N.-t és N.-t 

szép és szent öregségben. 

És ha napjaikat betöltik, 

tedd őket mennyei lakomád részesévé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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V. Apátok és apátnők megáldásakor 

 Ez a mise mondható fehér színben Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjait, valamint a 

főünnepeket, Hamvazószerdát és a Nagyhetet kivéve. 

 

KEZDŐÉNEK Jn 15, 16 

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, 

s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, 

maradandó gyümölcsöt – mondja az Úr. 

 

 Vagy: Kol 3, 14-15 

Legfőként szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 

S Krisztus békéje töltse be szíveteket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, engedd N. szolgá(ló)dnak, 

akit a N. közösség apátjává (apátnőjévé ) választottál, 

hogy tetteivel és tanításával 

testvéreit az igazságra vezesse, 

és tőled, jóságos Atyánk, 

az örök jutalmat övéivel együtt örvendezve elnyerje. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el szolgáid áldozati adományait, 

és add, hogy önmagukat neked lelki áldozatként felajánlva 

szüntelenül igaz alázatosságban, 

engedelmességben és békében éljenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 20, 28 

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ő szolgáljon másoknak, 

és odaadja az életét váltságul sokakért. 

 

 Vagy: 

Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet. 

Összegyűltünk szent reményben, Jézus Krisztus szerelmében. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Tekints jóságosan családodra, Istenünk, 

és add meg nekünk, akik megünnepeltük hitünk szent titkát, 

hogy az evangéliumi tanácsok fáradhatatlan követői legyünk, 

és mindenben dicsőségedet keressük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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VI. Szüzek szentelésének napján 

 Ez a miseszöveg – fehér színben – bármikor mondható, kivéve az adventi, nagyböjti és 

húsvéti vasárnapokat, továbbá a főünnepeket, hamvazószerdát és az egész nagyhetet. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 104. 4-5 

Keressétek az Urat és hatalmas erejét, 

keressétek arcát szüntelen. 

Emlékezzetek csodatetteire, melyeket végbevitt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

ezek a nővéreink a te kegyelmed hívására 

határozták el magukat a szűzi életre. 

Add, hogy állhatatosan megvalósítsák, amit elkezdtek, 

és életük tökéletes áldozatát neked felajánlva 

Krisztus méltó jegyesei legyenek. 

Aki él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat, 

és kérünk: ajándékozd meg e szolgálóleányaidat 

az elhatározásukban való állhatatosság kegyelmével, 

hogy amikor eljön a mindenség Királya, 

megnyíljék számukra is az ajtó, 

és örvendezve léphessenek égi országodba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Az Eukarisztikus imákban így lehet megemlíteni a szüzek szentelését: Ha 

 a) az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk, van: 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól 

és e szolgálóleányaidtól, akiket ma neked szentelünk. 

Kérünk, vedd szívesen neked felajánlott adományainkat, 

szenteld meg, és engedd, 

hogy akik a mai napon kegyelmedből 

szorosabban kapcsolódtak Fiadhoz, 

örvendezve jussanak el színe elé, 

midőn újra eljön dicsőségben az idők végén. 

(Krisztus, a mi Urunk által. ) 

 

 b) a II. Eukarisztikus imában: 

...és az egész papsággal együtt. 

Emlékezzél meg, Urunk, e nővéreinkről is, 

akiket ma megszenteltél a lélek kenetével. 

A szeretet és a hit mécsese éjen lelkükben, 
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állhatatosan szolgáljanak téged és népedet, 

míg Jegyesüknek, Krisztusnak eljövetelére várakoznak. 

 

 c) a III. Eukarisztikus imában: 

...és egész megváltott népedet. 

Erősítsd meg kegyelmeddel, Urunk, szent elhatározásukban 

e szolgálóleányaidat is, 

akiket szent buzgóság lelkesít arra, 

hogy Fiadnak, Krisztusnak szolgáljanak, 

és példaadó tanúságot tegyenek 

az evangéliumi életről és a testvéri szeretetről. 

 

 d) a IV. Eukarisztikus imába így iktatható be a szüzek szentelésének említése: 

N. püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, 

és nővéreinkről, 

akiket ma végérvényesen lefoglaltál, 

hogy téged dicsőítsenek, 

és embertársaikat szolgálják. 

Emlékezzél meg azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, 

akik itt jelen vannak, 

egész népedről 

és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 41, 2 

Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, 

úgy áhít a lelkem, téged, Istenem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

eltöltötted lelkünket szent ajándékaiddal. 

Alázatosan kérünk, hogy N. és N. nővéreink élete 

állhatatosan szolgálja az emberi társadalom javát, 

és Egyházadnak szüntelen kegyelmi gyarapodására váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

A mindenható Atyaisten, 

aki szíveteket a boldog szűzi élet vállalására indította, 

adja meg nektek, hogy elhatározásotokban mindvégig kitartsatok! 

 H.: Ámen. 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, 

aki a neki szentelt szüzeket 

jegyesként kapcsolja magához, 

tegye termékennyé lelketeket isteni igéje által. 

 H.: Ámen. 

 

A Szentlélek Isten, 

aki egykor a Boldogságos Szűz Máriát eltöltötte kegyelmével, 

és aki a ti szíveteket is megszentelte: 
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adjon nektek lángoló szeretetet 

Isten és az Egyház szolgálatára. 

 H.: Ámen. 

 

És mindnyájatokat, akik e szent cselekménynél jelen voltatok, 

áldjon meg a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 
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VII. Szerzetesi fogadalomtételkor 

 Az alábbi miseszövegek – fehér színben – bármikor mondhatók, kivéve az adventi, a 

nagyböjti és a húsvéti vasárnapokat, továbbá a főünnepeket, hamvazószerdát és az egész 

nagyhetet. 

1. Az első szerzetesfogadalom napján 

KEZDŐÉNEK Zsolt 39, 8-9 

Uram, íme, eljövök, 

hogy megtegyem a te akaratodat. Erre vágyom, Istenem, 

törvényed örömmel tölti el szívemet. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te sugalltad testvéreinknek (nővéreinknek), 

hogy Krisztus szorosabb követésére határozzák el magukat. 

Add meg nekik, 

hogy megkezdett szerzeteséletüket siker koronázza, 

és egykor majd teljes önátadásban szentelhessék neked magukat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el felajánlott adományainkat 

és eléd terjesztett kéréseinket, 

midőn választottaid szerzeteséletének kezdetét ünnepeljük. 

Add meg testvéreinknek (nővéreinknek), 

hogy életük zöldellő, zsenge ága 

kegyelmed napsugarában bőséges termést érleljen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Saját prefáció, 804. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mk 3, 35 

Aki teljesíti az Isten akaratát, 

az az én testvérem, nővérem és anyám. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Örömmel töltenek el minket, Istenünk, 

szentségi ajándékaid, amelyeket magunkhoz vettünk. 

Add, hogy e testvéreink (nővéreink) 

a szentségi kegyelem által megerősödve 

hűségesen teljesítsék mindazt, 

amit megkezdett szerzetesi életükkel vállaltak, 

és szabad lélekkel szolgáljanak neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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2. Az örökfogadalom napján 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 121, 1-2 

Örvendeztem, amikor azt mondták nekem: Az Úr házába fölmegyünk. 

Íme, már itt is áll a lábunk kapuidban, ó Jeruzsálem. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te nagyszerűen kibontakoztattad 

e testvéreinkben ( nővéreinkben) a keresztség kegyelmét, 

hogy készségesen és teljes odaadással lépjenek Fiad nyomdokába. 

Add, hogy mindig az evangéliumi tökéletesség útját járják, 

életszentségük gazdagítsa az Egyházat, 

és fokozza benne az apostoli munka hatékonyságát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a kenyérrel és a borral együtt 

vedd szívesen testvéreinktől ( nővéreinktől) a fogadalmakat; 

és erősítsd meg a szeretetet azokban, 

akik az evangéliumi tanácsokat vállalták. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: A szerzetesi élet mint Isten szolgálata Krisztus követése által. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő érintetlen virágként szűzi gyökérből sarjadt, 

a tiszta szívűeket boldognak hirdette, 

– és saját életével mutatta meg NÉkünk 

a tisztaság fönséges csúcsát. 

A te akaratodhoz igazodott mindig 

és mindhalálig engedelmes lett értünk, 

– így akarta ÖNmagát 

tökéletes áldozatként felajánlani néked. 

Ő azokat, akik érted mindent elhagynak a földön 
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a te Fölséged odaadóbb szolgálatára hívta, 

– és megígérte NÉkik 

a mennyek országának kincsét. 

 

Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt 

– dicséreted himnuszát ZENGjük, 

és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:) 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

 Az Eukarisztikus imákban így lehet megfelelően említeni a fogadalmasok önfelajánlását: 

 

I. Férfiszerzetesek esetében: 

 

 a) Ha az I. Eukarisztikus imát, vagyis a Római Kánont mondjuk, akkor saját Kérünk, 

Istenünk, van: 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól, és azoktól is, 

akiknek fogadalma napján bemutatjuk. 

Szenteld meg kiengesztelődve adományunkat, és engedd, 

hogy akik ma, a te jóvoltodból, életüket neked adták, 

Fiad dicsőséges eljövetelének napján 

az örök húsvét örömébe jussanak. 

( Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

 b) a II. Eukarisztikus imában: 

...és az egész papsággal együtt. 

Emlékezzél meg, Urunk, ezekről a testvéreinkről is, 

akik ma örök szolgálatodra szentelték magukat. 

Engedd, hogy mindig hozzád emeljék szívüket-lelküket, 

és neved dicsőségére váljanak. 

 

 c) a III. Eukarisztikus imában: 

...és egész megváltott népedet. 

Légy kegyes, és erősítsd meg szent elhatározásukban 

ezeket a szolgáidat, akik a mai napon 

szent fogadalmak kötelékével 

örökre elkötelezték neked magukat. 

Add, hogy tanúságot tegyenek Egyházadban 

arról az új és örök életről, 

amelyet Krisztus, a mi Megváltónk szerzett. 

 

 d) a IV. Eukarisztikus ima közbenjárásaiba így iktatható be a fogadalmasok említése: 

N. püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, 

de ezekről a testvéreinkről is, 

akik a szerzetesi fogadalom által a mai napon 

méginkább neked szentelik magukat. 

Emlékezzél meg azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, 

akik itt jelen vannak, 

egész népedről 
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és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. 

 

II. Szerzetesnők esetében: 

 

 a) az I. Eukarisztikus imában, vagyis a Római Kánonban saját Kérünk, Istenünk, van: 

Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelődve 

ezt az áldozati adományt 

tőlünk, szolgáidtól 

és e szolgálóleányaidtól, akiket ma neked szentelünk. 

Kérünk, vedd szívesen neked felajánlott adományainkat, 

szenteld meg, és engedd, 

hogy akik a mai napon kegyelmedből 

szorosabban kapcsolódtak Fiadhoz, 

örvendezve jussanak el színe elé, 

midőn újra eljön dicsőségben az idők végén. 

(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

 b) a II. Eukarisztikus imában: 

...és az egész papsággal együtt. 

Emlékezzél meg, Urunk, ezekről a nővéreinkről is, 

akik mindent elhagytak érted, 

hogy téged mindenkiben megtaláljanak, 

és önzetlen segítséget nyújtsanak minden rászoruló embernek. 

 

 c) a III. Eukarisztikus imában: 

...és egész megváltott népedet. 

Erősítsd meg kegyelmeddel, Urunk, szent elhatározásukban 

e szolgálóleányaidat is, 

akiket szent buzgóság lelkesít arra, 

hogy Fiadnak, Krisztusnak szolgáljanak, 

és példaadó tanúságot tegyenek 

az evangéliumi életről és a testvéri szeretetről. 

 

 d) a IV Eukarisztikus ima közbenjárásaiba így iktatható be a szerzetesnők fogadalmának 

említése: 

N. püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, 

és e nővéreinkről is, 

akik a szent fogadalom záloga által 

a mai napon örökre neked szentelték magukat. 

Emlékezzél meg azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, 

akik itt jelen vannak, 

egész népedről 

és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Gal 2, 19-20 

Krisztussal engem is keresztre feszítettek. 

Élek, de már nem én élek, 

hanem Krisztus él énbennem. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mélységes tisztelettel vettük magunkhoz szentségedet. 

Alázatosan kérünk, hogy e szolgáidat (szolgálóleányaidat), 

akik immár önmaguk felajánlása által is 

neked elkötelezték magukat, 

a Szentlélek tüzével tedd égő áldozattá, 

és fogadd be örökre szent Fiad társaságába. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

Isten, aki minden jó elhatározás sugalmazója, 

őrizze meg szándékotokat, és erősítse szíveteket, 

hogy amit megígértetek, 

állhatatosan és hűségesen megtartsátok. 

 H.: Ámen. 

 

Adja meg nektek azt a kegyelmet, 

hogy a keskeny utat, amelyet választottatok 

krisztusi örömmel fussátok végig, 

és derűs lélekkel hordozzátok embertársaitok terhét. 

 H.: Ámen. 

 

Az istenszeretet alakítson titeket családi közösséggé, 

amely az Úr nevében gyűlt egybe, 

hogy Krisztus szeretete sugározzék róla. 

 H.: Ámen. 

 

És mindnyájatokat, akik e szent cselekménynél jelen voltatok, 

áldjon meg a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 65, 13-14. 

Égőáldozattal lépek be házadba: 

teljesítem néked fogadalmam, amelyet ajkam fogadott. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szentséges Atyánk, 

szilárdítsd meg jóságosan 

N. és N. testvéreink ( nővéreink) szándékát. 

Add, hogy új kötelezettségük megszilárdítsa 

és segítse a teljes kibontakozáshoz 

a keresztség kegyelmét. 

Így róják le a köteles tisztelet adóját irántad, 

és apostoli lelkesedéssel gyarapítsák Krisztus országát. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen, 

amit testvéreink (nővéreink) felajánlanak, 

és tedd megváltásunk szentségévé. 

Atyai gondviselésed hívta meg őket Fiad szorosabb követésére: 

töltsd el tehát lelküket a Szentlélek ajándékaival. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ és az Eukarisztikus imák közbenjáró könyörgése: saját, 804–807. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 33. 9 

Ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr, 

boldog az az ember, aki benne bízik. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Tegye boldoggá híveidet, Istenünk, 

szent elhatározásuk megerősítésének mai ünnepe 

és az Oltáriszentség vétele. 

Engedd kegyesen, hogy mind a két szent cselekmény 

nagy szeretetre indítsa szívüket 

az Egyháznak és embertársainknak szolgálatában. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

Isten, a szent elhatározások sugalmazója és véghezvivője 

segítsen benneteket állandó kegyelmével, 

hogy hivatástok feladatait 

hűséges szívvel teljesítsétek. 

 H.: Ámen. 

 

Ő tegyen titeket az isteni szeretet tanújelévé 

az egész világ szemében. 

 H.: Ámen. 

 

És a szeretet kötelékeit, 

amelyekkel Krisztus a földön magához láncolt titeket, 

őrizze meg jóságosan a mennyben mindörökre. 

 H.: Ámen. 

 

És mindnyájatokat, akik e szent cselekménynél jelen voltatok, 

áldjon meg a mindenható Isten: 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 
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3. Fogadalomújítás napján 

 

KEZDŐÉNEK és áldozási ének a három megelőző miseszövegből választható, 802–808. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te irányítod a világ sorsát és az emberek életét. 

Tekints kegyesen e testvéreinkre (nővéreinkre), 

akik önmaguk felajánlását akarják megerősíteni. 

Add, hogy napról napra szorosabban kapcsolódjanak 

Egyházad szent titkába, 

és egyre teljesebb lélekkel vállalják 

az emberiség javának szolgálatát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Tekints kegyesen, Istenünk, néped áldozati adományára, 

amelyhez e testvéreink (nővéreink) 

hozzáadják a maguk felajánlását 

a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség 

megújított vállalásával. 

Kérünk, változtasd földi adományainkat 

az örök élet szentségévé, 

és alakítsd a felajánlók szívét Fiad képmására. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: saját, 804. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Magunkhoz vettük, Istenünk, mennyei szentségeidet. 

Alázatosan kérünk, hogy e híveid, 

akik segítő kegyelmedbe vetett határtalan bizalommal 

megújították nagylelkű elhatározásaikat, 

Krisztus erejében részesüljenek, 

és a Szentlélek oltalmát élvezzék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. A szerzetesi fogadalom 25. vagy 50. évfordulóján 

KEZDŐÉNEK és áldozási ének a megelőző miseszövegekből választható, 802–808. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, hűséges Istenünk, 

engedd, hogy hálát adjunk jóságodért N. testvérünk iránt, 

aki ma fogadalmát kívánja megújítani. 

Erősítsd meg benne a tökéletes szeretet lelkét, 

hogy dicsőségedet és embertársaink üdvösségét 

napról napra buzgóbban szolgálja. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el áldozati adományainkkal együtt az önfelajánlást, 

amelyet ma N. testvérünk megerősíteni kívánt. 

Szentlelked erejével alakítsd őt mindjobban 

Fiad képmására. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: saját, 804. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

magunkhoz vettük szent Fiad testét és vérét 

N. testvérünk fogadalmának jubileumi évfordulóján. 

Engedd, hogy a mennyei étellel és itallal felüdítve 

a megkezdett úton vezetéseddel biztosan célba érjen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



PPEK / Misekönyv 741 

  

VIII. Templom- és oltárszenteléskor 

1. Templom szentelésekor 

KEZDŐÉNEK Zsolt 67, 6. 7. 36 

Szent hajlékában lakik az Isten, 

templomába hívja az egyetértő szívűeket: 

ő ad népének hatalmat és erőt. 

 

 Vagy: Zsolt 121,1 

Örvendezve megyünk az Úr házába. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

áraszd ki kegyelmedet erre a helyre. 

Add meg bőséges ajándékodat mindazoknak, 

akik segítségedet kérik, 

hogy itt igéidnek és szentségeidnek ereje 

megerősítse híveid szívét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd szívesen örvendező Egyházad adományait, 

hogy ebben a templomban egybegyűlt néped 

a szent áldozat révén az örök üdvösségre jusson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Az I. vagy a III. Eukarisztikus imát mondják az alábbi prefációval, amely hozzátartozik 

az oltárszentelés szertartásához: 

 

PREFÁCIÓ: Isten templomának misztériuma. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

– hogy mindig és mindenütt hálát adjunk NÉked, 

szentséges Atyánk. 

 

Te dicsőséged templomává tetted ugyan az egész világot, 

hogy mindenütt dicsértessék szent neved, 

– de mégsem ellenzed, hogy a szent titkok SZÁmára 
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alkalmas helyeket is szenteljünk néked. 

Az imádságnak ezt a házát, 

– amelyet emberi munka ÉPített, 

szent Fölségednek örömmel átadjuk. 

A földi templomnak titkos értelme van számunkra, 

– mert előre VEtíti 

a mennyei Jeruzsálem képét. 

Az igazi templom ugyanis a te szent Fiad, aki Szűztől született, 

– az ő testét alkottad SZENtéllyé, 

hogy az Istenség teljessége lakozzék benne. 

 

Az Egyházat pedig szent várossá tetted, 

– mely az apostolok szilárd alapjára ÉPült, 

és amelynek szegletköve maga Jézus Krisztus. 

Egyházad választott köveit Szentlelked élteti, 

és szeretetben szüntelen növeli, 

– majd végtelen időkre te leszel mindenben MINden, 

és Krisztus fénye örökké tündöklik. 

 

Az angyalokkal és minden szenttel együtt 

–Krisztus által magasztalunk téged, IStenünk, 

és ujjongva mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

 Amikor már a templomban szentmisét mutattak be, és az I., II. vagy a III. Eukarisztikus 

imát végzik, a következő prefációt kell mondani: 

 

PREFÁCIÓ: A földi templomból a mennyei Templomba. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt építsünk, 

mely Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és színhelye, 

– és ide várod jóságos atyai SZÍVveI 

az élet zarándokútját járó népedet. 

 

Te itt építesz minket élő templommá, 

és gyarapítod a világszerte elterjedt Egyházat, Krisztus testét, 

– hogy a békéről szóló LÁtomás 

a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék. 
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(És) Ezért mi is, szentjeid boldog seregével együtt 

a dicsőség templomában magasztalunk téged: 

– Fölségedet DIcsérjük, 

és áldó szível mondjuk: (zengjük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

____________________ 

 

 Az Eukarisztikus imákban a templomszentelésről a következő formulákkal emlékezünk 

meg: 

 

 a) Az I. Eukarisztikus imában saját Kérünk, Istenünk, van: 

Kérünk tehát, Istenünk, 

ezt az áldozati adományt fogadd el tőlünk, 

és azoktól a híveidtől 

akik ezt a templomot (N. tiszteletére) 

buzgó lélekkel felajánlották neked, 

és fáradhatatlan munkával felépítették. 

( Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.) 

 

 b) A III. Eukarisztikus ima közbenjáró könyörgéseiben az és egész megváltott népedet 

szavak után mondjuk: 

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, 

hiszen neked szenteljük ezt a templomot: 

legyen ez számunkra az üdvösség háza és a mennyei szentségek csarnoka. Hangozzék fel itt a 

béke evangéliuma 

és ünnepeljék benne a szent titkokat, 

hogy híveid az élet igéjével és isteni kegyelmeddel táplálják lelküket, 

s a földi zarándoklás után méltók legyenek eljutni a mennyei Jeruzsálembe. Jóságos Atyánk, 

ott vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt 

testvéreinket... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 21, 13; Lk 11, 10 

Az én házam az imádság háza, mondja az Úr: 

mindaz, aki benne kér, kap, 

aki keres, talál, 

és aki zörget, annak ajtót nyitnak. 

 

 Vagy: Vö. Zsolt 127, 3 

Mint friss olajfa-csemeték, 

az Egyház fiai úgy veszik körül az Úr asztalát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szentségeid által, amelyeket magunkhoz vettünk, 

gyarapítsd bennünk, Istenünk, az igaz életet, 

hogy szent templomodban szüntelenül imádjunk, 

és majd az összes szentekkel együtt örvendezzünk színed előtt. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

Isten, az ég és föld Ura, 

aki titeket ma erre a templomszentelésre egybegyűjtött, 

árassza reátok bőségesen mennyei áldását. 

 H.: Ámen. 

 

Engedje, hogy az ő templomává 

és a Szentlélek hajlékává legyetek, 

mert mennyei Atyánk 

egyszülött Fiában akarta egybegyűjteni 

a világon szétszóródott valamennyi gyermekét. 

 H.: Ámen. 

 

Akik elnyertétek a megtisztult lélek boldogságát, 

őrizzétek meg a bennetek lakó Istent, 

és az örök boldogság örökösei legyetek 

az összes szentekkel együtt. 

 H.: Ámen. 

 

Áldjon meg benneteket a mindenható Atyaisten, 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 

 

 A templomszentelés évfordulójának miséi a Közös részben találhatók, 709–711. 
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2. Oltár szentelésekor 

KEZDŐÉNEK Zsolt 83, 10-11 

Oltalmazó Istenünk, nézz le ránk, 

tekints kegyesen a te Fölkentedre! 

Bizony egy nap a te házadban ezernyi másnál többet ér. 

 

 Vagy: Zsolt 42, 4 

Odalépek Isten oltárához, 

Istenhez, aki nekem ujjongó örömöm. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akartad, hogy szent Fiad 

a kereszt oltárán felmagasztalva mindenkit magához vonzzon, 

töltsd be égi kegyelmeddel híveidet, 

akik neked szentelik ezt az oltárt. 

Gondviselő jóságodban tápláld azokat, akik itt egybegyűltek, 

áraszd rájuk Szentlelkedet, 

és napról napra alakítsd őket szent népeddé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

szálljon le Szentlelked erre az oltárra, 

szentelje meg néped adományait 

és tisztítsa meg azok szívét, akik őt befogadják. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Az I. vagy a III. Eukarisztikus imát mondjuk az alábbi prefációval, amely hozzátartozik 

az oltárszentelés szertartásához: 

 

PREFÁCIÓ: Az oltár maga Krisztus. 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő az igazi Főpap és az egyetlen igaz áldozat, 

– aki Egyházának MEGhagyta, 

hogy a kereszten bemutatott áldozatát mindenkor felajánljuk néked. 
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Szent néped ezért állította ezt az oltárt, 

– melyet most, Urunk, IStenünk, 

ujjongó szívvel néked szentelünk. 

 

Ez valóban az a fölséges hely, ahol Krisztus áldozatát 

titokzatos módon szüntelenül bemutatjuk néked, 

– tökéletes dicséretet NYÚJtunk, 

és megkapjuk a megváltás gyümölcsét. 

 

Itt terítjük meg az utolsó vacsora asztalát, 

– itt táplálkozunk Krisztus TEStével, 

amely egy családba gyűjt minket a szent Egyházban. 

 

Itt nyerik el híveid a Szentlelket Krisztusból, mint lelki sziklából, 

– és általa lesznek ŐK is 

szent áldozattá és élő oltárrá. 

 

És ezért, Urunk, mi is az angyalokkal és az összes szentekkel együtt 

– a te dicsőséged himnuszát ZENGjük, 

és ujjongva mondjuk: 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 83, 4-5 

Otthont lel magának a veréb is 

és fészket a gerle, hogy kiköltse fiókáit: 

a te oltárodnál, seregek Ura, Istenem és Királyom! 

Boldog, aki házadban élhet, 

téged dicsérhet szüntelen. 

 

 Vagy: Vö. Zsolt 127, 3 

Mint friss olajfa-csemeték, 

az Egyház fiai úgy veszik körül az Úr asztalát. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy mindig ragaszkodjunk az oltárhoz, 

amelyen a szent áldozatot bemutattuk. 

Egyesíts minket hitben és szeretetben, 

hogy akik Krisztusból táplálkoztunk, 

Krisztussá alakuljunk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDÁS A MISE VÉGÉN 

Isten, aki titeket királyi papsággá avatott, 

adja meg, hogy szentül töltsétek be ezt a hivatást, 

és mindig méltón részesüljetek Krisztus áldozatából. 

 H.: Ámen. 

Aki az egy asztal köré gyűjtött benneteket 

és egy kenyérrel táplál, 
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tegye eggyé mindnyájatok szívét-lelkét! 

 H.: Ámen. 

A testvéri szeretet példájával 

vonzzátok Krisztushoz mindazokat, 

akiknek szavatok őt hirdeti. 

 H.: Ámen. 

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, 

az Atya, a Fiú † és a Szentlélek. 

 H.: Ámen. 
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Különféle szükségletekben mondható misék és 
könyörgések 

1. Ebben a részben egybe vannak gyűjtve azok a misék és könyörgések, amelyek többnyire 

különleges alkalmakkor használhatók különféle szükségletek vagy alkalmak esetén. 

 Amik az első három részben találhatók, mondhatók akár a néppel együtt végzett misében, 

akár a nép részvétele nélkül mondott misében. Amik azonban a negyedik részben 

szerepelnek, többnyire a nép részvétele nélkül végzett misékben mondandók, hacsak a 

lelkipásztori szempont másképp nem javallja. 

 

2. Azon misék számára, amelyek teljes szöveggel, azaz antifónákkal és könyörgésekkel is el 

vannak látva, az Olvasmányok könyvében saját olvasmányok találhatók. 

 

3. A papnak mindig szabad ennek a résznek könyörgéseit vagy csupán az első Könyörgést 

(Collecta) is az „évközi idő” köznapjainak miséiben venni, megtartva az 1. pontban 

mondottakat. 

 

4. Bizonyos misékben a liturgikus szövegek, amelyek férfi szentekre vonatkoznak, 

alkalmazhatók női szentekre is, vagy egyes számból többes számba tehetők. 

 

5. Ezek a misék a napnak vagy az időszaknak megfelelő színben mondhatók, vagy pedig 

viola színben, ha bűnbánati jellegűek. Például 23, 28, 40. sz. (Vö. Általános rendelkezés, 310. 

sz.). 
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I. Az Anyaszentegyházért mondható misék és könyörgések 

1. Az egész egyházért 

A 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Ef 1, 9a. 10 

Isten tudtunkra adta akaratának titkát, hogy Krisztusban újra 

egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te csodálatos gondviseléseddel úgy rendelted, 

hogy Krisztus országa az egész földkerekségen elterjedjen, 

és minden ember részesedjék a megváltás kegyelmében. 

Add meg, kérünk, hogy Egyházad 

a világ üdvösségének szent jele és eszköze legyen: 

hirdesse és segítse megvalósulni 

az emberek között szeretetednek titkát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

tekints neked szentelt néped adományaira. 

Add meg e szent áldozat által, 

hogy a benned hívők sokasága 

mindenkor választott nemzetség, királyi papság, 

szent nemzet és neked tulajdonul lefoglalt nép legyen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jel 22, 17a. 20 

A lélek és a menyasszony hív: Jöjj el! 

Ámen. Jöjj el, Uram, Jézus! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te folytonosan táplálod és erősíted Egyházadat 

 a szentségi lakomával. 

Add meg nekünk, akik szent asztalodnál vendégeskedtünk, 

hogy szereteted parancsait követve 

éltető kovász és az üdvösség eszköze legyünk 

 az emberek között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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B 

 

KEZDŐÉNEK Jel 7 9 

Akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számolni: minden nemzetből, törzsből, népből 

és nyelvből, alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te szent Fiad szövetsége által 

minden nemzetből szüntelenül népet szerzel magadnak, 

és azt a Szentlélekben egységbe foglalod. 

Add, hogy Egyházad, a tőled kapott hivatáshoz hűségesen, 

az emberiség családjával mindig egybeforrjon; 

legyen kovásza és lelke az emberi társadalomnak, 

megújítsa Krisztusban, 

és tegye Isten háza népévé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen adományainkat, 

amelyeket felajánlunk neked. 

Add, hogy Egyházadat, 

amely a kereszten függő Krisztus oldalsebéből támadt, 

ebben a szent áldozatban való részesedés 

folytonosan megszentelje, 

hogy mindenkor éljen, és mindig hű legyen Alapítójához. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra VIII., 409. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 19. 34 

Az egyik katona Jézus oldalába döfte a lándzsáját. 

Nyomban vér és víz folyt ki belőle. 

 

 Vagy: Jel 7, 12 

Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, 

tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek 

örökkön–örökké. Ámen. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Fiad testének és vérének vételével megújulva kérünk, 

Istenünk, tedd eredményessé Egyházad megszentelő működését, 

amellyel folytonosan kinyilvánítod 

a megváltás életadó titkait a szegények előtt, 

akiket különös szeretettel hívtál meg országodba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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C 

 

KEZDŐÉNEK Mt 18, 19–20 

Mondom nektek: Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük – mondja az Úr. 

 

 Vagy: Róm 12, 5 

Sokan egy test vagyunk Krisztusban, 

egyenként pedig tagjai vagyunk egymásnak. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy Egyházad legyen az a szent nép, 

amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek egységében összeforrva 

mindig betölti hivatását: 

hordozza és hirdesse az emberek között 

szentségednek és egységednek titkát, 

és vezesse el a világot szereteted teljességére. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

Fiad végtelen szeretetének emlékezetét ünnepeljük. 

Kérve kérünk, 

hogy ennek az üdvösségszerző áldozatnak kegyelmi hatása 

Egyházad szolgálata révén az egész világ üdvére váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az egységről, 844. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. 1 Kor 10, 17 

Mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, 

akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te csodálatos szentségi lakomáddal 

Egyházadnak erőt és vigasztalást szerzel. 

Add, hogy néped a szent áldozat révén összeforrjon Krisztussal, 

s az evilági feladatok teljesítésével 

szabadon építse a te örök országodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

D 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Jn 17, 20–21 

Atyám, azokért könyörgök, akik hinni fognak bennem, 

hogy egyek legyenek bennünk, 

és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. 
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KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te minden népnek kinyilatkoztattad dicsősédedet Krisztusban. 

Tartsd meg, amit nagylelkű szeretetedben adtál, 

hogy az egész földkerekségen elterjedt szent Egyházad 

rendületlen hittel kitartson neved megvallásában. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Krisztus áldozatával megtisztítottad Egyházadat, 

s most ugyanazzal az áldozattal folytonosan megszenteled. 

Add, hogy Egyházad a fővel, Krisztussal egyesülve 

vele együtt önmagát is felajánlja neked, 

és tisztult akarattal tetszésedhez igazodjék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra VIII., 409. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 5 

Aki bennem marad, s én őbenne, 

az bő termést hoz. 

Hiszen nélkülem semmit sem tehettek – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, kormányozd jóságosan Egyházadat, 

amelyet szent asztalodról tápláltál. 

Igazgasd hatalmas karoddal, hogy egyre szabadabb legyen, 

és töretlen hittel ragaszkodjék hozzád. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

E 

 

A helyi egyházközségekért 

 

KEZDŐÉNEK Jel 1, 5–6 

Jézus Krisztus szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, 

s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. 

Övé a dicsőség és a hatalom örökkön–örökké. Ámen. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat 

a földön zarándokló helyi egyházakban teszed láthatóvá. 

Add meg népednek, hogy pásztorával eggyé forrjon, 

és úgy egyesüljön a Szentlélekben az evangélium és az Oltáriszentség által, 

hogy méltón képviselje Egyházad egyetemességét: 

jellé váljék a világ számára, 

és elvigye az emberek közé Krisztust. 
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Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

egyszülött Fiad végtelen szeretetének emlékezetét ünnepeljük. 

Kérve kérünk, hogy ennek az üdvösségszerző áldozatnak kegyelmi hatása 

Egyházad szolgálata révén az egész világ üdvére váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra VIII., 409. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jel 3, 20 

Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, 

bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy ebben az egyházközségben ( egyházmegyében) éljen és mindig fennmaradjon 

a hit sértetlensége és az erkölcsi élet tisztasága, 

a testvéri szeretet és az igaz vallásosság. 

És amint Fiad testével meg szavával folytonosan élteted, 

kormányozd is szüntelen gondviseléseddel, 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Felajánló és áldozás utáni könyörgésként vehetők azok is, amelyek az előző misékben 

találhatók. 
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2. A pápáért 

FŐLEG VÁLASZTÁSÁNAK ÉVFORDULÓJÁN 

 

A 

 

 Ezt a misét mondjuk, fehér színben, a pápa választásának évfordulóján, amikor külön 

megemlékezés van, Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjainak, továbbá főünnepeknek, 

illetve Hamvazószerdának és a Nagyhét napjainak kivételével. 

 

KEZDŐÉNEK Mt 16, 18–19 

Te Péter vagy, és erre a sziklára építem Egyházamat, 

s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. 

Neked adom a mennyek országa kulcsait – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te gondviseléseddel úgy intézted, 

hogy Egyházad Szent Péterre épüljön, 

akit a többi apostol vezetőjévé tettél. 

Tekints tehát kegyesen N. pápánkra, 

és add, hogy akit Péter utódává rendeltél, 

legyen néped számára a hit és a kegyelmi közösség egységének 

látható alapja és biztosítéka. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, minden hívő pásztora és gondviselője, 

tekints kegyesen szolgádra, N.–re, 

akit Egyházad főpásztorává tettél. 

Kérünk, add meg neki, hogy szóval és jó példával 

használni tudjon azoknak, akiket kormányoz, 

és így a rábízott nyájjal együtt 

ő is eljusson az örök életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints kegyesen a felajánlott adományokra, 

és az Anyaszentegyházat N. pápánkkal együtt, 

akit a legfőbb pásztorrá rendeltél, 

kormányozd mindig oltalmazó karoddal. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 21, 15. 17 

Jézus megkérdezte Pétertől: 
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Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? 

Péter így felelt: 

Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei asztalod vendégei lehettünk, Istenünk. 

Kérve kérünk, hogy a szent áldozat által 

erősítsd meg Egyházadat az egységben 

és a szeretetben. 

Szolgádat, N. pápát pedig, 

akire a legfőbb pásztori tisztséget ruháztad, 

a rábízott nyájjal együtt mindig tartsd meg és támogasd. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

MÁS KÖNYÖRGÉS A PÁPÁÉRT 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Péter apostol utódainak sorában 

szolgádat, N. pápát kiválasztottad arra, 

hogy egész nyájadnak pásztora legyen. 

Hallgasd meg néped könyörgésétét, és add, 

hogy aki Krisztus helytartója lett a földön, erősítse meg testvéreit. 

Legyen közösségben vele az egész Egyház 

az egység, a szeretet és a béke kötelékében, 

míg benned, lelkek Pásztora, 

mindenki el nem jut az igazságra és az örök életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 
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3. A püspökért 

FŐLEG SZENTELÉSÉNEK ÉVFORDULÓJÁN 

 

A 

 

 Ezt a misét mondjuk, fehér színben, a püspökszentelés évfordulóján, amikor külön 

megemlékezés van, Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjainak, továbbá főünnepeknek, 

illetve Hamvazószerdának és a Nagyhét napjainak kivételével. 

 

KEZDŐÉNEK Ez 34, 11, 23. 24 

Gondot viselek juhaimra – mondja az Úr, 

és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket; 

én, az Úr leszek Istenük. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, híveidnek örök Pásztora, 

ki Egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányozod 

és szeretettel igazgatod: 

add, kérünk N. szolgádnak, akit néped pásztorává tettél, 

hogy nyáját Krisztus nevében vezesse, 

legyen a szent tanítás hűséges oktatója, 

az istentisztelet szent papja, 

és kormányozza népedet a szolgálat szellemében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, minden hívő pásztora és gondviselője, 

tekints kegyesen szolgádra, N.–re, 

akit a ... egyházmegye főpásztorává tettél. 

Kérünk, add meg neki, hogy szóval 

és jó példával használni tudjon azoknak, akiket kormányoz, 

és így a rábízott nyájjal együtt ő is eljusson az örök életre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Szolgádért, N. püspökünkért mutatjuk be, 

Istenünk, ezt az áldozatot. Kérünk, legyen kedves előtted, 

és akit főpappá tettél néped között, 

ékesítsd nyája javára apostolhoz illő erények ajándékaival. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 20, 28 

Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, 

hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét, váltságul sokakért. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk e szent áldozat eredményeképpen 

sokszorozd meg szolgádban, N. püspökünkben kegyelmed ajándékait, 

hogy méltóképpen lássa el pásztori szolgálatát, 

és eljusson a hű szolgáknak ígért örök jutalomra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

MÁS KÖNYÖRGÉS A PÜSPÖKÉRT 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te N. szolgádat 

az apostolok utódainak sorában nyájad pásztorává tetted. 

Kérünk, add meg neki a tanács és az erő, 

a tudomány és a jámborság lelkét, 

hogy hűségesen kormányozza népedet, melyet rábíztál, é 

s így Egyházadat, az üdvösség szent jelét és eszközét építse a világban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 
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4. Pápa- vagy püspökválasztáskor 

KEZDŐÉNEK 1 Sám 2, 35 

Így szól az Úr: Hűséges papot támasztok magamnak, 

aki szívem és szándékom szerint cselekszik. 

Hűséges házat építek neki: 

előttem jár majd élete minden napján. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, ki örök pásztorként 

folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat: 

mérhetetlen irgalmadban adj olyan főpásztort Egyházadnak, 

aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, 

nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Nagylelkű szeretetedben add meg nekünk, Istenünk, 

hogy ennek a szent áldozatnak az érdeme, 

amelyet most hódolattal neked felajánlunk, 

Fölségednek tetsző főpásztort szerezzen Egyházadnak 

mindnyájunk örömére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 16 

Én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, 

hogy gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Egyszülött Fiad testének és vérének üdvösségszerző szentsége 

erősített meg bennünket, Istenünk. 

Örvendeztessen meg minket isteni kegyelmed olyan főpásztorral, 

aki népedet erényes életével oktatja, 

és a hívek szívét evangéliumod igazságai szerint alakítja. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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5. Zsinatért vagy szinodusért 

KEZDŐÉNEK Kol 3, 14–15 

Legfőként szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke; 

és Krisztus békéje töltse be szíveteket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, Egyházad kormányzója és őrzője, 

kérünk, öntsd az értelem, az igazság és az egyetértés lelkét 

a zsinatra (szinodusra) egybehívott szolgáid lelkébe, 

hogy felismerjék, ami kedves előtted, 

és amit jónak ismertek meg, azt tegyék is minden erejükkel. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, aki népedről irgalmasan gondoskodol, 

és szereteted hatalmával kormányozod: 

add meg a bölcsesség lelkét azoknak, 

akikre Egyházad vezetését bíztad, 

hogy népedet az igazságnak teljesebb ismeretére 

és egyre növekvő életszentségre vezessék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, fogadd szívesen szolgáid adományait, 

és add meg a zsinaton (szinoduson ) részt vevőknek világosságodat, 

hogy ami tetszésedre van, igazán megismerjék, 

és hűségesen megvalósítsák. Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Szentlélekről II., 896. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet. 

Összegyűltünk szent reményben, Jézus Krisztus szerelmében. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg, kérünk, irgalmas Istenünk, 

hogy a szent eledel, amelyet magunkhoz vettünk, 

szolgáidat megerősítse az igazságban 

és országod szolgálatában. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Lelkigyakorlat vagy lelkipásztori összejövetel alkalmával a mise, mint alább, 16. 

számnál, 853. 
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6. Papokért 

KEZDŐÉNEK Lk 4, 18. 19 

Az Úr Lelke van rajtam, mert fölkent engem. Elküldött, hogy 

örömhírt vigyek a szegényeknek, gyógyítsam a megtört szívűeket, 

és felszabadítsam az elnyomottakat. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egyszülött Fiadat örök főpappá tetted. 

Add, hogy akiket ő 

szolgáinak és szent titkaid letéteményeseinek kiválasztott, 

vállalt szolgálatukban hűségesnek bizonyuljanak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Urunk, Istenünk, 

ki népedet a papok szolgálatával kormányozod, 

tedd őket állhatatossá akaratod megvalósításában, 

hogy szolgálatukkal és életükkel 

a te dicsőségedet mozdítsák elő Krisztusban. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, 

hogy papjaid vállalják az oltárnak és a te népednek szolgálatát. 

Ennek az áldozatnak érdeméből add, 

hogy az ő szolgálatuk neked mindig kedves legyen, 

és Egyházadban örökké maradandó gyümölcsöt érleljen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17, 17–18 

Szent Atyám, szenteld meg őket az igazságban, 

mert hiszen a tanításod igazság. 

Amint te a világba küldtél, 

úgy küldöm én is őket a világba – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

a szent Kenyér, amelyet áldozatul felajánlottunk, 

majd pedig magunkhoz vettünk, 

legyen papjaidnak és minden szolgádnak éltető tápláléka, 

hogy veled örök szeretetben eggyéforrva 

Fölségednek méltón szolgáljanak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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7. A pap önmagáért 

A 

 

főként lelkipásztori munkát végző papért 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Kol 1, 25. 28 

Az Egyház szolgája lettem abból az isteni hivatásból, amelyet 

értetek kaptam: Mi Krisztust hirdetjük, hogy minden embert 

tökéletessé tegyünk Jézus Krisztusban. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenem, te nem saját érdemem miatt, 

hanem kegyelmed kimondhatatlan bőkezűsége folytán 

családodban elöljáróvá rendeltél engem. 

Add, hogy hozzád méltóan lássam el papi szolgálatomat, 

és a rám bízott népet 

mindenben a te irányításod szerint vezessem. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, népek és korok hatalmas és jóságos kormányzója, 

gyarapítsd bennem kegyelmed ajándékait, 

és ennek az áldozatnak érdeméből 

irányítsd úgy híveid és papjaid szívét, 

hogy a pásztornak öröme teljék a nyáj engedelmességében, 

a nyájnak viszont a pásztor gondviselő szeretetében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 9 

Amint engem szeret az Atya, 

úgy szeretlek én is titeket. 

Maradjatok meg szeretetemben – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

minden erény forrása és teljessége, 

kérlek, add meg nekem ennek az áldozatnak érdeméből, 

hogy megtegyem, ami jó, tanítsam, ami igaz, 

és a híveket életemmel is, 

szavammal is kegyelmed indításai szerint vezessem. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 15, 2. 5 

Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy nekem, nincs más javam 
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rajtad kívül. Az Úr az én örökrészem és kelyhem, 

te irányítod, Uram, sorsomat. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenem, hallgasd meg jóságosan könyörgésemet, 

és világosítsd meg szívemet a Szentlélek kegyelmével, 

hogy szent titkaidat méltón szolgáljam, 

Egyházadban híven betöltsem küldetésemet, 

és téged örök szeretettel szeresselek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenem, 

fogadd szívesen ezeket az áldozati adományokat, 

amelyeket hódolattal ajánlunk neked. 

Tekints Krisztusra, aki egyszerre főpap és áldozat, 

és add, hogy amint papságának részese lehettem, 

önmagamat is mindig kedves lelki áldozatként ajánljam fel neked. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 22, 28–30 

Jézus így szólt azokhoz, akik kitartottak vele megpróbáltatásaiban: 

Nektek adom az országot, 

hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A mennyei kenyérrel megerősítve 

és az Újszövetség kelyhéből örömet merítve 

kérlek, mennyei Atyám: 

add, hogy hűséggel szolgáljalak, 

életemet bátran és buzgón áldozzam 

az emberek üdvének szolgálatára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

C 

 

szentelése évfordulóján 

 

KEZDŐÉNEK Jn 15, 16 

Nem ti választottatok engem, 

hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, 

hogy gyümölcsöt hozzatok, és gyümölcsötök maradandó legyen 

– mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyám, 

te minden érdemem nélkül kiválasztottál arra, 

hogy részesedjem Krisztusnak, a te Fiadnak örök papságában 
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és Egyházadat szolgáljam. 

Add, hogy az evangéliumnak 

szelíd, de rendíthetetlen hirdetője legyek, 

és kegyelmed hűséges kiosztójának bizonyuljak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, bemutatjuk neked a dicsérő áldozatot, 

hogy szolgálatunkban megerősíts, 

és amit érdemünk nélkül ajándékba adtál, 

azt kegyelmedből tedd hatékonnyá bennünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. 1 Kor 10, 16 

Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, 

a Krisztus vérében való részesülés. 

S a kenyér, amelyet megtörünk, 

a Krisztus testében való részesedés. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenem, pappá szentelésem évfordulóján 

örvendezve mutattam be a szentmiseáldozatot 

szent neved dicsőségére. 

Add, hogy valóságosan eggyé váljak Krisztussal, 

akinek áldozatát a szent színek alatt bemutattam. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 
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8. Az egyházi szolgálatban élőkért 

KEZDŐÉNEK 1 Kor 12. 4–6 

A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 

A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. 

Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, 

ugyanaz. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az egyházi szolgálatban élőket arra tanítottad, 

hogy maguk akarjanak szolgálni, 

és ne azt várják, hogy mások szolgáljanak nekik. 

Kérünk, tedd őket munkájukban serénnyé, 

tisztük gyakorlásában szelíddé, 

az imádságban állhatatossá. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, 

egyszülött Fiad az alázatosság példáját adta nekünk, 

amikor megmosta az apostolok lábát. 

Fogadd el adományainkat, 

és add, hogy alázatos lelkületünkkel váljunk előtted kedves áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 12, 37 

Boldogok azok a szolgák, 

akiket Uruk megérkezésekor ébren talál. 

Asztalhoz ülteti őket, 

és megy, hogy kiszolgálja őket. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add meg szolgáidnak, 

akiket mennyei kenyérrel és borral örvendeztettél meg, 

hogy a te dicsőségedre és a hívek üdvösségére 

hűségesnek bizonyuljanak 

az evangélium, a szentségek és a szeretet szolgálatában. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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9. Papi hivatásokért 

KEZDŐÉNEK Mt 9, 38 

Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat az aratáshoz 

– mondja tanítványainak Jézus. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. 

Áraszd ki Egyházadra a bátorság és a buzgóság Szentlelkét, 

hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, 

állhatatosak és szelídek evangéliumod hirdetésében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd szívesen néped könyörgését és áldozati adományait, 

hogy kegyelmednek kiosztói számban gyarapodjanak, 

és szeretetedben mindig kitartsanak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 3, 16 

Jézus szeretetét arról ismerjük fel, 

hogy életét adta értünk. 

Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A mennyei lakoma örömében arra kérünk, Istenünk, 

hogy a szeretetnek e nagy szentsége 

érlelje meg azokat a magvakat, 

amelyeket az Egyház szántóföldjén bőkezűen elvetsz, 

és sokan válasszák élethivatásuknak, 

hogy testvéreikben szolgáljanak téged. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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10. Szerzetesekért 

KEZDŐÉNEK  Zsolt 36, 3–4 

Bizakodj az Úrban és jót cselekedj, 

akkor megmaradsz földeden és biztonságban élhetsz. 

Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden jó szándék sugalmazója és teljesítője, 

igazítsd szolgáidat az örök üdvösség útjára. 

Add, hogy azok, akik mindent elhagyva 

egész életüket neked szentelték, 

– Krisztust követve és a világ vonzását megtagadva – 

a szegénység szellemében és szívük alázatosságában 

hűségesen szolgáljanak neked és testvéreiknek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy a most bemutatott áldozati adományok által 

szenteld meg szerzetestestvéreinket, 

akiket a te nevedben egybegyűjtöttél. 

Add, hogy fogadalmukat hűségesen teljesítsék, 

és neked osztatlan szívvel szolgáljanak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kir 19, 7 

Az Úr angyala így szólt Illés prófétához: 

Kelj föl és egyél! Hosszú út van előtted. 

 

 Vagy: Jel 22, 17a, 20 

A lélek és a menyasszony hív: Jöjj el! 

Ámen. Jöjj el, Uram, Jézus! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy szolgáid, 

akiket szereteted gyűjtött össze, 

és oltárodnak közös kenyere táplált, 

egy szívvel–lélekkel serkentsék egymást 

a szeretetre és a jó cselekedetekre, 

hogy szent életükkel mindenütt 

Krisztus igaz tanúinak bizonyuljanak. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 
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11. Szerzetesi hivatásokért 

KEZDŐÉNEK Mt 19, 21 

Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, 

az árát oszd szét a szegények között. 

Aztán jöjj, és kövess engem – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szent Atyánk, 

te minden hívőt meghívsz a szeretet tökéletességére, 

de sokakat arra is ösztökélsz, 

hogy Fiadnak szorosabban nyomába szegődjenek. 

Tekints jóságosan azokra, 

akiket különlegesen lefoglalsz magadnak, 

és add, hogy életmódjukkal 

országod tündöklő jelévé váljanak 

az Egyház és az egész világ előtt. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: (ha maguk a szerzetesek mondják): 

Kérünk, Istenünk, tekints kegyesen szerzetescsaládodra, 

és gyarapítsd mindig új tagokkal, 

hogy saját fiait is elvezesse kitűzött céljukhoz, 

a szeretet tökéletességére, 

és az emberek üdvösségén is eredményesen munkálkodjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, fogadd szívesen 

felajánlott áldozati adományainkat, 

és vezesd testvéri egyetértésre és igaz belső szabadságra 

mindazokat, akik a keskeny úton 

örömmel szegődnek egyszülött Fiad nyomába. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Mt 19, 27. 28. 29 

Bizony mondom nektek: 

Ti, akik mindent elhagytatok, és követtetek engem, százasnyit kaptok, 

és az örök élet lesz az örökségetek 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

erősítsd meg szolgáidat a mennyei étellel és itallal, 

hogy híven evangéliumi hivatásukhoz 
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mindenütt élő képmásai legyenek egyszülött Fiadnak. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: (ha maguk a szerzetesek mondják): 

Kérünk, Istenünk, 

ennek az áldozatnak érdeméből 

tégy minket állhatatossá szent akaratod teljesítésében, 

hogy szeretetedről igaz tanúságot tegyünk a világban, 

és az egyedül maradandó mennyei javakra 

elszánt odaadással törekedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. 
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12. Világi hívőkért 

KEZDŐÉNEK Mt 13, 33 

A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, 

amelyet fogott az asszony, 

belekeverte három mérő lisztbe, 

s az egész megkelt tőle. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akarod, 

hogy az evangélium ereje kovászként járja át a világot. 

Add, hogy a krisztusi lélek töltse el azokat, 

akik az élet forgatagában és a földi gondok között élnek, é 

s evilági tennivalóik végzésével is a te országodat építsék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Fiad áldozata által az egész világot üdvözíteni akartad. 

Add meg ennek az áldozatnak az érdeméből, 

hogy szobáid, akiket világi hivatásukban is 

folytonosan apostoli feladatokra hívsz, 

áthassák a világot Krisztus lelkületével, 

és az emberiséi megszentelődésének kovásza legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 99, 2 

Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, 

szolgáljatok az Úrnak örvendezve; 

járuljatok színe elé vidám énekszóval, alleluja. 

 

 Vagy: Jn 15, 8 

Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, 

és a tanítványaim lesztek – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, kegyelmed bőségéből merítve kérünk, 

hogy a szentségi lakoma erejével erősítsd meg híveidet, 

akiket a világi ügyek hivatásszerű szolgálatára szántál, 

hogy tegyenek lankadatlanul tanúságot az evangélium igazságáról, 

és Egyházadat a világi ügyek intézésében mindig hatékonyan képviseljék. Krisztus, a mi 

Urunk által. 
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13. A keresztények egységéért 

 Ez a mise az évközi vasárnapokon is mondható, amikor kifejezetten a keresztények 

egységével kapcsolatban összejövetelt tartanak. 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Jn 10, 14–15 

Én vagyok a jó Pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, 

mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. 

Életemet adom a juhokért –– mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

te összegyűjtöd, ami szétszóródott, 

és az egybegyűlt nyájat védelmezed. 

Tekints jóságosan azokra, 

akiket az egy keresztséd megszentelt, 

hogy a hit teljességében 

és a szeretet kötelékében is eggyé váljanak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Jóságos és emberszerető Istenünk, 

áraszd ránk bőségesen Szentlelked kegyelmét, 

hogy méltón éljünk ahhoz a hivatáshoz, amelyre meghívtál, 

együtt tanúskodjunk az emberek előtt az igazsákról, 

és benned bízva keressük a keresztények egységét 

a béke kötelékében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te egyetlen és örök áldozattal 

váltottad meg választott népedet. 

Add meg nekünk Egyházadban az egység és a béke ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Krisztus Testének, az Egyháznak egységéről 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 
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(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, 

 Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mert őáltala vezetted az igazság megismerésére népedet, 

– és azt akartad, hogy az egy hit és az egy KEresztség 

az ő titokzatos testévé tegyen minket. 

Te Krisztus által árasztottad ki minden népre a Szentlelket, 

(a)ki ajándékainak sokféleségében csodálatosan működik, 

és megvalósítja az egységet: 

– fogadott fiaidban LAkozik, 

betölti és kormányozza az Egyházat. 

 

És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, 

– dicsőítünk TÉged 

és ujjongva zengjük (mondjuk): 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. 1 Kor 10, 17 

Mi sokan egy kenyér, egy test vagyunk, 

akik egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy ez a szentáldozás, 

amely előre jelzi a hívek egymásra találását tebenned, 

valósítsa meg Egyházad teljes egységét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 105, 47 

Szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, 

hogy szent nevedet magasztaljuk, és dicséreted legyen dicsekvésünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te sok különböző népet 

egyesítesz neved megvallásában. 

Add meg nekünk, hogy akarjuk és tegyük, 

amit parancsolsz, és így a keresztény népnek, 

amelyet országodba meghívtál, közös hit formálja szívét, 

és közös buzgóság vezesse tetteit. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Kérünk, Istenünk, tekints jóságosan néped könyörgésére, 

és add, hogy híveid szíve összeforrjon 
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a te dicséretedben és a közös bűnbánatban. 

Omoljanak le a keresztényeket elválasztó falak, 

és az Egyház hiánytalan egységében örvendezve 

igyekezzünk mennyei országodba. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Bemutatjuk az áldozatot Krisztus megváltó halálának emlékezetére, 

és kérve kérünk, irgalmas Istenünk, 

hogy a szeretetnek ez a nagy szentsége 

legyen számunkra az egység jele és a szeretet köteléke. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ saját, 844. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Kol 3, 14–15 

Legfőként szeressétek egymást, 

mert ez a tökéletesség köteléke; 

és Krisztus békéje töltse be szíveteket, 

hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

öntsd belénk szereteted Lelkét, 

hogy ennek az áldozatnak kegyelme 

minden benned hívőt közös odaadásban egyesítsen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

C 

 

KEZDŐÉNEK Ef 4,4–6 

Egy a Test és egy a Lélek, 

mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. 

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 

Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, 

aki mindennek fölötte áll, 

mindent áthat és mindenben benne van. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints kegyesen népedre, 

és áraszd ránk bőkezűen Szentlelked ajándékait, 

hogy egyre gyarapodjunk az igazság szeretetében, 

és odaadó törekvéssel munkáljuk a keresztények teljes egységét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 
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Nyilvánítsd ki, Istenünk, 

hogy mennyire irgalmas vagy hozzánk. 

A Szentlélek erejével 

döntsd le a kereszténységet megosztó válaszfalakat, 

hogy Egyházad a nemzetek fölé emelt jelként 

mindjobban tündököljön, 

és az emberiség Szentlelkedtől megvilágosítva 

higgyen Krisztusban, akit te küldtél. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, ez az áldozati adomány, 

amelyet most felajánlunk, 

tisztítson meg minket, 

és tegye közös áldozati asztalod vendégévé mindazokat, 

akiket a közös keresztség már összekapcsol. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ saját, 844. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17 21. 23 

Legyenek mindnyájan egyek. 

Amint te, Atyám bennem vagy, és én benned, 

úgy legyenek ők is bennünk: én bennük, te bennem, 

hogy így ők is teljesen egyek legyenek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Egyszülött Fiad szentségi lakomájában részesülve kérünk, Istenünk, 

hogy újítsd meg Egyházadban a szentség lelkét, amelyet megadtál neki, 

hogy mindenki, akit Krisztus dicsőséges nevéről kereszténynek neveznek, 

a hit egységében szolgálhasson neked. Krisztus, a mi Urunk által. 
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14. Az evangélium terjedéséért a népek között 

 Ez a mise mondható az évközi vasárnapokon is, amikor külön megemlékezés van a 

missziók ügyéről, Advent, Nagyböjt és Húsvét vasárnapjainak és főünnepeknek kivételével. 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 66, 2–3 

Könyörüljön rajtunk és áldjon meg minket az Isten, 

derítse föl ránk arcának fényét, 

hadd ismerjék meg útját a földön, 

és segítségét az összes nemzetek között. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akartad, 

hogy minden ember üdvözüljön, 

és eljusson az igazság ismeretére. 

Tekints a sok aratnivalóra, 

és küldj munkásokat aratásodba, 

hogy minden emberhez eljusson az evangélium örömhíre. 

Add, hogy néped, amelyet az igazság igéje gyűjt egybe, 

és a szentségek ereje támogat, 

előbbre jusson az üdvösség és a szeretet útján. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, te Fiadat igaz világossággal küldted a világba. 

Kérünk, áraszd ki a megígért Szentlelket, 

hogy az igazság magvait szüntelenül hintse az emberek szívébe, 

és szítsa fel a hit lelkületét bennük. 

Szülessenek mindnyájan új életre a keresztségben, 

és legyenek a te egyetlen népeddé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Tekints, Istenünk, Krisztusod arcára, 

aki azért adta oda áldozatul önmagát, 

hogy minden embernek megváltást szerezzen. 

Add, hogy általa napkelettől napnyugatig 

megdicsőüljön neved a nemzetek között, 

és mindenütt ezt az egyetlen áldozatot mutassák be Fölségednek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 28. 20 

Tanítsatok meg minden nemzetet mindannak a megtartására, 
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amit parancsoltam nektek. 

Én veletek vagyok mindennap, 

a világ végéig – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

megváltásunk áldozatával tápláltál minket. 

Add, hogy az örök üdvösség e szentségének erejéből 

az igaz hit mindjobban elterjedjen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 95, 3–4 

Hirdessétek Isten dicsőségét a nemzetek között, 

és csodatetteit minden nép között, 

mert nagy az Úr és minden dicséretre méltó. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te azt akartad, hogy Egyházad minden nép számára 

az üdvösség jele és eszköze legyen, 

és Krisztusnak üdvözítő tevékenysége 

általa maradjon fenn a világ végezetéig. 

Szítsd fel híveid szívében a hivatástudatot 

az egész világ üdvösségének munkálására, 

hogy akaratod szerint minden nemzet egyetlen családdá, 

a te népeddé forrjon össze és növekedjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd szívesen könyörgő Egyházad áldozati adományait, 

mint ahogy Fiad dicsőséges szenvedéseit is elfogadtad 

az egész világ üdvösségére. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 116, 1–2 

Dicsérjétek az Urat, minden népek, 

magasztaljátok őt, minden nemzetek, 

mert erős fölöttünk az ő irgalma, 

és az Úr hűsége örökké megmarad! 

 

 Vagy: Mk 16, 15 

Menjetek el az egész világra, 

és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteljen meg minket 
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az asztalod javaiban való részesedés. 

Add, hogy az üdvösséget, 

amelyet egyszülött Fiad a keresztfán számunkra kiérdemelt, 

az Egyház megszentelő szolgálata által 

minden nép örvendezve fogadja. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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15. Üldöztetést szenvedő keresztényekért 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 73, 19–22 

Emlékezz, Urunk, szövetségedre, 

és a rád hagyatkozó szegényeket ne hagyd magukra mindörökre. 

Kelj fel, Urunk, ítélj ügyedben, 

és ne feledd a téged keresők szavát. 

 

 Vagy: ApCsel 12. 5 

Míg Pétert fogva tartották a börtönben, 

az Egyház állandóan imádkozott érte az Istenhez. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, kifürkészhetetlen gondviseléseddel 

részt juttatsz az Egyháznak Fiad szenvedéséből. 

Add meg híveidnek, akik nevedért üldözést szenvednek, 

a türelem és szeretet lelkét, 

hogy ígéreteid hűséges és igaz tanúinak bizonyuljanak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el alázatos könyörgésünket és áldozati adományainkat. 

Add, hogy akik téged hűségesen szolgálva 

üldöztetést szenvednek az emberektől, 

örömmel vállalják a Krisztus áldozatából rájuk eső részt, 

meggyőződve arról, hogy nevük fel van írva a mennyben 

a választottak között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 11–12 

Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, 

és hazudozva minden rosszat rátok fognak. 

Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok 

– mondja az Úr. 

 

 Vagy: Mt 10, 32 

Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, 

én is megvallom majd mennyei Atyám előtt – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, e szent áldozat kegyelmével 

erősítsd meg szolgáidat az igazságban, 

és add meg üldöztetést szenvedő híveidnek, 

hogy keresztjükkel Fiad nyomába lépve 

megpróbáltatásaik között dicsőségüknek tartsák, 

hogy Krisztushoz tartoznak. 
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Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 
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16. Lelkigyakorlat vagy lelkipásztori összejövetel alkalmával 

KEZDŐÉNEK Mt 18,19–20 

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, 

ott vagyok közöttük – mondja az Úr. 

 

 Vagy: Kol 3, 14–15 

Legfőként szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. 

S Krisztus békéje töltse be szíveteket, 

hiszen erre vagytok hivatva, egy testben. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, áraszd szívünkbe 

az értelem, az igazság és a békesség lelkét, 

hogy egész szívvel felfogjuk, ami kedves neked, 

és azt megismerve, közös akarattal tettekre váltsuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, egyszülött Fiad megígérte, 

hogy ott lesz azok között, 

akik az ő nevében összegyűlnek. 

Add, kérünk, hogy megérezzük jelenlétét közöttünk, 

és szívünket betöltse a kegyelem, 

az irgalom, a béke, mely az igazságból és a szeretetből árad. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen szolgáid áldozati adományait, 

hogy ami üdvös és jó a te szemedben, 

azt igazán megértsük és bátran megvalljuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Szentlélekről II., 896. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Ott van az Isten mindenütt, ahol él a szeretet. 

Összegyűltünk szent reményben, Jézus Krisztus szerelmében. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, irgalmas Istenünk, 

hogy a szent lakoma, amelyben részesedtünk, 

erősítsen meg akaratod teljesítésében, 

és tegyen minket az igazság tanúivá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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II. Közügyekért mondható misék és könyörgések 

17. Hazáért, államért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki csodálatos bölcsességgel kormányozod a világot,  

fogadd el hazánkért eléd terjesztett könyörgésünket. 

Add, hogy a vezetők bölcsessége 

és az állampolgárok hűséges helytállása folytán 

erősödjék közöttünk az egyetértés és az igazságosság, 

szüntelenül virágozzék a béke és a jólét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

18. Az állami vezetőkért 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, te uralkodol az emberek szívén, 

és te szabod meg a nemzetek jogait. 

Tekints azokra, akik felettünk a közhatalmat gyakorolják, 

hogy jólét, igazi békesség és a vallás szabadsága 

virágozzék az egész világon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

19. A nemzetközi tanácskozások résztvevőiért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te csodálatos rendben 

és kimondhatatlan bölcsességgel kormányozod a világot. 

Tekints a nemzetek egybegyűlt vezetőire, 

és öntsd beléjük bölcsességed lelkét, 

hogy minden intézkedésük a közös jólét 

és a béke javát szolgálja, és szent akaratod útjáról soha le ne térjenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

20. Az államfőért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, teneked szolgál minden földi hatalom. 

Kérünk, add, hogy szolgád, N. 

a köz javára gyakorolja tisztét: 

téged félve és tetszésedet keresve arra törekedjék, 
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hogy a rábízott nép mindig szabadságban 

és háborítatlan békességben éljen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

21. A népek fejlődéséért és jólétért 

KEZDŐÉNEK 1 Jn 3, 17 

Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki – bár bőven van 

neki a világ javaiból – mégis, amikor látja, hogy testvére 

szükséget szenved, elzárja előle a szívét? 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egyetlen közös tőről sarjasztottál minden népet, 

és azt akartad, hogy egyetlen családdá váljék tebenned. 

Kérünk, áraszd szereteted tüzét minden ember szívébe. 

Ébressz bennük vágyat, 

hogy testvéreik igazságos felemelkedésén munkálkodjanak. 

Add, hogy javaid, amelyekkel bőkezűen elárasztod a világot, 

minden egyes ember felemelkedését szolgálják. 

A méltányosság és igazságosság pedig, 

minden választófalat ledöntve, 

erősödjék meg az emberek közösségében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, hallgasd meg könyörgő kiáltásunkat, 

és fogadd el Egyházad áldozati adományát. 

Tölts el minden embert az istengyermekség lelkével, 

hogy az egyenlőtlenségeken legyen úrrá a szeretet, 

és a népek egyetlen családdá váljanak a te békédben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Zsolt 103. 13. 14. 15 

Alkotásod gyümölcsével jóltartod a földet, Uram, 

hogy kenyeret teremjen a föld, 

és bort, hadd vigadjon tőle az emberi szív. 

 

 Vagy: Lk 11, 9 

Kérjetek és kaptok, 

keressetek és találtok, 

zörgessetek és ajtót nyitnak nektek – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, erőt nyertünk abból az egy közös kenyérből, 

amellyel az emberiség családját szüntelenül táplálod. 

Kérünk, hogy az egység szentségében részesedve önzetlen 



782 PPEK / Misekönyv 

  

és hatékony szeretetet meríthessünk 

a fejlődésben lévő népek megsegítésére, é 

s így a szeretet szellemében váltsuk valóra az igazságosság művét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

22a. A béke és igazságosság megőrzéséért 

A 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Sir 36, 18–19 

Adj békét, Urunk, azoknak, akik hűségesek hozzád, 

hallgasd meg szolgáid könyörgését, 

és vezess minket igazságod útján. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te kinyilatkoztattad, 

hogy a békességszerzők a te gyermekeid. 

Kérünk, add meg nekünk, 

hogy szüntelenül megvalósítsuk azt az igazságosságot, 

amely egyedül képes biztosítani a tartós és igaz békét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, a te atyai gondviselésed tart fenn mindent. 

Add meg kegyesen, hogy az emberek 

akiket egy tőről sarjasztottál, 

egyetlen békességes családot alkossanak, 

és testvéri szeretetben forrjanak eggyé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Fiadnak, a béke fejedelmének áldozatát 

a kenyér és a bor színe alatt mutatjuk be, 

amelyek a békének és az egységnek a jelképei. 

Kérünk, segítse és erősítse áldozatunk 

gyermekeid között az egyetértést. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 9 

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

 

 Vagy: Jn 14, 27 

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek 

– mondja az Úr. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, ajándékozd nekünk szereteted lelkét, 

hogy mi, akiket egyszülött Fiad testével és vérével tápláltál, 

eredményesen ápolhassuk az emberek között azt a békét, 

amelyet ő hagyott nekünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

B 

 

EGYÉB KÖNYÖRGÉSEK A BÉKÉÉRT 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, világ Teremtője, 

a te akaratod szabja meg a századok folyását. 

Hallgasd meg könyörgő szavunkat, 

és adj a mi korunkban zavartalan békességet, 

hogy irgalmadat magasztaljuk, 

és szüntelen ujjongásban örvendezzünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Békesség Istene, te magad vagy a Béke: 

a békétlen szív téged fel nem foghat, 

és a gyűlölködő lélek magába fogadni képtelen. 

Add, kérünk, hogy az egyetértők tartsanak ki a jóban, 

az egyenetlenkedők pedig 

sérelmeiket feledve gyógyulást leljenek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

Vö. 42. számot is: Az egyetértés ápolásáért, 882. 

22b. A kiengesztelődésért 

 A zárójelbe tett részeket az egyes bűnbánati időszak alkalmával mondjuk. 

 

KEZDŐÉNEK 
Népem üdvössége én vagyok – mondja az Úr. 

Bármely szükségből kiáltanak hozzám, 

meghallgatom őket, és Istenük leszek mindörökre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Megbocsátást és kiengesztelést adó Istenünk, 

te az üdvösség áldott napjait készítetted az emberek számára, 

hogy mindenki elismerjen téged Teremtőnek és Atyának. 

( Ebben az üdvösséges időben) segíts minket, 

hogy készségesen befogadjuk a békességre hívó szavadat, 
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és szolgáljunk akaratodnak, 

amellyel mindent meg akarsz újítani Krisztusban. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy, különösen húsvéti időben: 

Istenünk, igaz szabadság szerzője, 

aki az embereket 

a bűn szolgaságából megszabadított egyetlen családdá akarod tenni, 

(és aki a kegyelem és az áldás idejét adod nekünk,) 

engedd, hogy a nagyobb szabadságra eljutva 

Egyházad még jobban a világ egyetemes szentsége legyen, 

és a szeretet szent titkát az emberi nem javára 

hirdesse és valóra váltsa. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

emlékezz arra, 

hogy szent Fiad, a mi békénk és kiengesztelődésünk, 

eltörölte vére árán a világ bűnét. 

Fogadd kegyesen Egyházad ajándékait, és add, hogy 

(ennek az üdvösséges időnek kegyelmét örömmel ünnepelve) 

mindenkinek felkínálhassuk Krisztus szabadságát. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra I., 402. vagy közös prefáció I., 423. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 11, 28 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, 

s akik terhet hordoztok, én megkönnyítelek titeket – mondja az Úr. 

 

 Vagy: Jn 16, 24 

Kérjetek és kaptok, 

hogy örömötök teljes legyen 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, 

egyszülött Fiad szentsége, amelyet most magunkhoz vettünk, 

növelje lelkünk erejét, 

hogy az egységnek ebből a szent misztériumából 

szeretetünk gyarapodását elnyerjük, 

és mindenütt a te békéd munkálóinak bizonyuljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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23. Háború vagy zavargások idején 

KEZDŐÉNEK Jer 29. 11. 12. 14 

Így szól az Úr: 

Az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás: 

Hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, 

és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. 

 

 Vagy: Zsolt 17, 5–7 

Rám zúdultak a halál hullámai, 

rám tekeredtek az alvilág kötelékei. 

Nyomorúságomban az Urat szólítottam, 

s templomában szavamat meghallotta. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas és erős Istenünk, 

te megtöröd a háborút, és megfékezed a hatalmasok gőgjét. 

Kérünk, siess kegyesen segítségünkre, 

szüntesd meg embertelen sorsunkat, 

és töröld le minél előbb könnyeinket, 

hogy igazán gyermekeiddé legyünk mindnyájan. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, békesség szerzője és kedvelője, 

téged ismerni maga az élet, és neked szolgálni uralkodás. 

Kérünk, védj meg minden bajtól, 

hogy akik oltalmadban bízunk, 

semmiféle ellenséges támadástól ne féljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, emlékezzél meg arról, 

hogy szent Fiad, aki maga a Béke, 

minden ellenségeskedést megszüntetett. 

Tekints kegyesen szenvedéseinkre, 

és add, hogy ez az áldozat állítsa vissza 

szeretett gyermekeid nyugalmát és békességét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 14, 27 

Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek – mondja az Úr. 

Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. 

Ne nyugtalankodjék a szívetek, és ne csüggedjen! 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

eltöltöttél minket az egy közös kenyér jó ízével, 

és megerősítetted vele szívünket. 

Add, hogy megszabaduljunk a háború borzalmaitól, 

és szilárdan ragaszkodjunk 

szereteted és igazságod törvényeihez. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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III. Különféle nyilvános alkalmakra mondható misék és 
könyörgések 

24. A polgári év kezdetén 

 Ez a mise nem mondható január 1–én, Szűz Mária Istenanyasága ünnepén. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 64, 12 

Áldásod koszorúként övezi az évet, 

földeiden bő termés fakad. 

 

 Vagy: Mt 28, 20 

Így szól az Úr: 

Én veletek vagyok mindennap, a világ végéig. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te kezdet és vég nélkül való vagy, 

te vagy a teremtés forrása. 

Add, hogy úgy töltsük el ezt az évet, 

amelyet már a kezdetén neked szentelünk, 

hogy javakban bővelkedjünk, 

és jó cselekedetekben gazdag, szent életet éljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Tekints jóságosan, Istenünk, felajánlott áldozatunkra. 

Add, hogy mindnyájan, 

akik örömmel ünnepelünk téged most az év kezdetén, 

az egész esztendőt is a te szeretetedben élhessük végig. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsid 13, 8 

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, 

hogy híveidet, 

akik meghalt és feltámadt Fiad szent titkaiban részesedtek, 

és mindig bíznak a te oltalmadban, 

ennek az évnek folyamán semmi baj se érje. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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25. Az emberi munka megszentelésére 

A 

 

KEZDŐÉNEK Ter 1, 1. 27. 31 

Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. 

Isten megteremtette az embert saját képmására. 

Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. 

 

 Vagy: 

Jóságod őrködjék felettünk, Urunk, 

és kezünk munkáját áldásod kísérje! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mindenség Alkotója, 

te rendelted, hogy az ember munkával töltse be hivatását. 

Add, hogy most megkezdett munkánk 

gyarapítsa földi életünk javait, 

és kegyelmed segítségével 

Krisztus országának terjedését is szolgálja. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, aki a teremtés mérhetetlen művét 

az emberi munka által szüntelenül kibontakoztatod és irányítod, 

hallgasd meg kegyesen néped könyörgését. 

Add, hogy minden ember méltó munkához jusson, 

így megbecsülést szerezzen önmagának, 

és embertársaival szorosabban összekapcsolódjon, 

javukat is jobban szolgálja. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az egész emberi nemet 

ezekkel az áldozati adományokkal mint eledellel táplálod, 

és mint szentséggel megújítod. 

Add, kérünk, hogy ezek az adományok 

váljanak javára testünknek, lelkünknek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra V., 406. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Kol 3, 17 

Bármit szóltok és tesztek, 

mindent az Úr Jézus Krisztus nevében tegyetek, 

és adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Az egység és a szeretet lakomájából részesedve 

kérjük, Istenünk, jóságodat, 

hogy a ránk bízott munka elvégzésével 

tarthassuk fenn földi életünket, 

és bizalommal építhessük a te országodat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

Más könyörgések 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az ember munkájának rendelted alá a teremtett világ erőit. 

Kérünk, hogy munkánkat keresztény lélekkel végezve 

őszinte szeretetben élhessünk testvéreinkkel, 

és teremtő munkád kibontakoztatásában méltó módon vehessünk részt. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el hozzád könyörgő Egyházad adományait, 

és add, hogy emberi munkánkkal, amelyet neked felajánlunk, 

megváltó Krisztusunk művének társai lehessünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

a napi munkában segíts és irányíts minket, 

akiket a szentségi táplálékkal megerősítettél. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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26. Vetés idején 

A 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 89, 17 

Jóságod őrködjék felettünk, Urunk, 

és kezünk munkáját áldásod kísérje! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, segítségeddel vetjük földbe a magot, 

hogy a te erőd megsokasítsa. 

Kérünk, pótold ki áldásoddal, 

ami hiányzik munkánkból, 

mert egyedül te adhatsz növekedést. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te érleled a föld terményeit és a lélek gyümölcseit. 

Te vagy mindezek forrása: 

add, hogy a föld bő termést hozzon, 

és ez örök dicsőségedre is szolgáljon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra V., 406. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 84, 13 

Mindenféle jókat osztogat az Úr, 

és földünk megtermi gyümölcsét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te szentségi eledellel táplálsz minket. 

Kérünk, segítsd kezünk munkáját, 

hogy mi, akik benned élünk, mozgunk és vagyunk, 

földi vetéseinkre elnyerjük áldásodat, 

és gazdag aratásnak örvendhessünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

Más könyörgések 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Urunk, Istenünk, áldd meg népedet. 

Add, hogy földünk meghozza gyümölcsét, 

és hálás szívvel vegyük magunkhoz, 
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szent neved dicséretére és dicsőségére. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, áldozati adományainkat fogadd el tőlünk, 

akik a gabona terméséből hozzuk eléd 

a Fiad testévé változó kenyeret. 

Add, hogy már a mag elvetésekor örvendezzünk áldásodnak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

adj híveidnek gazdag aratást, 

hogy míg a földiekkel táplálkozunk, 

lelkiekben is gyarapodjunk, 

és elnyerjük az örök javakat, 

melyek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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27. Terménybetakarítás idején 

KEZDŐÉNEK Zsolt 66,7-8 

Földünk megadta gyümölcsét, megáldott minket Isten, a mi Istenünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, jóságos Atyánk, 

gondviselésed az emberekre bízta a földet. 

Add, hogy gyümölcseiből fenntarthassuk maiunkat, 

és mindig úgy éljünk velük, 

hogy segítségeddel a te dicsősédedet szolgálják, 

és javára váljanak minden embernek. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Hálát adunk neked, Istenünk, a terményekért, 

amelyeket az emberek javára érlelt a föld. 

Kérünk, hogy amint ezeket a gyümölcsöket isteni gondoskodásod létrehozta, ugyanúgy érleld 

meg szívünkben az igazságosság és a szeretet gyümölcsét. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szenteld meg áldozati adományainkat, 

amelyeket a föld gyümölcseiből hálás lélekkel hozunk eléd. 

Kérünk, hogy amint bő termést adtál földünknek, 

ajándékozd meg szívünket is mennyei termékenységkel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra, V, 406. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 103, 13. 14. 15 

Alkotásod gyümölcsével jóltartod a földet, Uram, 

hogy kenyeret teremjen a föld, és bort, hadd vigadjon tőle az emberi szív. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, megadtad nekünk a föld termését, 

és most hálát adtunk érte ebben az üdvösséges áldozatban. 

Add, hogy ennek az áldozatnak erejéből lelki javaidat is elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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28. Éhínség idején, vagy általában az éhezőkért 

A 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 73, 20.19 

Tekints szövetségedre, Urunk, 

és szegényeidről ne feledkezzél el végleg! 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te jóságos vagy minden teremtményedhez, 

és mindenkinek gondját viseled. 

Adj nekünk tevékeny szeretetet éhező embertársaink iránt, 

hogy megszűnjék éhségük, 

és szabad szívvel, gond nélkül szolgáljanak neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, tekints felajánlott adományainkra, 

amelyeket ajándékaid legjavából hoztunk eléd. 

Kérünk, hogy ez a kenyér és bor, 

amely az isteni élet túláradó bőségét 

és a szeretetben való egységünket jelenti, 

ösztönözzön minket a javak méltányos elosztására 

és kölcsönös testvéri szeretetre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 11,28 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok, 

én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mindenható Atyánk, könyörögve kérünk, 

hogy az égből alászállt kenyér adjon erőt nekünk 

ínséget szenvedő testvéreink megsegítésére. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

EGYÉB KÖNYÖRGÉSEK, AMELYEKET MAGUK AZ ÉHEZŐK VÉGEZNEK 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a halált nem te alkottad, é 

s eledelt adsz minden élőnek. 

Kérünk, irgalmas szívvel szüntesd meg gyermekeid éhségét, 

hogy nagyobb örömmel és szárnyaló szívvel 

szenteljük magunkat szolgálatodra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
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aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Jó szívvel ajánljuk fel neked, Istenünk, 

ínségünkből is ezt az adományt. Könyörögve kérünk, 

hogy bőkezű ajándékodból üdvösséges áldozatunkká váljék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hogy ez a mennyei eledel, 

amelyet ajándékodból vettünk magunkhoz, 

töltsön el minket reménnyel és erővel, 

hogy hatékonyan segíthessünk magunkon 

és ínséget szenvedő testvéreinken. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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29. A menekültekért és száműzöttekért 

KEZDŐÉNEK Zsolt 90, 11 

Angyalainak parancsolt felőled az Úr, 

hogy őrizzenek minden utadon. 

 

 Vagy: Jer 29, 11. 12. 14 

Így szól az Úr: Az én gondolatom a béke, és nem a pusztulás. 

Hívjatok segítségül, és én meghallgatlak titeket, 

és hazavezetlek a fogságból, bárhol is éltek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

teelőtted senki sem idegen, 

a te segítségedtől senki sincs távol. 

Kérünk, tekints kegyesen a menekültekre és a száműzöttekre, 

a hontalanokra és a családjuktól elszakadt gyermekekre. 

Add, hogy visszatérhessenek hazájukba, 

mi pedig jó szívvel legyünk az ínségesekhez és a hontalanokhoz. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

a te rendelésedből áldozta fel életét szent Fiad, 

hogy szétszórt gyermekeidet egybegyűjtse. 

Add, kérünk, hogy ez a békességszerző áldozat 

forrassza eggyé a lelkeket, 

és növelje bennük a testvéri szeretet ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 90, 2 

Te vagy menedékem és erősségem, 

Istenem, benned bízom. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te egy kenyérrel tápláltál és egy kehelyből részesítettél minket. 

Kérünk, add meg nekünk, hogy őszinte szívvel gyakoroljuk 

az emberiességet a hontalanok és elhagyatottak iránt, 

hogy végül mindnyájan örökre együtt lehessünk az élők földjén. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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30. A fogságban szenvedőkért 

KEZDŐÉNEK Zsolt 87, 2-3 

Uram, szabadító Istenem, éjjel–nappal tehozzád kiáltok. 

Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, Fiad a szolga alakját öltötte magára, 

hogy az emberi nemet a bűn rabságából kiszabadítsa. 

Kérünk, add meg fogságban szenvedő gyermekeidnek, 

hogy elnyerhessék azt a szabadságot, 

amelyet minden embernek, mint Isten fiainak ajándékul rendeltél. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, 

megváltásunk üdvösséges áldozatát. 

Kérünk, add meg általa 

hogy gyermekeid a fogságból kiszabaduljanak, 

és állandó lelki szabadságnak örvendezzenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 68, 31. 34 

Isten nevét énekszóval áldom, 

dicsérettel magasztalom őt, 

mert az Úr meghallgatja a szegényeket, 

és foglyait nem hagyja magukra. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

 

Amikor a szentmisében szabadságunk váltságdíját ünnepeljük, 

Istenünk, kérve kérjük irgalmas jóságodat testvéreinkért, 

hogy bilincseiktől megszabadulva, igazságod szolgái legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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31. A börtönben sínylődőkért 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható és irgalmas Istenünk, 

aki egyedül ismered a szívek titkait: 

ismered az igazat, és meg tudsz kegyelmezni a bűnösöknek. 

Kérünk, hallgasd meg könyörgéseinket, 

melyeket börtönben sínylődő gyermekeidért intézünk hozzád. 

Add, hogy elesettségükben emelje fel őket 

a türelem és a remény; 

és mielőbb bántatlanul visszatérjenek övéikhez. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy, az Evangélium miatt bebörtönözöttekért, könyörgések, mint föntebb, 15. számnál, 

851. 
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32. Betegekért 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 6, 3–4 

Könyörülj rajtam, Uram, mert beteg vagyok, 

minden csontom remeg, gyógyíts meg, Uram! 

A lelkem is mélyen megrendült. 

 

 Vagy: Vö. Iz 53, 4 

A mi betegségeinket az Úr viselte, 

és a mi fájdalmaink ránehezedtek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

egyszülött Fiad a te akaratodból gyöngeségeinket hordozta, 

hogy megmutasd, mily erő rejlik az emberi erőtlenségben és türelemben. Hallgasd meg 

jóságosan könyörgéseinket 

betegségben sínylődő (N. testvérünkért ) testvéreinkért. 

Add, hogy mindazok, akiket fájdalom és betegség gyötör, 

érezzék át, hogy azok közé tartoznak, 

akiket az Evangélium boldognak hirdet, 

és tudják meg, hogy együtt szenvednek 

a világ üdvéért szenvedő Krisztussal. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Mindenható, örök Isten, hívők üdvössége, 

hallgass meg minket, 

amikor irgalmadat és segítségedet kérjük beteg testvéreinkért. 

Add, hogy egészségüket visszanyerjék, 

és hálát adjanak neked Egyházadban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te akaratod szerint peregnek életünk percei. 

Fogadd el könyörgésünket és áldozati adományainkat, 

amelyekkel beteg testvéreink számára irgalmasságodat kérjük. 

Add, hogy akiknek elvesztésétől félünk, 

azoknak felgyógyulásán örvendezzünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK  Kol 1, 24 

Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, 

testének, az Egyháznak a javára. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, emberi gyengeségünk egyedüli támasza, 

mutasd meg segítő hatalmadat beteg testvéreinken, 

hogy irgalmad erejéből felgyógyulva 

egészségben láthassuk őket viszont Egyházadban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



800 PPEK / Misekönyv 

  

33. Haldoklókért 

KEZDŐÉNEK Róm 14, 7–8 

Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. 

Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. 

Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

te úgy rendelted, hogy az ember 

a halál kapuján át lépjen be az örök életbe. 

Tekints kegyesen végső harcát vívó testvérünkre, 

hogy Fiad szenvedésével egyesülve és az ő vérével megjelölve 

megtisztult lélekkel jelenhessen meg előtted. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy azokért, akik a mai nap folyamán halnak meg: 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

te mindenütt és minden teremtményed iránt 

megmutatod szerető irgalmasságodat. 

Hallgasd meg könyörgésünket, 

amelyeket azokért terjesztünk eléd, 

akik a mai nap folyamán halnak meg. 

Kérünk, hogy akiket szent Fiad drága vére megváltott, 

bűntől mentesen távozzanak ebből a világból, 

és örökre megpihenjenek irgalmas Szíveden. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el ezt az áldozati adományt, 

amelyet élete végéhez érkező testvérünkért bizalommal hozunk eléd. 

Add, hogy ennek az áldozatnak erejéből megtisztuljon minden bűnétől, 

és akit rendelésedből szenvedések sújtanak ebben az életben, 

megnyugvást nyerjen az örök életben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Kol 1, 24 

Testemben kiegészítem, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, 

testének, az Egyháznak a javára. 

 

 Vagy: Jn 6, 54 

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 

annak örök élete van, 

s feltámasztom az utolsó napon – mondja az Úr. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add, hogy testvérünk 

ennek a szentségnek erejéből 

kegyelmeddel mindvégig kitartson, 

halála óráján ne győzze le őt a sátán, 

hanem angyalaiddal együtt eljuthasson az örök életbe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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34. Földrengés idején 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te alkottad meg a föld szilárd alapjait: 

vedd el félelmünket, hallgasd meg könyörgéseinket, 

távoztasd el a földrengés veszedelmét, 

hogy szüntelenül érezzük jóságodat, 

és biztos védelmed alatt hálás szívvel szolgálhassunk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 
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35. Esőért 

KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, a 

adj alkalmas esőt nekünk. 

Erősíts meg minket segítségeddel, 

hogy ideigtartó jótéteményeidet elnyerve 

még nagyobb bizalommal vágyakozzunk az örökkévalókra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 
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36. Tiszta időért 

KÖNYÖRGÉS 

 

Mindenható, örök Isten, 

aki sújtó kezeddel is gyógyítasz, 

és megbocsátó irgalmaddal megtartasz: 

kérünk, add meg nekünk, 

hogy örvendezhessünk a vágyva vágyott tiszta időnek, 

és atyai jóságod ajándékait mindig a te neved dicsőségére 

és a mi üdvösségünkre használjuk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 
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37. Vihar idején 

KÖNYÖRGÉS 

 

Istenünk, a te intésedre engedelmeskednek a természet erői. 

Csillapítsd le a félelmetes viharokat, 

hogy hatalmad fenyítő erejének megszűnte 

legyen alkalom dicsőséged magasztalására. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 
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38. Bármilyen szükségben, megpróbáltatásban 

A 

 

KEZDŐÉNEK 

Népem üdvössége én vagyok, mondja az Úr: 

bármilyen nyomorúságból kiáltsanak is hozzám, 

megmentem őket, és Istenük leszek mindörökre. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fáradságban erősségünk, 

bajainkban menedékünk, sírásunkban vigaszunk! 

Könyörülj népeden, 

hogy a megérdemelt csapásoktól jobbá legyünk, 

és irgalmadból végül is új életre keljünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

fogadd el könyörgéseinket és áldozati adományainkat, 

hogy mi, akik bűneinkért ostorcsapásokat szenvedünk, 

megbocsátó kegyelmedből azoktól megszabaduljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 11, 28 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, 

s akik terhet hordoztok, 

én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints ránk irgalmasan megpróbáltatásaink idején, 

és neheztelő haragodat, 

amelyet bűneinkért méltán megérdemlünk, 

Fiad szenvedésére tekintve kegyesen fordítsd el tőlünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 43, 24–27 

Kelj fel, miért alszol, Uram, 

kelj fel, és ne taszíts el mindörökre! 

Miért fordítod el arcodat? 

Elfeleded ínségünket és gyötrelmeinket? 

A föld porába alázták lelkünket, 

kelj fel, Uram, siess segítségünkre, 

irgalmasságodban válts meg minket! 
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KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

tekints kegyesen gyötrődésünkre: 

könnyítsd meg gyermekeid terhét, 

és erősítsd meg hitünket, 

hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk 

atyai gondviselésedben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, 

amelyeket bizalommal felajánlunk neked. 

Add, hogy amit most keserű gyötrelemként szenvedünk, 

változzék át előtted kedves áldozattá. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 16, 23–24 

Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. 

Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérve kérünk, Istenünk, 

hogy mennyei lakomádból részesedve és megerősödve 

bátran nézzünk az eljövendő megpróbáltatások elé, 

és ínségben élő testvéreinket is hatékonyabban segítsük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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39. Hálaadás Istennek 

A 

 

KEZDŐÉNEK Ef 5, 19–20 

Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. 

Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében 

az Istennek, az Atyának. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki (megpróbáltatások között élő) gyermekeidet 

mindig irgalmasan meghallgatod, 

hálát adunk jóságodért, és kérve kérünk, 

hogy minden baj nélkül örömmel szolgálhassunk neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te szent Fiadat adtad nekünk, 

hogy minket a haláltól és minden bajtól 

jóságosan megszabadítson. 

Kérünk, fogadd el ezt az áldozatot, 

amelyet (gyötrelmeinktől megszabadulva) 

hálaadásként neked felajánlunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: közös IV, 426. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 137, 1 

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, 

mert ajkam igéit meghallgattad. 

 

 Vagy: Zsolt 115.12–13 

Mit adhatnék én az Úrnak a sok jóért, 

amit ő nekem juttatott? 

Fölemelem az üdvösség kelyhét, 

és segítségül hívom az Úr nevét. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, te az élet kenyere által 

gyermekeidet a bűn kötelékétől megszabadítod, 

és életerejüket megújítod. 

Add meg nekünk, hogy mindig jobban előre haladjunk 

az örök dicsőség reményében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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B 

 

Egyéb könyörgések 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden ajándék Atyja, 

hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, 

az mind tőled származik. 

Taníts meg minket, 

hogy felismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, 

és téged őszinte szívvel, minden erőnkből szeressünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, a tőled kapott ajándékokért 

ezt a dicsérő áldozatot. 

Könyörögve kérünk, 

hogy amit érdemünk nélkül juttattál nekünk, 

azt neved dicsőségére fordítsuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te lelki eledelül adtad nekünk Fiad üdvösségszerző szentségét, 

amelyet most hálaadásul felajánlottunk. 

Szilárdítsanak meg minket 

ezek az erőt adó és örömet szerző ajándékaid, 

hogy egyre nagyobb odaadással szolgálhassunk neked, 

és újabb jótéteményeket nyerjünk tőled. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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IV. Különleges szándékokra mondható misék és 
könyörgések 

40. Bűnök bocsánatáért 

KEZDŐÉNEK Vö. Bölcs 11, 24. 25. 27 

Az egész világon könyörülsz, Urunk, 

és semmit sem vetsz el abból, ami kezed műve; 

eltörlöd az emberek bűneit, ha bűnbánatot tartanak, 

és irgalmas vagy hozzánk, Urunk, Istenünk. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, hallgasd meg esdeklő szavunkat, 

és a téged kérlelőknek bocsásd meg bűneit, 

hogy a bűnbánattal együtt 

a béke ajándékát is megkapjuk tőled. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

 Vagy: 

Urunk, Istenünk, 

könyörülj népeden és oldozd fel minden bűnétől, 

hogy a büntetést, amelyre bűneinkkel rászolgáltunk, 

irgalmad tartsa távol tőlünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, ezt az engesztelő és dicsérő áldozatot, 

hogy könyörülő jóságodban oldozz fel bűneinktől, 

és tévelygő szívünket vezesd a helyes útra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Évközi vasárnapokra II., 405. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 15, 10 

Isten angyalai örülnek a megtérő bűnösnek. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Irgalmas Istenünk, 

ennek az áldozatnak erejéből bocsánatot nyertünk. 

Add, hogy a jövőben elkerülhessük a bűnöket, 

és őszinte szívvel neked szolgáljunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 



PPEK / Misekönyv 811 

  

41. A szeretet ajándékáért 

KEZDŐÉNEK Ez 36, 26. 27 28 

Így szól az Úr: Kiveszem testetekből a kőszívet és hússzívet adok nektek: 

az én népem lesztek, én meg a ti Istenetek leszek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Gyullaszd fel szívünket szereteted Szentlelkével, 

Istenünk, hogy mindig csak azt gondoljuk, 

ami neked kedves és hozzád méltó, 

és testvéreinkben őszinte szívvel szerethessünk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szenteld meg jóságosan ezeket az áldozati adományokat. 

Fogadd el, kérünk, lelki áldozatunkat, 

és add, hogy szereteted ajándékát 

minden emberre kiárasszuk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 13, 13 

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, 

de közülük legnagyobb a szeretet. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

te az egy közös kenyérrel tápláltál minket. 

Kérünk, töltsd el szívünket a Szentlélek kegyelmével, 

és üdíts fel a tökéletes szeretet édességével. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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42. Az egyetértés ápolásáért 

 

KEZDŐÉNEK ApCsel 4., 32. 33 

A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. 

Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk, 

Jézus Krisztus feltámadását, 

és mindnyájan bőségesen részesültek a kegyelemben. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te vagy a legfőbb egység és az igaz szeretet. 

Add, hogy híveid egy szív, egy lélek legyenek: virágozzék 

Egyházadban az egyetértés, 

és amint az Egyház az igaz hit megvallására épül, 

szilárd egységben is megerősödjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Szentségeiddel és parancsaiddal 

saját képedre újítasz meg, Istenünk. 

Kérünk, irányítsd lépteinket a te ösvényeiden, 

hogy felajánlott áldozatunk által elnyerjük a szeretet ajándékát, 

amelyet remélni tanítottál. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az egységről, 844. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 17, 20. 21 

Atyám, azokért is könyörgök, akik a szavukra hinni fognak bennem. 

Legyenek mindnyájan egyek, 

hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem 

– mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük az egység szentségét. 

Kérünk, add meg nekünk, 

akik szent egyetértésben élünk házadban, 

hogy legyen olyan békénk, amelyet mással megoszthatunk, 

és megtartsuk azt a békét, amelyben részesülünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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43. A családért 

KEZDŐÉNEK Ef 6, 2–3 

Ez az első, ígérettel egybekötött parancs: 

Tiszteld apádat és anyádat, 

hogy boldog és hosszú életű légy a földön. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

örök rendeléseddel te vetettél szilárd alapot 

a családi közösségnek. 

Hallgasd meg jóságosan híveid könyörgését, 

hogy a családi erényekben és a szolgáló szeretetben, 

a Szent Család példáját kövessük, 

és így atyai házadban az örök jutalomnak örvendjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Esdeklő szívvel ajánljuk fel engesztelő áldozatunkat, 

Istenünk. Őrizd meg és erősítsd meg 

kegyelmedben és békédben családjainkat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 49, 15 

Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? 

S még ha az megfeledkeznék is: 

én akkor sem feledkezem meg rólad – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szentségi ajándékaiddal táplálsz minket, 

jóságos mennyei Atyánk. 

Add, hogy mindig kövessük a Szent Család példáját, 

és így földi életünk megpróbáltatásai után 

az ő örök társaságukba juthassunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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44. Családtagokért és jó barátokért 

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 121, 6. 8 

Jeruzsálemre békét esdjetek! 

Béke legyen azzal, aki szeret téged! 

Testvéreim és barátaim miatt így könyörgök békéért teneked. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te a Szentlélek kegyelme által árasztottad híveid szívébe 

a szeretet ajándékait. 

Ajándékozd meg a test és a lélek épségével testvéreinket, 

akikért irgalmasságodat kérjük, 

hogy minden erejükből szeressenek téged, 

és szívük egész szeretetével valósítsák meg mindazt, 

ami előtted kedves. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, könyörülj híveiden, 

akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk Fölségednek. 

Add, hogy e szent adományok erejéből 

elnyerjék mennyei áldásodat, 

és eljussanak a boldog örökkévalóságba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 12, 50 

Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, 

az nekem mind testvérem, nővérem és anyám – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük mennyei ajándékaidat. 

Kérünk, hogy hozzátartozóinknak, 

akiknek szívébe irántunk való szeretetet öntöttél, 

add meg a bűnbocsánat kegyelmét, 

vigasztald őket életükben, 

vezesd minden útjukon, 

hogy mindnyájan egy szívvel-lélekkel szolgáljunk neked, 

és örvendezve juthassunk el szent színed elé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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45. Bántalmazóinkért 

KEZDŐÉNEK Lk 6, 27 28 

Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal. 

Azokra, akik átkoznak benneteket, mondjatok áldást, 

és imádkozzatok rágalmazóitokért – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a szeretet parancsával azt akartad, 

hogy bántalmazóinkat is őszintén szeressük. 

Add úgy követnünk új parancsodat, 

hogy a rosszért jóval fizessünk, 

és törekedjünk egymás terhét hordozni. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te tudod, 

hogy mindenkivel békében akarunk élni. 

Felajánljuk ezt az áldozatot azokért, 

akik ellenséges indulattal vannak irántunk. 

Ezért szent Fiad halálára emlékezünk: 

ő, amikor még ellenségeid voltunk, 

halála árán kibékített minket veled. 

Aki élsz és uralkodol mindörökkön–örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 9–10 

Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik üldözést .szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Békességünknek e szent áldozata által add meg, 

Istenünk, hogy mindenkivel békében éljünk. 

Azok pedig, akik ellenségesek irántunk, 

velünk kibéküljenek, 

és előtted kedvesek legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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46. A jó halál kegyelméért 

KEZDŐÉNEK Zsolt 22, 4 

Járjak bár halálsötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, 

mert te velem vagy, Uram, Istenem. 

Pásztorbotod és vezetésed az én bizodalmam. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Saját képedre alkottál minket, Istenünk, 

és úgy akartad, hogy szent Fiad meghaljon értünk. 

Segíts állandó imádságban úgy virrasztanunk, 

hogy bűnök szennye nélkül távozzunk e világból, 

és örömmel pihenhessünk meg irgalmas szeretetedben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön–örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egyszülött Fiad halálával legyőzted a mi halálunkat. 

E szent titok erejéből add meg nekünk, 

hogy akaratodnak mindhalálig engedelmeskedve békével 

és bizalommal távozzunk ebből a világból, 

és ajándékozó jóságodból Fiad feltámadásának részesei lehessünk. 

Aki él és uralkodik mindörökkön–örökké. 

 

PREFÁCIÓ: közös V, 427. vagy VI, 428. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Róm 14, 7–8 

Senki közülünk nem él önmagának, és senki nem hal meg önmagának. 

Míg élünk, Istennek élünk, s ha meghalunk, Istennek halunk meg. 

Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. 

 

 Vagy: Lk 21, 36 

Virrasszatok és imádkozzatok szüntelenül, 

hogy megállhassatok az Emberfiának színe előtt. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

e szentségben a halhatatlanság zálogát vettük magunkhoz. 

Alázatosan kérjük atyai segítségedet, 

hogy halálunk óráján legyőzzük az ősi ellenség, 

a sátán cselvetéseit, és örök dicsőséged örömébe jussunk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Votív (megemlékező) misék 

1. A szentháromságról 

 Mise az ünnepről, fehér színben, 363. 

2. A szent keresztről 

 Mise a szent kereszt felmagasztalásának ünnepéről, piros színben, 647. 

3. A legszentebb Oltáriszentségről 

 Mise fehér színben Krisztus szent Teste és Vére ünnepéről, Úrnapról, 365.; vagy az 

alábbiak közül: 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 77, 23-25 

Megnyitotta az Úr az ég kapuit, 

mannát hullatott eledelül, 

mennyei kenyeret adott nekik. 

Angyalok kenyerét ette az ember. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az emberek megváltásának művét 

egyszülött Fiad húsvéti misztériumával beteljesítetted. 

Add, kérünk, 

hogy akik Krisztus halálát és feltámadását 

a szentségi jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, 

üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Megváltásunk emlékezetét ünnepelve 

kérve kérjük, Istenünk, 

hogy atyai jóságodnak ez a szentsége 

legyen számunkra az egység jele és a szeretet köteléke. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Legszentebb Oltáriszentségről, 410–411. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 6, 51-52 

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 

Aki e kenyérből eszik, örökké él. 

A kenyér, amelyet adok, 
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az én testem a világ életéért - mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tégy szentté minket, 

akik a mennyei asztalról táplálkoztunk, 

hogy Krisztus testé és vére 

mindnyájunkat igaz testvériségben kössön össze. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

B 

 

 Ez a mise fehér színben mint Krisztus örök Főpap votív miséje is mondható. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 109, 4 

Megesküdött az Úr és nem vonja vissza: 

Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Krisztus Urunkat örök Főpappá tetted, 

hogy téged megdicsőítsen és az embereket üdvözítse. 

Add, hogy a nép, amelyet vére árán neked szerzett, 

az ő emlékezetét ünnepelve 

részesedjék keresztjének és feltámadásának kegyelmében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

add, hogy méltón vegyünk részt 

ebben a szent cselekményben, 

mert valahányszor Fiad áldozatának emlékét ünnepeljük, 

megváltásunk műve folytatódik. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Legszentebb Oltáriszentségről, 410–411. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Kor 11, 24-25 

Így szól az Úr: 

ez az én testem, mely értetek adatik; 

Ez a kehely az újszövetség az én véremben. 

Ezt cselekedjétek, valahányszor esztek és isztok belőle, 

az én emlékezetemre. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Részesedtünk, Istenünk, a szent áldozatban, 

melyet szent Fiad azért rendelt, 

hogy az ő emlékezetére mutassuk be. 

Add, hogy vele együtt mi is 

neked tetsző áldozattá váljunk, 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. Jézus Szent Nevéről 

 Mise fehér színben. 

 

KEZDŐÉNEK Fil2, 10-11 

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. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, add meg kegyesen, 

hogy akik Jézus szent nevét tiszteljük, 

már a földön érezzük vigasztaló erejét, 

a mennyben pedig beteljünk örökké tartó örömével. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Atyánk, 

fogadd el áldozati adományainkat Jézus nevéért. 

Benne biztos meghallgatást remélhetünk, 

amint maga szent Fiad megígérte. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK ApCsel 4, 12 

Nem adatott más név az ég alatt az embereknek, 

amelyben üdvözülhetnénk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add meg irgalmasan, 

hogy az Úr Jézust ebben a szentségben 

méltó módon tiszteljük, hiszen úgy akartad, 

hogy nevére minden térd meghajoljon, 

és minden ember üdvösségre jusson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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5. A mi Urunk, Jézus Krisztus drága véréről 

 Mise piros színben. 

 

KEZDŐÉNEK Jel 5, 9-10 

Megváltottál, Urunk, véred árán 

minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből, 

és Istenünk országává tettél minket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Egyszülötted drága vére árán 

minden embert megváltottál. 

Őrizd meg bennünk irgalmad művét, 

hogy üdvösségünk misztériumát szüntelenül ünnepelve, 

annak gyümölcseiben is részesedjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

amikor Fölséged színe elé hozzuk áldozati adományainkat, 

hadd járuljunk most Jézushoz, az Újszövetség közvetítőjéhez, 

és így újítsuk meg az ő vérének 

üdvösségszerző kiáradását. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Urunk szenvedéséről, I., 393. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. 1 Kor 10,16 

Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, Krisztus vérében részesít; 

a kenyér pedig, amelyet megtörünk, az Úr testébe kapcsol. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

az üdvösség ételével és italával tápláltál minket. 

Kérünk, járja át bensőnket mindenkor Krisztus vére, 

és legyen az örök élet forrása számunkra. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Mindenható Istenünk, 

mennyei étellel és itallal tápláltál minket. 

Védd meg az ellenség cselvetéseitől mindazokat, 

akiket megváltottál Fiad drága vérén. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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6. Jézus Szentséges Szívéről 

 Mise fehér színben, magáról az ünnepről, 366. vagy az alábbi: 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 32, 11. 19 

Szívének minden gondolata nemzedékről nemzedékre, 

hogy a halálból kimentse és éhségükben táplálja őket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

öltöztess minket egyszülött Fiad erényeibe, 

és gyújtsd lángra bennünk az ő Szívének szeretetét, 

hogy képmására alakuljunk, 

és részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, irgalmas Atyánk, 

te végtelenül szeretsz minket, 

ezért kimondhatatlan jóságoddal 

egyszülött Fiadat nekünk ajándékoztad. 

Add meg, kérünk, hogy vele eggyéforrva 

méltóképpen ajánljuk fel adományunkat. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Jézus szentséges Szívéről, 367. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 7, 37-38 

Így szól az Úr: 

Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. 

Aki hisz bennem, belsejéből élő víz folyói fakadnak. 

 

 Vagy: Jn 19, 34 

Az egyik katona Jézus oldalába döfte a lándzsáját. 

Nyomban vér és víz folyt ki belőle. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szereteted szentségében részesültünk, Istenünk. 

Könyörögve kérünk, 

hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, 

és egykor dicsőségében is részesedjünk a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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7. A Szentlélekről 

 Mise piros színben. 

 

A 

 

KEZDŐÉNEK Róm 5, 5 

A nekünk ajándékozott Szentlélekkel 

kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te híveid szívét 

a Szentlélek megvilágosításával tanítod. 

Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével 

megismerjük, ami helyes, 

és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, szenteld meg áldozati adományainkat, 

és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével 

tisztítsd meg szívünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Szentlélekről I. Az Úr elküldi a Szentlelket Egyházára 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazsákos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Ő, miután fölment a mennybe, 

–helyet foglalt JOBbodon, 

és fogadott fiaidra kiárasztotta a megígért Szentlelket. 

 

(És) Ezért az angyalok egész seregével együtt 

– most és mindörökké ZENGjük, 

és hálás szívvel mondjuk: (énekeljük:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 
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ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 67, 29 

Erősítsd meg, Isten, amit bennünk műveltél, 

Jeruzsálemből, templomodból. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tisztítsa meg lelkünket a belénk áradó Szentlélek, 

és kegyelmének harmata tegye termékennyé életünket. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KEZDŐÉNEK Vö. Jn 14, z6; 15. 26 

Midőn eljön az igazság Lelke, 

megtanít titeket minden igazságra – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, világosítsa meg lelkünket 

a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, 

és vezessen el minket a teljes igazságra, 

amint szent Fiad megígérte. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, előtted minden szív nyitva áll, 

minden akaratot ismersz, és előtted semmi sem titok. 

Tisztítsd meg szívünk szándékait a Szentlélek kiáradásával, 

hogy tökéletesen szerethessünk, és méltón dicsérhessünk téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, tekints szívesen áldozati adományunkra, 

melyet oltárodra helyezünk gyermeki odaadásunk megvallásaként. 

Adj szolgáidnak igaz lelkületet, 

hogy adományunkat hívő lélekkel ajánljuk fel neked 

és alázatosságunk tegye kedvessé előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Szentlélekről II. A Szentlélek tevékenysége az Egyházban 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
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hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

– mi Urunk, szentséges ATyánk, 

mindenható, örök Isten: 

 

Te minden időben gondunkat viseled, 

és Egyházadat csodálatos módon kormányzod: 

A Szentlélek által megsegíted mindenkor, 

hogy gyermeki bizalommal legyünk hozzád, 

a megpróbáltatás idején esedezve kérjünk, 

– az örömben pedig ne felejtsünk el hálát Adni 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, 

– hangos szóval HIRdetik, 

és vég nélkül mondják: (zengik:) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura, Istene,... 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 15, 26; 16, 14 

A Szentlélek, aki az Atyától származik, 

megdicsőít engem – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, te mennyei eledellel tápláltál minket. 

Áraszd el szívünket Szentlelked örömével, 

hogy amiben most a szentáldozás révén részesedtünk, 

azt örök jutalomként elnyerjük. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

C 

 

KEZDŐÉNEK Lk 4, 18 

Az Úr Lelke van rajtam, 

elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek 

– mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megszenteled Egyházadat, 

mely minden népet és nemzetet egybefoglal. 

Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, 

hogy amit egykor az evangélium hirdetésének kezdetén 

az isteni kegyelem munkált, 

az most is áradjon híveid szívén át a földre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, a te Lelked vezérel és gondviselésed védelmez minket. 

Áraszd ránk irgalmadat, hallgasd meg híveid könyörgését, 
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hogy jótéteményeidben hitünk mindig támaszt találjon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, neked ajánljuk áldozatunkat. 

Szentelje meg tüzével a Szentlélek, 

aki szent Fiad tanítványainak a szívét is lángra lobbantotta. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a Szentlélekről I., 894. vagy II., 896. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 103, 30 

Áraszd ki Szentlelkedet, hogy újjászülessünk, 

és megújuljon a föld színe. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szolgáljon javunkra ajándékaid vétele, 

hogy szüntelenül éjen bennünk Szentlelkednek tüze, 

amellyel apostolaid lelkét is betöltötted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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8. A Boldogságos Szűz Máriáról 

 

A 

 

 Mise fehér színben, Szűz Mária közös miséi közül a megfelelő időszakok szerint, 713. 

 

B 

 

A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja 

KEZDŐÉNEK Vö. ApCsel 1, 14 

A tanítványok egy szívvel, egy lélekkel 

állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus Anyjával. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, irgalmasság Atyja, 

egyszülött Fiad a keresztfán függve 

Anyját, a Boldogságos Szűz Máriát a mi Anyánkká is tette. 

Add, kérünk, hogy a Szűzanya szerető közbenjárására 

Egyházad napról napra termékenyebb legyen, 

szent utódoknak örvendjen, 

és a népek minden családját anyai keblére ölelje. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat 

és változtasd üdvösségünk szentségévé. 

Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből 

és a Boldogságos Szűz Máriának, 

az Egyház Anyjának szerető segítségével 

szívünk lángra lobbanjon, 

és vele együtt megváltásunk áldozatával szorosabban összeforrjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: Szűz Mária az Egyház példaképe és anyja 

Az Úr legyen veletek. 

 H.: És a te lelkeddel. 

Emeljük föl szívünket. 

 H.: Fölemeltük az Úrhoz. 

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

 H.: Méltó és igazságos. 

 

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 

mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, 
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és a Boldogságos Szűz Mária ünnepén 

– méltó hálaÉNekkel 

magasztaljunk téged. 

 

Ő szent Igédet szeplőtelen szívébe zárta 

és megtestesült Igédet szűzi méhébe fogadta, 

– majd Teremtőjét a világra SZÜLve 

az Egyház születését is szolgálta. 

 

A kereszt mellett állva az isteni szeretet végakaratát vállalta, 

– gyermekévé fogadott minden EMbert, 

akik Krisztus halálában örök életre születtek. 

 

(És) Amikor az apostolok a megígért Szentlelket várták, 

– velük együtt imádkozott MÁria, 

és így lett az imádkozó Egyház példaképe. 

 

Majd miután a mennyei dicsőségbe vétetett, 

anyai szeretettel segíti a zarándok Egyházat, 

– az örök haza felé irányítva annak LÉPteit, 

amíg csak el nem jön az Úr dicsőséges napja. 

 

(És) Ezért, Urunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt 

– magasztalunk TÉged 

és vég nélkül mondjuk: (zengjük: ) 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 

mindenség Ura, Istene. 

Dicsőséged betölti a mennyet és földet. 

Hozsanna a magasságban. 

Áldott, aki jön az Úr nevében. 

Hozsanna a magasságban. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 2, 1. 11 

Menyegzőt tartottak a galileai Kánában, 

amelyen Jézus anyja is ott volt. 

Jézus ekkor kezdte meg csodatetteit. 

Kinyilatkoztatta dicsőséét, 

s tanítványai hittek benne. 

 

 Vagy: Vö. Jn 19, 26-27 

A kereszten függő Jézus 

így szólt szeretett tanítványához: 

Íme, a te anyád! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

magunkhoz vettük megváltásunk és örök életünk zálogát. 

Esdve kérünk, 

hogy Szűz Mária anyai oltalma alatt 
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Egyházad az evangélium jóhírével minden nemzetet megszenteljen, 

és a Szentlélek kiárasztásával az egész földkerekséget betöltse. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

C 

 

Szűz Mária Szent Neve 

 Mise fehér színben, Szűz Mária közös miséi közül a megfelelő időszakok szerint, 713. a 

következő könyörgéssel: 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, 

Szent Fiad a Boldogságos Szűz Máriát, 

akit saját Anyjául választott, 

a kereszt oltárán haldokolva a mi Anyánkká is rendelte. 

Add, kérünk, 

hogy mi, akik oly nagy bizalommal oltalma alá futunk, 

anyai nevének segítségül hívásával megerősödjünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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9. A szent angyalokról 

 Mise fehér színben. 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 102. 20 

Áldjátok az Urat, ti angyalok, 

ti hatalmasok, akik teljesítitek parancsát, 

és hallgattok intő szavára. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, aki az angyalok és az emberek szolgálatát 

csodálatos módon elrendezed, 

add meg kegyesen, 

hogy azok segítsége oltalmazza a földön életünket, 

akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

felajánljuk neked a dicsérő áldozatot. 

Kérve kérünk, hogy fogadd szívesen, 

angyalaiddal vitesd felséges színed elé, 

és fordítsd üdvösségünkre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az angyalokról, 414. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Zsolt 137, 1 

Angyalaid színe előtt magasztallak, Istenem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, mennyei kenyérrel tápláltál minket. 

Add, hogy megerősödjünk erejével, 

és angyalaid hűséges őrizete alatt 

bátran haladjunk az üdvösség útján. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Mondható az őrangyalokról szóló mise is, okt. 2., 661. 
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10. Szent Józsefről 

 Mise fehér színben. 

 

KEZDŐÉNEK Lk 12, 42 

Íme, a hűséges és okos szolga, 

akit az Úr háza népe fölé rendelt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Józsefet csodálatos gondviseléseddel 

egyszülött Fiad édesanyjának jegyeséül választottad. 

Add meg, kérünk, 

hogy akit pártfogónkként tisztelünk a földön, 

közbenjárónk legyen a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, 

midőn bemutatjuk neked ezt a dicsérő áldozatot, 

kérve kérünk, hogy szolgálatunkban 

támogasson bennünket Szent József imádsága, 

akinek atyai gondjára bíztad a földön Egyszülöttedet. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: Szent Józsefről, (és Szent Józsefet tisztelve), 415. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 25, 21 

Derék és hűséges szolgám, 

menj be Urad örömébe! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, életadó szentségeddel tápláltál minket. 

Add, hogy igazságban és szentségben mindenkor neked éljünk 

Szent József példájára és közbenjárására, 

aki mint igaz és engedelmes férfiú, 

neked szolgált az üdvösség nagy tervének végrehajtásában. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Mondható az ünnepről, márc. 19., 560.; vagy a Szent Józsefről, a munkásról szóló mise, 

máj. 1., 573. 
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11. A szent apostolokról 

 Mise piros színben. 

 

KEZDŐÉNEK Jn 15, 16 

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, 

s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, 

maradandó gyümölcsöt – mondja az Úr. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

add, hogy Egyházad szüntelenül ujjongjon 

szent apostolaid dicséretében, 

és azok kormányzása alatt éljen, 

akiknek tanításában és érdemeiben részesül. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, áraszd reánk Szentlelkedet, 

akit gazdagon kiárasztottál apostolaidra 

hogy megismerjük mindazt, amit általuk nekünk ajándékoztál, 

és a dicséret áldozatát rendelésed szerint 

mutassuk be dicsőségedre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról, 416–417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 19, 28 

Ti, akik követtetek engem, trónon ültök majd, 

és ítélkeztek a választott nép tizenkét törzse fölött. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg, Istenünk, 

hogy örvendező lélekkel és szívünk egyszerűségében 

kitartsunk az apostolok tanításában, 

és mindig egyek legyünk a kenyértörésben és az imádságban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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12. Szent Péter és Szent Pál apostolokról 

 Mise piros színben, a vigíliáról, 600. 

13. Szent Péter apostolról 

 Mise piros színben. 

 

KEZDŐÉNEK Lk 22, 32 

Így szólt az Úr Simon Péterhez: 

Imádkoztam érted, hogy ne fogyatkozzék meg a hited, 

hanem egykor megerősödve támasza lehess testvéreidnek. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te Szent Péter apostolnak adtad át 

a mennyek országának kulcsait, 

hogy a legfőbb papi hatalommal kössön és oldjon. 

Add meg nekünk, hogy közbenjárására megszabaduljunk bűneink kötelékétől. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen néped adományait, 

Szent Péter apostol emlékére, 

akit sugallatoddal arra tanítottál, 

hogy megvalljon téged, az igaz Istent, 

és egyszülött Fiadat, 

majd megadtad neki, hogy dicsőséges szenvedésével 

tanúságot tegyen Mesteréről. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról I., 416. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 16, 16. 18. 

Péter így szólt Jézushoz: Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia. 

Jézus így válaszolt: Te Péter vagy, azaz Kőszikla, 

és én erre a sziklára építem Egyházamat. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

az üdvösség lakomájában részesítettél minket, 

akik Szent Péter apostolról tisztelettel emlékezünk. 

Hálás szívvel kérünk, 

add, hogy szüntelenül ragaszkodjunk Fiadhoz, 

akinél az élet igéi vannak, 

és vezérelj minket, hívő nyájadat az örök életre. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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14. Szent Pál apostolról 

 Mise piros színben. 

 

KEZDŐÉNEK 2 Tim 1, 12; 4, 8 

Tudom, kinek hittem, 

és biztosra veszem, elég hatalmas ahhoz, 

hogy igazságos bíróként megőrizze rábízott kincsemet 

az utolsó napig. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

te Szent Pál apostolt csodálatos módon 

meghívtad az evangélium hirdetésére. 

Add, hogy az egész világot átjárja az a hit, 

amelyről ő királyok és nemzetek előtt tanúskodott, 

és így Egyházad szüntelenül növekedjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, bemutatjuk neked a szent áldozatot, 

és kérünk, hogy Szentlelked töltsön el minket is 

a hitnek azzal a fényességével, 

amely Szent Pál apostolt szüntelenül megvilágosította, 

hogy dicsőségedet terjessze a nemzetek között. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról I., 416. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Gal 2, 20 

Isten Fiának hitében élek, 

aki szeretett és feláldozta magát értem. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Egyszülött Fiad testével és vérével tápláltál minket, Istenünk. 

Add, hogy Krisztus legyen számunkra az élet, 

az ő szeretetétől soha semmi el ne szakítson, 

és Szent Pál apostol intelmei szerint 

testvéreinkkel mindig szeretetben éljünk. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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15. Szent apostolról 

Piros színben az illető apostol miséjét vesszük votív mise gyanánt. Ha azonban az illetőt egy 

másik apostollal együtt ünnepeljük, és a mise szövege kevésbé illik rá, akkor a következő 

misét mondjuk: 

 

KEZDŐÉNEK Zsolt 95, 2-3 

Napról napra hirdessétek Isten üdvösségét, 

hirdessétek dicsőségét a nemzetek között. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk a hitet, 

amely által Szent N. apostol 

igaz szívvel Fiadhoz csatlakozott, 

és add, hogy közbenjárására 

Egyházad az üdvösség jele és eszköze legyen 

minden nemzet számára. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, megemlékezünk Szent N. apostolodról, 

és eléd hoztuk áldozati adományainkat. 

Arra kérünk, hogy példája nyomán 

Krisztus evangéliumához méltóan éljünk, 

és munkálkodjunk az evangéliumi hit szolgálatában. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: az apostolokról II., 417. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Lk 22, 29-30 

Nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta, 

hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban – mondja az Úr. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, megünnepeltük Szent N. apostol emlékét, 

és magunkhoz vettük az örök üdvösség zálogát. 

Add, hogy legyen ez a szentáldozás segítségünkre 

mind a jelen, mind jövő életben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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16. Az összes szentekről 

 Mise fehér színben. 

 

KEZDŐÉNEK 

Örvendeznek a mennyben a szentek, akik Krisztust követték: 

most Krisztussal együtt ujjonganak örökkön-örökké. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te vagy minden szent élet forrása. 

Add, hogy mindegyikünk méltóképpen töltse be a maga hivatását, 

és támogassanak minket közbenjárásukkal szentjeid, 

akiknek különböző kegyelmeket osztogattál a földön, 

és közös dicsőséget adtál jutalmul a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd jó szívvel áldozati adományainkat, 

amelyeket az összes szentek tiszteletére felajánlunk. 

Add, hogy üdvösségünkért közbenjárjanak, 

akik – hitünk szerint 

már biztosan eljutottak a halhatatlanságba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a szentekről, 418–419. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 5, 8-10 

Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. 

Boldogok a békességszerzők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 

Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, 

mert övék a mennyek országa. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te egy kenyérrel táplálsz, 

és egy reménnyel éltetsz bennünket. 

Erősíts meg kegyelmeddel, 

hogy dicsősédesen feltámadjunk mindnyájan, 

akik szentjeiddel együtt 

egy test és egy lélek vagyunk Krisztusban. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Gyászmisék 

1. A gyászmisék egyes formulái és azok egyes részei, főképpen a könyörgések, tetszés szerint 

bármikor felcserélhetők egymással. Ez esetben a könyörgések szövegében, ha szükséges, 

megfelelő változtatások eszközlendők a halottak számát vagy egyéb körülményeit illetően. 

A temetési vagy évfordulós misék könyörgései más alkalmakkor is mondhatók, elhagyva 

belőlük az oda nem illő kifejezéseket. 

2. Húsvéti időben a kezdőének és az áldozási ének végén jelzett Alleluja elhagyható, ha úgy 

látszik megfelelőnek. 

3. A könyörgések magyar szövegében a gyermeked vagy gyermekeid kifejezés helyett vehető 

szolgád, szolgáid, vagy híved, híveid, vagy testvérünk, testvéreink is, ha megfelelőbbnek 

látszik. 

I. Temetési misék 

Húsvéti időn kívül A. 

KEZDŐÉNEK Vö. 4 Ezdr 2, 34. 35 

Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, 

és az örök világosság fényeskedjék nekik. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mindenható Atyánk, 

szent Fiadról hittel valljuk, hogy meghalt és feltámadt. 

Add kegyelmedet, hogy ennek a szent áldozatnak erejéből 

gyermeked, N., aki Krisztusban halt meg, 

Krisztusban örvendezzék a boldog feltámadásnak. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, te mindenkor irgalmas és könyörületes vagy, 

könyörülj gyermekeden, N.-en, 

akit most elszólítottál ebből a világból. 

Mivel benned hitt és remélt, 

bocsásd be az örök hazába, 

és tedd őt el nem múló örömeid részesévé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, könyörgő szívvel ajánljuk fel áldozatunkat 

gyermeked, N. üdvösségéért. 

Kérünk, hogy aki kétkedés nélkül vallotta 

szent Fiadat kegyes Megváltójának, 

irgalmas Bírájára találjon benne. 
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Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. 4 Ezdr 2, 34. 35 

Örök világosság fényeskedjék nekik, 

szentjeid körében, Urunk, mindörökre, mert jóságos vagy. 

Adj, Urunk, örök nyugodalmat nekik, 

és az örök világosság fényeskedjék nekik; 

szentjeid körében, Urunk, mindörökre, mert jóságos vagy. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szent Fiad az Oltáriszentségben 

saját testét adta nekünk útravalóul: add kegyelmedet, 

hogy általa testvérünk, N. 

eljusson szent Fiad örök asztalához. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

Húsvéti időn kívül B. 

KEZDŐÉNEK 

Nyissa meg neki az Úr az örök élet kapuját, 

hogy eljusson abba a hazába, ahol nincs halál, 

és örökké tart a boldogság. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te a bűnösöknek irgalmas Atyja, 

szentjeidnek pedig el nem múló boldogsága vagy. 

Kérünk, adj örökrészt választottaid jutalmából 

gyermekednek, N.-nek, 

akit ma eltemet(t)ünk, 

hogy feloldva a halandóság kötelékeiből 

a feltámadáskor szent színed előtt állhasson. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, könyörülj gyermekeden, N.-en, 

akinek temetése napján ezt az engesztelő áldozatot felajánljuk; 

hogy ha hozzátapadt is a bűnnek valami foltja, 

vagy ránehezedett is az emberi gyarlóság terhe, 

kegyes jóságodban bocsáss meg neki, és töröld el vétkeit. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Fil 3, 20-21 

Várva várjuk Üdvözítőnket, Jézus Krisztust. 
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Ő majd átalakítja gyarló emberi testünket, 

és hasonlóvá teszi saját dicsőséges testéhez. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

hogy gyermekedet, N.-t, 

aki most elköltözött ebből a világból, 

tisztítsa meg ez a szent áldozat, és oldozza fel bűneitől, 

hogy a feltámadás örömébe jusson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Húsvéti időben 

KEZDŐÉNEK 1 Tessz 4, 14; 1 Kor 15, 22 

Amint Krisztus meghalt és feltámadt, 

ugyanúgy feltámasztja Isten azokat is, 

akik Jézusban hunytak el. 

És ahogyan Ádámban minden ember meghalt, 

ugyanúgy Krisztusban mindenki örök életre támad. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Hallgasd meg esedezésünket, jóságos Istenünk, 

hogy amint erős hittel valljuk 

szent Fiad feltámadását a halálból, 

gyermeked, N. feltámadását várva 

a mi reményünk is erősödjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen adományainkat. 

Kérünk, vedd fel gyermekedet, N.-t szent Fiad dicsőségébe, 

akivel a szeretetáldozat összekapcsol minket. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 11, 25-26 

Így szól az Úr: Én vagyok a feltámadás és az élet. 

Aki hisz bennem, méh ha meghal is, élni fog. 

Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, 

nem hal meg örökre. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, 

hogy gyermeked, N., 

akiért ezt a húsvéti áldozatot bemutattuk, 

örök világosságod és békességed országába jusson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Egyéb könyörgések temetési miséken 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, csak te adhatsz életet a halál után. 

Kérünk, szabadítsd meg gyermekedet, N.-t minden bűnétől, 

hogy mivel Krisztus feltámadását hittel vallotta, 

a feltámadás napján örök dicsőséged részese lehessen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, kérünk, 

ebben a szent áldozatban mosd le 

gyermeked, N. bűneit Krisztus vérével, 

és akit a keresztség vizével már megtisztítottál, 

tedd egészen tisztává irgalmas szereteteddel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

e szentségben magunkhoz vettük egyszülött Fiadat, 

aki érettünk feláldozta önmagát, és dicsőségesen feltámadt. 

Kérve kérjük irgalmadat gyermekedért, N.-ért, 

hogy szentségeid erejéből megtisztulva 

az eljövendő dicsősédes feltámadás ajándékát elnyerhesse. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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II. Évfordulós misék 

Húsvéti időn kívül A. 

KEZDŐÉNEK Jel 21, 4 

Isten letöröl az üdvözültek szeméről minden könnyet. 

Nem lesz többé halál, sem gyász, 

sem jajkiáltás, sem fájdalom, mert ami volt, az elmúlt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te híveid dicsősége és szentjeid örök élete vagy. 

Szent Fiad megváltó halálának és feltámadásának kegyelméből 

add meg gyermekednek, N.-nek, 

hogy amint feltámadásunk hitét megvallotta, 

az örök boldogság örömeibe is eljusson. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints megengesztelődve áldozati adományainkra, 

amelyeket gyermekedért, N.-ért felajánlunk, 

hogy mennyei ajándékod erejéből megtisztulva 

örök dicsőségedben nyerjen életet és boldogságot. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 11, 25; 3, 36; 5, 24 

Így szól az Úr: Én vagyok a feltámadás és az élet. 

Aki hisz bennem, az örökké él, 

nem esik ítélet alá, 

hanem már át is ment a halálból az életre. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vett szentségeddel megújítottad életünket. 

Kérve kérünk, tisztítsd meg gyermekedet, N.-t minden bűnétől, 

hogy elnyerje az örök életre való feltámadás ajándékát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Húsvéti időn kívül B. 

KEZDŐÉNEK 

Urunk, Jézus, adj örök nyugodalmat azoknak, 

akikért drága véredet ontottad. 
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KÖNYÖRGÉS 

Temetési évfordulóján 

gyermekedre, N.-re emlékezünk, Istenünk. 

Kérünk, áraszd rá irgalmasságod mennyei harmatát, 

és juttasd el őt szentjeid boldogságába. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Hallgasd meg, Istenünk, könyörgő imánkat 

gyermeked, N. temetési évfordulóján, 

hogy ennek az engesztelő és dicsőítő áldozatnak erejéből 

eljusson szentjeid társaságába. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Istenünk, te vagy a megnyugvás a fáradság után, 

te vagy az élet a halál után: 

adj nekik örök nyugodalmat! 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd kegyesen 

gyermekedért, N.-ért bemutatott áldozatunkat és imánkat. 

Kérve kérünk, hogy ha hozzátapadt is a bűn valamilyen foltja, 

mossa le megbocsátó irgalmad. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Húsvéti időben 

KEZDŐÉNEK Vö. Róm 8, 11 

Isten, aki feltámasztotta Jézust a halálból, 

életre kelti majd a mi halandó testünket is, 

mert bennünk lakik a Szentlélek. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

szent Fiad önként vállalta értünk a testi halált. 

Kérünk, add kegyelmedet, 

hogy az ő feltámadásának diadalában 

gyermeked, N. is részesedjék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 
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kérünk, ebben a szent áldozatban mosd le 

gyermeked, N. bűneit Krisztus vérével, 

és akit a keresztség vizével már megtisztítottál, 

tedd egészen tisztává irgalmas szereteteddel. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 6, 51-52 

Így szól az Úr: 

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. 

Aki e kenyérből eszik, örökké él. 

A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

e szentségben magunkhoz vettük egyszülött Fiadat, 

aki érettünk feláldozta önmagát, és dicsőségesen feltámadt. 

Kérve kérjük irgalmadat gyermekedért, N.-ért, 

hogy szentségeid erejéből megtisztulva 

az eljövendő dicsőséges feltámadás ajándékát elnyerje. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Egyéb könyörgések évfordulós miséken 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

szent Fiad dicsőséges szenvedésének érdeméből 

add meg gyermeked, N. bűneinek bocsánatát, 

amelyre mindig vágyakozott, 

hogy téged igazán megismerve 

színed látására eljutva örökké boldog lehessen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Felajánljuk neked, Istenünk, 

ezt az áldozati adományt gyermekedért, N.-ért, 

aki megvilágosító kegyelmed ajándékából már megismert téged. 

Add, hogy társaságodban örökké örvendezzék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A feltámadás és az örök élet eledelével 

tápláltál minket, Istenünk. 

Kérünk, hogy ennek a tápláléknak erejéből 

testvérünk, N. minden bűnétől megtisztuljon, 

és eljusson a szentek közösségébe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Ismét más könyörgések évfordulós miséken 

 

KÖNYÖRGÉS 

Irgalmazó Istenünk, 

esedezünk hozzád gyermekedért, N.-ért, 

akinek temetési évfordulójáról megemlékezünk. 

Kérünk, ajándékozd meg őt a benned való megnyugvással, 

boldog békességgel és az örök élet fényével. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd szívesen könyörgésünket és áldozati adományainkat, 

hogy gyermeked, N., akinek üdvösségéért felajánljuk, 

kapja meg a megváltás teljességét. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

bemutattuk Fölségednek ezt az áldozatot gyermekedért, N.-ért. 

Kérünk, hogy ennek a szentségnek erejéből 

minden bűnétől feloldozást nyerjen, 

és kapja meg irgalmadból 

az örök boldogságot a mennyei dicsőségben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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III. Megemlékező gyászmisék 

Egy elhunytért 

A. Egy elhunytért 

 

KEZDŐÉNEK 

Nyissa meg neki az Úr az örök élet kapuját, 

hogy eljusson abba a hazába, ahol nincs halál, 

és örökké tart a boldogság. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, mindenható Atyánk, 

te a keresztség szentsége által 

Fiad kereszthalálában és feltámadásában részesítettél minket. 

Add kegyelmedet gyermekednek, N.-nek, 

hogy a halandóság kötelékeiből feloldva 

választottaid közösségébe jusson. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Hallgasd meg, Istenünk, könyörgésünket, 

amellyel irgalmasságodért esedezünk. 

Gyermekedet, N.-t, 

akit földi életében néped közösségébe felvettél, 

vezesd a béke és a világosság országába, szentjeid körébe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

légy irgalmas gyermekedhez, N.-hez, 

akiért dicsőítő áldozatunkat bemutatjuk. 

Kegyességedért esedezünk, 

hogy engesztelő szentmisénk érdeméből az örök életre támadjon. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Jn 6. 37 

Így szól az Úr: 

Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön. 

S aki hozzám jön, nem taszítom el. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Életadó szentségeiddel tápláltál minket, Istenünk. 

Kérünk, hogy testvérünk, N., akit örökséged részesévé tettél, 

a bemutatott áldozat erejéből megtisztulva 

szent Fiad békéjében szüntelenül örvendezzék. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B. Egy elhunytért 

 

KEZDŐÉNEK Jób 19, 25. 26 

Tudom, hogy Megváltóm él: 

az utolsó napon feltámadok a földből, 

és testemet magamra öltve, meglátom Istenemet. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, oldozd fel gyermekedet, N.-t 

bűneinek minden kötelékétől, 

hogy aki földi életében Krisztussal eggyé válhatott, 

szentjeid között kapja meg az örök élet örömét 

a dicsőséges feltámadásban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

váljék gyermeked, N. üdvösségére ez az áldozat, 

amelynek bemutatása a te akaratodból 

az egész világ bűneit eltörölte. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Jn 6, 50 

Így szól az Úr: Ez az égből szállott kenyér; 

ha valaki ebből eszik, nem hal meg örökre. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

Egyházad áldozata váljék üdvére gyermekednek, N.-nek, 

hogy szentjeiddel eljusson egyszülött Fiad társaságába, 

akinek irgalmából elnyerte az istengyermekség kegyelmét. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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Több vagy minden elhunytért 

 

C. Megemlékező gyászmise 

több (vagy minden) elhunytért 

 

KEZDŐÉNEK 

Adj nekik, Urunk, örök nyugodalmat, 

és áraszd el őket mennyei fényességeddel. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te úgy akartad, hogy egyszülött Fiad 

legyőzze a halált és fölmenjen a mennybe. 

Add kegyelmedet gyermekeidnek, N.-nek és N.-nek, 

hogy a földi élet halandóságát legyőzve 

örökre szemléljenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Híveid teremtő és megváltó Istene, töröld el gyermekeid minden bűnét, 

hogy esdő könyörgéseinkre megkaphassák a bocsánatot, 

amelyre mindig vágyakoztak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints kegyesen áldozati adományainkra, 

amelyeket gyermekeidért felajánlunk, 

hogy akiknek a keresztény hit kiváltságát megadtad, 

ajándékozd nekik hitük jutalmát is. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 1 Jn 4, 9 

Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen áldozatunkat, 

és áraszd bőven irgalmadat gyermekeidre. 

Akiket megajándékoztál a keresztség kegyelmével, 

ajándékozd meg a mennyei örömök teljességével is. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

 Vagy: 

Kérünk, Istenünk, váljék gyermekeid üdvére könyörgő imádságunk. 

A szent áldozat kegyelméből szabadítsd meg őket minden bűntől, 
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és tedd az örök üdvösség részesévé. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

D. Megemlékező gyászmise 

több (vagy minden) elhunytért 

 

KEZDŐÉNEK Jn 3, 16 

Úgy szerette Isten a világot, 

hogy egyszülött Fiát adta oda, 

hogy aki hisz benne, 

el ne vesszen, hanem örökké éljen. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

halandók élete és szentjeid öröme, 

esdve kérünk gyermekeidért, N.-ért és N.-ért, 

hogy a halandóság kötelékeiből kiszabadulva 

elnyerjék az örök dicsőség országát. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Mindenható, örök Isten, élők és holtak Ura, 

te mindenkin megkönyörülsz. 

Kérünk, bocsásd meg azok bűneit, akikért most könyörgünk, 

hogy boldog örvendezéssel szüntelenül dicsérhessenek téged. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd kegyesen ezt az áldozati adományt 

gyermekeidért, N.-ért és N.-ért 

és minden, Krisztusban megholt hívedért, 

hogy ennek a végtelen értékű áldozatnak erejéből 

megszabaduljanak a halál kötelékeitől, és elnyerjék az örök életet. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Fil 3, 20-21 

Üdvözítőnket várjuk, Urunkat, Jézus Krisztust. 

Ő átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

mennyei ajándékodban részesítettél minket. 

Szolgáljon ez a szentség üdvösségünkre, 

elhunyt gyermekeidnek pedig, akikért irgalmadat kérjük, 
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váljék bűneik bocsánatára. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

E. Megemlékező gyászmise 

több (vagy minden) elhunytért 

 

KEZDŐÉNEK Jel 14, 13 

Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg. 

Igen, hadd pihenjék ki fáradalmaikat, 

mert tetteik elkísérik őket. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te irgalmadból nyernek híveid nyugodalmat. 

Kérünk, bocsásd meg bűneit gyermekeidnek, N.-nek és N.-nek, 

és mindazoknak, akik Krisztusban hunytak el, 

hogy vétkeiktől feloldozva 

részük legyen egyszülött Fiad dicsőséges feltámadásában is. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Kérünk, Istenünk, 

részesítsd irgalmadban meghalt gyermekeidet, 

hogy beléd vetett hitük és reményük 

örök üdvösségükre váljék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

tekints megengesztelődve adományainkra, 

amelyeket gyermekeid örök nyugalmáért felajánlunk, 

hogy az emberi üdvösségnek ebből a forrásából merítve 

megváltottaid sorában az örök életre jussanak. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK 

Adj, Urunk, örök nyugodalmat azoknak, 

akiknek emlékezetére Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, részesültünk a megváltó áldozatban. 

Kérjük irgalmasságodat, 

hogy ez az áldozat szerezze meg nekünk, élőknek oltalmadat, 

meghalt testvéreinknek pedig bűneik bocsánatát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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 Vagy: 

Kérünk, Istenünk, 

jussanak el örök fényességed országába gyermekeid, 

és mindazok a Krisztusban elhunyt híveid, 

akik földi életük folyamán szentségeidben részesültek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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IV. Könyörgések halottakért 

1. Pápáért 

A 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, híveid hűséges jutalmazója, 

te szolgádat, N. pápánkat 

Szent Péter utódjává és Egyházad főpásztorává tetted. 

Add, hogy boldog részese legyen nálad a mennyben 

irgalmad és kegyelmed égi ajándékainak, 

amelyeknek hűséges kiosztója volt itt a földön. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Urunk, Istenünk, 

hogy engesztelő áldozatunk szolgádnak, N. pápánknak 

adja meg az örök boldogság jutalmát, 

nekünk pedig irgalmadból szerezze meg 

kegyelmi ajándékaidat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

A szentáldozásban magunkhoz vett szentségeid 

megerősítettek minket, Istenünk. 

Kérünk, hogy szolgád, N. pápánk, 

akit Egyházad egységének látható alapjává tettél a földön, 

nyájad örök boldogságának részese legyen a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te örök rendeléseddel 

szolgádat, N. pápánkat Egyházad fejévé tetted. 

Add, kérünk, hogy szent Fiad, 

akinek földi helytartója volt, 

őt a mennyei dicsőségbe is befogadja. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

tekints kegyesen hozzád könyörgő Egyházad adományaira, 

és add, hogy ennek az áldozatnak erejéből 
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szolgád, N. pápánk, 

akit nyájad főpásztorává rendeltél, 

megdicsőült szentjeid sorába eljusson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

szereteted szent ajándékait vettük magunkhoz. 

Kérünk, hogy szolgád, N. pápánk, 

aki szent titkaid hűséges őre és kiosztója volt a földön, 

örökké magasztalhassa irgalmadat a szentek dicsőségében. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

C 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, lelkek halhatatlan Pásztora, 

tekints könyörgő népedre. 

Add, hogy szolgád, N. pápánk, 

aki szeretetben kormányozta Egyházadat, 

irgalmadból a rábízott nyájjal együtt elnyerje 

a hűséges szolgáknak megígért örök jutalmat. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, tekints kegyesen néped engesztelő áldozatára, 

mellyel szolgádat, N. pápánkat 

benned bízó szívvel ajánljuk irgalmadba. 

Add, hogy aki békéd és szereteted eszköze volt 

az emberiség nagy családjában, 

békéd és szereteted gyümölcseit is 

örökké boldogan élvezhesse szentjeid társaságában. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, mennyei vendégséged asztalánál 

könyörögve kérjük irgalmadat szolgádért, N. pápánkért, 

hogy végre élvezze az igazság birtoklását, 

amelyben népedet hűségesen megerősítette. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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2. Püspökért 

A. Megyés püspökért 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

add, hogy szolgád, N. püspökünk, 

akinek gondjaira bíztad családodat, 

fáradságos munkájának bőséges gyümölcseivel térjen 

Urának mennyei örömébe. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Esedezve kérjük irgalmadat, Urunk, Istenünk, 

hogy ez a szent áldozat, 

amelyet szolgád, N. püspökünk 

földi életében híveinek üdvösségéért 

ajánlott fel Fölségednek, 

most őérette szolgáljon engesztelésül, 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, váljék javára szolgádnak, N. püspökünknek 

alázatos könyörgésünk, 

hogy e szent áldozat érdeméből 

örökre egyesüljön Krisztussal, 

akiben remélt és akit hirdetett. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

B. Más püspökért 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te az apostolok utódjaként 

szolgádat, N. püspököt (bíborost ) 

főpapi szolgálattal tüntetted ki. 

Add, kérünk, 

hogy az apostolok mennyei társaságába is eljusson. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

fogadd el szolgádért, N. püspökért, (bíborosért) 

neked felajánlott adományainkat, 

hogy akinek főpapi tisztséget adományoztál a földön, 

fogadd be szentjeid társaságába a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható és irgalmas Istenünk, 

hogy szolgádat, N. püspököt (bíborost), 

akinek megadtad, 

hogy Krisztus követségében járjon a földön, 

most bemutatott áldozatunkkal tedd egészen tisztává, 

és ültesd őt Fiad mellé a mennyei dicsőségbe. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 
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3. Papért 

A 

 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, add, hogy szolgád, N. áldozópap, 

akit földi életében a szent szolgálattal tüntettél ki, 

a mennyei dicsőségben mindörökre örvendezzék. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, mindenható Istenünk, 

add, hogy szolgád, N. áldozópap 

e szent áldozat kegyelmeiből színről színre láthassa mindazt, 

aminek hűséges szolgálatában élt a földön. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük szentségi ajándékaidat. 

Kérünk, hogy szolgádat, N. áldozópapot, 

akit szentségi titkaid kiosztójává tettél a földön, 

ajándékozd meg szent színed látásával a mennyben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, 

amelyet szolgád, N. áldozópap üdvösségéért 

alázatosan eléd terjesztünk. 

Add, hogy ő, aki földi életében hűségesen szolgálta szent nevedet, 

örökre örvendezzék szentjeid társaságában. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Irgalmadat kérjük, Istenünk, 

hogy hódolattal bemutatott áldozatunk, 

amelyet szolgádért, N. áldozópapért felajánlunk, 

szerezze meg neki bűnei bocsánatát, 

aki ezt az áldozatot 

odaadó lélekkel mutatta be Egyházadban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei asztalod kenyerétől megerősödve 

könyörgünk hozzád, Istenünk, 

hogy ennek az áldozatnak erejéből 

szolgád, N. áldozópap, 

aki Egyházadban hűségesen látta el szolgálatát, 

szent színed látásának mindig örvendjen. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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4. Diakónusért 

KÖNYÖRGÉS 

Add, kérünk, irgalmas Istenünk, 

hogy eljusson az örök boldogságba szolgád, N. diakónus, 

akire Egyházadban a szent szolgálat tisztét bíztad. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, irgalmazz N. diakónusnak, 

akinek üdvösségéért ezt az áldozatot bemutatjuk. 

Földi életében ő Krisztusnak, szent Fiadnak szolgált; 

hűséges szolgáiddal együtt jusson el az örök dicsőségbe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent ajándékaidat maiunkhoz véve kérünk, Istenünk, 

hogy ennek az áldozatnak érdeméből 

oldozd fel a halál kötelékeitől N. diakónust, 

akit Egyházad szolgáinak sorába meghívtál. 

Add, hogy azokkal együtt, 

akik hűségesen szolgáltak neked, 

bejuthasson az örök boldogságba. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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5. Szerzetesért 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, 

szolgá(ló)d, N. Krisztus iránti buzgóságból 

a tökéletes szeretet útját vállalta. 

Add, kérünk, hogy örvendezzék dicsősédes eljöveteleden, 

és testvéreivel együtt országod boldogságát élvezze. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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6. Egy megholtért 

A 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, akinél a megholtak is élnek, 

és a szentek teljes boldogságban örvendeznek: 

add meg könyörgésünkre, hogy gyermeked, N., 

akinek szeme a földi világosság számára már bezárult, 

örök világosságod fényének örvendjen. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, legyen kedves előtted ez a felajánlott áldozat, 

hogy gyermeked, N. irgalmadból elnyerje bűnei bocsánatát, 

amiért hozzád könyörgött. 

Add, hogy szentjeiddel mindig örvendezzék, 

és dicsőségedet szüntelenül magasztalja. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, hálát adunk a magunkhoz vett mennyei ajándékokért. 

Kérünk, hogy gyermeked, N., szent Fiad szenvedésének érdeméből 

feloldozást nyerjen bűnei bilincsétől, 

és boldogan juthasson el hozzád. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jusson eléd könyörgésünk, Istenünk, 

és gyermekedet, N.-t vezesd el az örök boldogságra. 

Akit képmásodra teremtettél, és gyermekeddé fogadtál, 

tedd most örökséged részesévé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el adományunkat, 

amelyet bízó lélekkel ajánlunk fel gyermekedért, N.-ért. 

Adj neki örök boldogságot ennek az áldozatnak érdeméből, 

amelyet mindnyájunk legfőbb orvosságául rendeltél. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Szent ajándékaid tápláló erejével töltöttél el, Istenünk, 
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Kérünk, hogy testvérünk, N. a halál kötelékeitől feloldva 

boldog részese legyen szent Fiad feltámadásának. 

Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. 

 

C 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, 

és bocsásd meg gyermeked, N. minden bűnét, 

hogy a feltámadáskor örök életre keljen, 

és boldogító fényességedben nyugodalmat találjon. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

szent Fiad az élet kenyereként testét adta nekünk, 

és az üdvösség italaként vérét ontotta értünk. 

Könyörülj, kérünk, gyermekeden, N.-en, 

hogy amit neked felajánlunk, szerezze meg neki az üdvösséget. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Az örök élet zálogát kaptuk tőled, Istenünk. 

Alázatosan esedezünk gyermekedért, N.-ért, 

hogy a halandó lét kötelékeitől megszabadulva 

a megváltott és üdvözült hívek társaságába jusson. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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7. Ifjúkorban elhunytért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, minden ember sorsát te intézed, 

és te méred ki életét. 

Kérünk, hogy gyermeked, N., akinek korai halálát siratjuk, 

és akit alázatosan neked ajánlunk, 

örökkévaló fiatalságban örvendjen boldog hajlékodban. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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8. Az evangélium szolgálatában érdemeket szerzett megholtért 

KÖNYÖRGÉS 

Esedezve kérjük irgalmadat, Istenünk, gyermekedért, N.-ért, 

aki az evangélium terjesztésében kitartóan közreműködött. 

Vezesd el őt országodba, és jutalmazd meg örök boldogsággal. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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9. Hosszú betegség után elhunyt hívőért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te gyermekednek, N.-nek megengedted, 

hogy hosszú betegségben és gyötrő kínok között is szolgáljon neked. 

Kérünk, hogy aki türelmesen követte szenvedő Fiad példáját, 

az ő dicsőségének is részese lehessen. 

Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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10. Olyan megholtért, akit hirtelen ragadott el a halál 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

mutasd meg jóságod mérhetetlen erejét testvérünkön, N.-en, 

akinek hirtelen halálát siratjuk. 

Engedd remélnünk, hogy eljutott hozzád, 

és részesül örök életedben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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11. Több megholtért 

A 

 

KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, könyörülj gyermekeiden, N.-en és N.-en, 

akiket a keresztségben az újjászületés vizével megtisztítottál. 

Kérünk, vezesd el őket az örök élet boldogságába. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked áldozatunkat 

gyermekeidért, N.-ért és N.-ért; 

teljesítsd kegyesen kéréseinket, 

és részesítsd őket örök irgalmasságodban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei ajándékaidat vettük magunkhoz, Istenünk. 

Alázatosan kérünk, 

hogy gyermekeid ennek az engesztelő áldozatnak erejéből 

nyerjék el bűneik bocsánatát, 

jussanak el országodba, és örökké dicsérjenek téged. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

B 

 

KÖNYÖRGÉS 

Oltalmadba ajánljuk, Istenünk, gyermekeidet, N.-t és N.-t, 

hogy e világból elköltözve benned éljenek. 

Ami bűnt emberi gyarlósából földi életükben elkövettek, 

töröld el irgalmas jóságoddal. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, irgalmazz gyermekeidnek, N.-nek és N.-nek, 

akikért engesztelő áldozatunkat felajánljuk; 

és mivel földi életükben hűségesen kitartottak melletted, 

nyerjenek nálad örök jutalmat. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható Istenünk, ennek az áldozatnak érdeméből 

add meg gyermekeidnek, 

hogy az igazak társaságában 
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örök boldogságod részesei legyenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

C 

 

KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, örök Isten, 

sohasem fordulhatunk hozzád irgalmad reménye nélkül. 

Add meg tehát kegyesen gyermekeidnek, N.-nek és N.-nek, 

hogy ők, akik neved megvallásával távoztak a földi életből, 

szentjeid sorába jussanak. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, szent Fiad élő áldozatként ajánlotta fel önmagát. 

Fogadd el Egyházad áldozatát, hogy gyermekeid, N. és N. 

minden bűnüktől feloldozva elnyerjék az örök élet jutalmát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mindenható, irgalmas Istenünk, 

tisztítson meg minket a magunkhoz vett szentség ereje. 

Szerezze meg bocsánatodat ez az áldozat, 

legyen gyöngeségünkben erőnk, és mindenben támaszunk; 

legyen az élők és holtak minden bűnének kiengesztelője 

és az örök üdvösség záloga. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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12. Meghalt házastársakért 

KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

oldozd fel irgalmasan gyermekeidet, N.-t és N.-t, 

hogy akiket a házastársi szeretet hűségben egyesített a földön, 

kapcsolja őket össze szereteted teljessége az örök életben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy (ha csak az egyik házastárs halt meg): 

Kérünk, Istenünk, 

oldozd fel irgalmasan bűneitől gyermekedet, N.-t. 

Házastársát pedig atyai jóságoddal őrizd meg, 

és akiket a hitvesi szeretet hűségben egyesített a földön, 

kapcsolja őket össze szereteted teljessége az örök életben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 
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13. A pap saját meghalt szüleiért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megparancsoltad, 

hogy atyánkat és anyánkat tiszteljük. 

Irgalmazz kegyesen N. édesapámnak és N. édesanyámnak (szüleinknek), 

és bocsásd meg bűneiket. 

Add, hogy megláthassam (megláthassuk) őket 

örök dicsőséged boldogító fényességében. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozatunkat, 

amelyet N. édesapámért és N. édesanyámért (szüleinkért) felajánlunk. 

Kérünk, adj nekik boldogságot az élők országában, 

engem (minket) pedig vezess el velük együtt 

szentjeid örömébe. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Kérünk, Istenünk, 

az Oltáriszentség mennyei erejében való részesedés 

adja meg az örök világosságot és békét 

N. édesapámnak és N. édesanyámnak (szüleinknek), 

engem (minket) pedig majd velük együtt 

árasszon el örök dicsőséged fényével. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 



868 PPEK / Misekönyv 

  

14. Elhunyt testvérekért, rokonokért és jótevőkért 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te megbocsátod bűneinket, 

és szíveden viseled az emberek üdvösségét. 

Kérjük jóságodat, 

hogy testvéreink, rokonaink és jótevőink, 

akik elköltöztek ebből a világból, 

a Boldogságos Szűz Máriának 

és az összes szenteknek közbenjárására 

eljussanak az örök boldogságra. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, a te irgalmad mérhetetlen. 

Fogadd el kegyesen könyörgésünket 

testvéreinkért, rokonainkért és jótevőinkért, 

és az üdvösség áldozatának erejéből 

add meg nekik bűneik bocsánatát. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Add meg nekünk, mindenható és irgalmas Isten, 

hogy testvéreink, rokonaink és jótevőink, 

akikért ezt a dicsőítő áldozatot bemutattuk Fölségednek, 

ennek a szentségnek erejével 

minden bűntől megtisztuljanak, 

és irgalmadból az örök világosságban örvendezzenek. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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V. Kisdedek temetési miséi 

A. Megkeresztelt kisded temetési miséje 

KEZDŐÉNEK Mt 25, 34 

Jöjjetek, Atyám áldottai – mondja az Úr –, 

vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! 

 H. i. Alleluja. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Jóságos Istenünk, 

te bölcs gondviseléseddel ezt a kisdedet 

mindjárt élete hajnalán magadhoz hívtad: 

hallgasd meg kegyesen könyörgésünket. 

Őt a keresztség kegyelmében gyermekeddé fogadtad, 

és hisszük, hogy már örök országodban él; 

tégy egykor minket is az örök élet részesévé. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, szenteld meg adományainkat, 

és add, hogy ezt a gyermeket, 

akit szülei tőled kaptak ajándékul, 

és most kisdedként adnak neked vissza, 

egykor boldogan ölelhessék magukhoz országodban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Róm 6, 4. 8 

A keresztségben Krisztussal együtt eltemetkeztünk a halálba; 

hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk. H. i. Alleluja. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük szent Fiad testét és vérét. 

Bizalommal kérünk, 

hogy minket, akiket ebben a szentségben tápláltál 

és az örök élet reményével megerősítettél, 

vigasztalj meg földi életünk megpróbáltatásaiban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

Más könyörgések 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, te jól tudod, 

hogy ennek a kisdednek halála 
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mennyire összetörte szívünket. 

Engedd erősen hinnünk, hogy akit most siratunk, 

mert rendelésed ebből a világból elszólította, 

már örök otthont kapott a mennyben. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, fogadd el áldozati adományunkat 

mint odaadó gyermeki hódolatunk kifejezését, 

hogy minket, akik bízva vetjük alá magunkat 

gondviselő akaratodnak, 

emeljen föl vigasztaló atyai jóságod. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Mennyei eledellel tápláltál minket, Istenünk. 

Kérünk, hogy te, aki ezt a kisdedet 

égi lakomád asztalához ültetted, 

egykor minket is részesíts ugyanabban a vendégségben. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

B. Kereszteletlen kisded temetési miséje 

 Ha a gyermek, akit szülei meg akartak kereszteltetni, meghalt a keresztség előtt, a helyi 

Ordináriushoz kell fordulni. Ő megengedheti – a lelkipásztori körülményeket figyelembe 

véve –, hogy a gyászházban vagy a ravatalozóban egyházi szertartást végezzenek. 

Megengedhet más típust is, amelyet azon a vidéken a többi temetésnél használnak. 

 Az ilyen gyászszertartásokon legyen igeliturgia, amint az a szertartás-könyvben szerepel. 

Ha indokolt a szentmise bemutatása, az alábbi szöveget vegyék. 

 Az oktatásban vigyázni kell arra, hogy a keresztség szükségességének tanítása a hívek 

gondolatvilágában el ne homályosodjék. 

 

KEZDŐÉNEK Jel 21, 4 

Isten letöröl az üdvözültek szeméről minden könnyet. 

Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, 

sem fájdalom, mert ami volt, az elmúlt. 

 

KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el híveid imádságát, 

és akiket lesújt a gyermekük elvesztése miatti szomorúság, 

azoknak add meg, 

hogy fölemelkedjenek az irgalmasságodban bízó reménységre. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

 Vagy: 

Istenünk, szívek vizsgálója és jóságos vigasztalója, 
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te ismered ezeknek a szülőknek hitét. 

Add megérteniök, 

hogy halottként siratott kisgyermekük 

az örök isteni jóság kezében nyugszik. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. 

 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS 

Istenünk, fogadd el ezt az adományt 

rád hagyatkozó szívünk bizonyságaként, 

hogy minket, akik bizalommal borulunk le gondviselésed előtt, 

emeljen fel vigasztaló atyai jóságod. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

 

PREFÁCIÓ: a megholtakról, 429–433. 

 

ÁLDOZÁSI ÉNEK Iz 25, 8 

Az Úr örökre megsemmisíti a halált, 

és letörli a könnyet minden arcról. 

 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS 

Urunk, Istenünk, 

magunkhoz vettük szent Fiad testét és vérét. 

Bizalommal kérünk, 

hogy minket, akiket ebben a szentségben tápláltál 

és az örök élet reményével megerősítettél, 

vigasztalj meg földi életünk megpróbáltatásaiban. 

Krisztus, a mi Urunk által. 
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Az I. eukarisztikus ima énekelhető részei 

AZ I. EUKARISZTIKUSIMA, 

VAGYIS A RÓMAI KÁNON 
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 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. Majd így folytatja: 
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 A kelyhet felmutatja a népnek, réteszi a korpoláréra és térdet hajt. Ezután így szól: 

 

 
 

 A nép folytatja: 
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 Egyéb változatok, 443. 

Ezután a pap kitárt karral mondja: 
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 Megemlékezés a megholtakról, 445. o. 
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A II. EUKARISZTIKUS IMA 

 

 
 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. Majd így folytatja: 
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 A kelyhet felmutatja a népnek, réteszi a korpoláréra és térdet hajt. Ezután így szól: 

 

 
 

 Egyéb változatok, 443. 
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 Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

 
 

Kérve kérünk, 450. 
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A III. EUKARISZTIKUS IMA 

 

 
 

 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. Majd így folytatja: 
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 A kelyhet felmutatja a népnek, réteszi a korpoláréra és térdet hajt. Ezután így szól: 

 

 
 

 Egyéb változatok, 443. 
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 Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

 
 

 Tekints, kérünk, 454. 
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A IV. EUKARISZTIKUS IMA 

 

 
 

 A szentostyát felmutatja a népnek, ráteszi a paténára, és térdet hajt. Majd így folytatja: 
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 A kelyhet felmutatja a népnek, réteszi a korpoláréra és térdet hajt. Ezután így szól: 
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 A nép folytatja: 

 

 
 

 Egyéb változatok, 443. 

 

 Ezután a pap kitárt karral mondja: 

 

 
 

 Tekints, Istenünk, 461. 
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Mutatók 

Az ünnepek betűrendes jegyzéke 

– A – 

Achilleusz és Néreusz, vért. máj. 12. 

Adalbert, püsp. vért. ápr. 23. 

Adalbert, a főegyházmegye védőszentje, Esztergom, ápr. 23. 

Ágnes, Prágai szűz, jún. 8. 

Ágnes, szűz vért. jan. 21 

Ágoston, Canterburyi, püsp. máj. 27. 

Ágoston, püsp. egyh. t. aug. 28. 

Ágota, szűz vért. febr. 5. 

Alajos, Gonzága, szerz. jún.21. 

Albert, Nagy püsp. egyh. t. nov. 15 

Alfonz Mária, Ligouri, püsp. egyh. t. aug. 1 

Ambrus, püsp. egyh. t. dec. 7. 

András, ap. nov. 30. 

András, Dung-Lac pap és tsai. vért. nov. 24. 

András, Kim Taegon, Pál Csonk Haszang és tsai. vért. szept. 20. 

András-Zoerárd és Benedek remeték, júl. 17. 

Angéla, Merici, szűz, jan. 27. 

Anna és Joakim, a Bold. Szűz Mária szülei, júl. 26. 

Anna, az egyházmegye védőszentje, Veszprém, júl. 26. 

Anszgár (Oszkár), püsp. febr. 3. 

Antal, apát, jan. 17. 

Antal Mária, Claret, püsp. okt. 24. 

Antal Mária, Zaccaria, pap, júl. 5. 

Antal, Páduai, pap egyh. t. jún. 13. 

Anzelm, püsp. egyh. t. ápr. 21. 

Aprószentek, vért. dec. 28. 

Atanáz, püsp. enyh. t. máj. 2. 

 

– B – 

Balázs, püsp. vért. febr. 3. 

Barnabás, ap. jún. 11. 

Béda, Tiszteletreméltó, pap, egyh. t. máj. 25. 

Benedek, apát, Európa fővédőszentje, júl. 11. 

Benedek és Zoerárd-András remeték, júl. 17. 

Bernadett Mária, Soubirous, szűz, ápr. 16. 

Bernardin, Sienai, pap, máj. 20. 

Bernát, apát egyh. t. aug. 19. 

Bertalan, ap. aug. 24. 

Bonaventura, püsp. egyh. t. júl. 15. 

Bonifác, püsp. vért. jún. 5. 

Brigitta, szerz. júl. 23. 

Brúnó, pap, okt. 6. 
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– C – 

Cecília, szűz vért. nov. 22. 

Ciprián, püsp. vért. Kornél pp. vért. szept. 16. 

Cirill, Alexandriai, püsp. egyh. t. jún. 26. 

Cirill, Jeruzsálemi, püsp. egyh. t. márc. 18. 

Cirill, szerz. és Metód püsp. Európa társvédőszentjei, febr. 14. 

 

– D – 

Damazusz, I. pp. dec. 11. 

Damján és Kozma, vért. szept. 26. 

Dénes, püsp. és tsai. vért. okt. 9 

Domonkos, pap, aug. 8. 

 

– E – 

Efrém, diak. egyh. t. jún. 9. 

Eger, Bazilika felszentelése, máj. 7. 

Erzsébet, Árpád-házi, nov. 19. 

Erzsébet, Portugáliai, júl. 4. 

Esztergom, Bazilika felszentelése, aug. 31 

 

– F – 

Fábián pp. vért. Sebestyén vért. jan. 20. 

Felicitász és Perpétua, vért. márc. 7. 

Ferenc, Assisi, okt. 4. 

Ferenc, Paolai, remete, ápr. 2. 

Ferenc, Szalézi, püsp. egyh. t. jan. 24. 

Ferenc, Xavéri, pap, dec. 3. 

Fidél, Sigmaringeni, pap, vért. ápr. 24. 

Flórián, vért. máj. 4. 

Franciska, Johanna Chantal, szerz. dec. 12. 

Franciska, Római, szerz. márc. 9. 

Fülöp és Jakab, ap. máj. 3. 

Fülöp, Néri, pap, máj. 26. 

 

– G – 

Gábor, Mihály és Rafael, főangyalok, szept. 29. 

Gellért, püsp. vért. szept. 24. 

Gellért, az egyházmegye védőszentje: Szeged-Csanád, szept. 24. 

Gergely, Nagy, pp. egyh. t. szept. 3. 

Gergely, Nazianzi, Vazul, Nagy, püsp. egyh. t. jan. 2. 

Gergely, VII. pp. máj. 25. 

Gertrúd, Nagy, szűz, nov. 17. 

Gizella, bold. máj. 7. 

Győr Székesegyház felszentelése, szept. 13. 

György, vért. ápr. 24. 

 

– H – 

Halottak napja, nov. 2. 

Hedvig, bold. királyné, júl. 18. 
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Hedvig, szerz. okt. 16. 

Henrik, júl. 13. 

Hiláriusz (Vidor), püsp. egyh. t. jan. 13. 

Hippolitusz, pap és Ponciánusz pp. vért. aug. 13. 

 

– I – 

Ignác, Antiochiai, püsp. vért. okt. 17. 

Ignác, Loyolai, pap, júl. 31. 

Imre, herceg, nov. 5. 

Ince, XI. pp. boldog, aug. 13. 

Iréneusz, püsp. vért. jún. 28. 

István, első vért. dec. 26. 

István király ereklyéinek átvitele, máj. 30. 

István, király, a főegyházmegye védőszentje: Kalocsa aug. 20. 

István, király, Magyarország fővédőszentje, aug. 20. 

István, Menyhért és Márk, Kassai vért. papok, szept. 7. 

Izidor, püsp. egyh. t. ápr. 4. 

Izsák Jogues és János Brébeuf és tsai. vért. okt. 19. 

 

– J – 

Jakab, ap. júl. 25. 

Jakab és Fülöp, ap. máj. 3. 

Jakab, Marchiai, pap (Szeged-Csanád) nov. 28. 

János, ap. evang. dec. 27. 

János, ap. evang. Főegyházmegye védőszentje: Eger, dec. 27. 

János, Aranyszájú (Krizosztomosz) püsp. egyh. t. szept. 13. 

János, Bosco, pap, jan. 31. 

János Brébeuf és Izsák Jogues, papok és tsai. vért. okt. 19. 

János, Damaszkuszi, pap, egyh. t. dec. 4. 

János, Eudes, pap. aug. 19. 

János Fisher és Mórus Tamás, vért. jún. 22. 

János, Istenes, szerz. márc. 8. 

János, Kapisztrán, pap, okt. 23. 

János, Keresztelő, születése, jún. 24. 

János, Keresztelő, vértanúsága, aug. 29. 

János, Keresztes, pap, egyh. t. dec. 14. 

János, Kety, pap, dec. 23. 

János, Leonardi, pap, okt. 9. 

János-Mária, Vianney, pap, aug. 4. 

János, Nepomuki, pap, vért. máj. 16. 

János I., pp. vért. máj. 18. 

János, de la Salle, pap, ápr. 7. 

Januáriusz, püsp. vért. szept. 19. 

Jeromos, pap, egyh. t. szept. 30. 

Jeromos, Emiliáni, febr. 8. 

JÉZUS KRISZTUS: 

 – bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) febr. 2. 

 –  feltámadása 

 –  Király, évközi utolsó vasárnap 

 –  Lateráni-Bazilika felszent. nov. 9. 
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 –  Megjelenése (Vízkereszt), jan. 6. 

 –  Megkeresztelkedése, vasárnap jan. 6. után 

 –  Mennybemenetele 

 –  Szent Család, Jézus, Mária és József, Karácsony nyolcada alatti vasárnap, ill. dec. 30. 

 –  Szent Kereszt felmagasztalása, szept. 14. 

 –  Szent Szíve, pünkösd második vasárnapja utáni péntek 

 –  Szent Teste és Vére (Úrnapja) Szentháromság vasárnapja utáni vasárnap 

 –  Színeváltozása, aug. 6. 

 –  Születése (Karácsony) dec. 25. 

 –  Születésének hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) márc. 25. 

Joakim és Anna, Bold. Szűz Mária szülei, júl. 26. 

Jolán, Árpád-házi, bold. szerz. jún. 15. 

Jozafát, püsp. vért. nov. 12. 

József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese, márc. 19. 

József, a munkás, máj. 1. 

József, Kalazanci, pap, aug. 25. 

Júdás és Simon, ap. okt. 28. 

Jusztínusz, vért. jún. 1. 

 

– K – 

Kajetán, pap, aug. 7. 

Kallixtusz L, pp. vért. okt. 14. 

Kalocsa, főszékesegyház felszentelése, aug. 25. 

Kamill, Lellisi, pap, júl. 14. 

Károly, Borromeo, püsp. nov. 4. 

Károly, Lwanga és tsai. vért. jún. 3. 

Katalin, Sienai szűz, egyh. t. ápr. 29. 

Kázmér, márc. 4. 

Kelemen, I. pp, vért. nov. 23. 

Kinga, Árpád-házi, hold. szűz. júl. 24. 

Klára, szűz, aug. 11. 

Kolumbán, apát, nov. 23. 

Könnyező Szűz Mária, Győr, márc. 17. 

Kolbe, Maximilián Mária, pap, vért. aug. 14. 

Kornél, pp. és Ciprián püsp. vért. szept. 16. 

Kozma és Damján, vért. szept. 26. 

 

– L – 

Lajos, aug. 25. 

László, király, jún. 27. 

László, király az egyházmegye védőszentje: Szeged-Csanád északi rész, jún. 27. 

Lateráni-bazilika felszentelése, nov. 9. 

Leó, Nagy, pp. egyh. t. nov. 10. 

Lőrinc, Brindisi, pap, enyh. t. júl. 21. 

Lőrinc, diak. vért. aug. 10. 

Lőrinc, Ruiz és tsai, vért. szept. 28. 

Lúcia, szűz, vért. dec. 13. 

Lukács, evang. okt. 18. 

 

– M – 



890 PPEK / Misekönyv 

  

Magyar szentek és boldogok, nov. 13. 

Marcellínusz és Péter, vért. jún. 2. 

Margit Mária, Alacoque, szűz, vért. okt. 16. 

Margit, Árpád-házi, szűz, jan. 18. 

Margit, Skóciai, nov. 16. 

Maximilián Mária, Kolbe, pap, vért. aug. 14. 

MÁRIA, BOLDOGSÁGOS SZŰZ 

 – Bemutatása a templomban, nov. 21. 

 – Fájdalmas Anya, szept. 15. 

 – Győri Könnyező Szűz Mária márc. 17. 

 – Isten Anyja (Újév) jan. 1. 

 – Kármel-hegyi, júl. 16. 

 – Keresztények segítsége, máj. 24. 

 – Királynő, aug. 22. 

 – látogatása Erzsébetnél, júl. 2. 

 – Lourdes-i, febr. 11. 

 – Magyarok Nagyasszonya, okt. 8. 

 – Mennybevétele, az egyházmegye védőszentje, Győr és Székesfehérvár aug. 15. 

 – Római Főtemplomának felszentelése (Havas Boldogasszony) aug. 5. 

 – Rózsafüzér Királynője, okt. 7. 

 – Szent neve, szept. 12. 

 – Szeplőtelen fogantatása, dec. 8. 

 – Szeplőtelen Szíve, pünkösd második vasárnapja utáni szombat 

 – Születése, szept. 8. 

Mária, Goretti, szűz, vért. júl. 6. 

Mária Magdolna, júl. 22. 

Mária Magdolna, Pazzi, szűz, máj. 25. 

Márk, evang. ápr. 25. 

Márk, István és Menyhért, papok, Kassai vért. szept. 7. 

Márta, júl. 29. 

Márton L, pp. vért. ápr. 13. 

Márton, Porres, szerz. nov. 3. 

Márton, Tours-i, püsp. nov. 11. 

Márton, püsp. az egyházmegye védőszentje, Szombathely nov. 11. 

Márton, püsp. ereklyéinek átvitele jún. 16. 

Máté ap. evang. szept. 21. 

Mátyás, ap. febr. 24. 

Menyhért, Márk és István, papok, kassai vért. szept. 7. 

Metód püspök és Cirill, szerz. Európa társvédőszentjei, febr. 14. 

Mihály, Gábor és Rafael főangyalok, szept. 29. 

Mihály főangyal, az egyházmegye védőszentje, Vác szept. 29. 

Miklós, püsp. dec. 6. 

Mindenszentek, nov. 1. 

Mónika, aug. 27. 

Mór, püsp. okt. 25. 

Mór, püsp., az egyházmegye társvédőszentje, okt. 25. 

 

– N – 

Néreusz és Achilleusz, vért. máj. 12. 

Norbert, püsp. jún. 6. 
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– Ö – 

Özséb, Vercelli, püsp. aug. 2. 

Őrzőangyalok, okt. 2. 

 

– P – 

Pál, Keresztes, pap, okt. 19. 

Pál, Miki és tsai. vért. febr. 6. 

Pál és Péter, ap. jún. 29. 

Pál, ap. megtérése, jan. 25. 

Pál, Csong Haszang, András, Kim Táegon és tsai. vért. szept. 20. 

Pál, remete, jan. 15. 

Patrik, püsp. márc. 17. 

Paulinusz, Nolai, püsp. júl. 22. 

Perpétua és Felicitász, vért. márc. 7. 

Pécs, Székesegyház felszentelése, jún. 22. 

Péter, ap. az egyházmegye védőszentje, Pécs, jún. 29. 

Péter, ap. székfoglalása, febr. 22. 

Péter, Aranyszavú (Krizolog), püsp. enyh. t. júl. 30. 

Péter, Chanel, pap, vért. ápr. 28. 

Péter, Damiani, püsp. egyh. t. febr. 21. 

Péter, Kaníziusz, pap, egyh. t. dec. 21. 

Péter és Marcellinusz, vért. jún. 2. 

Péter és Pál, ap. jún. 29. 

Péter és Pál, Bazilikák felszentelése, nov. 18. 

Piusz V., pp. ápr. 30. 

Piusz X., pp. aug. 21. 

Polikárp, püsp. vért. febr. 23. 

Ponciánusz, pp. és Hippolitusz, pap, vért. aug. 13. 

Pongrác, vért. máj. 12. 

 

– Q – 

Quirinus püsp. vért. (Szombathely) jún. 4. 

 

– R – 

Rafael, Gábor és Mihály főangyalok, szept. 29. 

Rajmund, Penyaforti, pap, jan. 7. 

Rita, özv. máj. 22. 

Róbert, Bellarmin, püsp. egyh. t. szept. 17. 

Római Egyház első szent vértanúi, jún. 30. 

Róza, Limai, szűz aug. 23. 

Romuald, apát, jún. 19. 

 

– S – 

Saját templom felszentelése, ha napja nem ismeretes, okt. 22. 

Sebestyén és Fábián, pp. vért. jan. 20. 

Simon és Júdás, ap. okt. 28. 

Skolasztika, szűz, febr. 10. 

 

– SZ – 
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Szaniszló, püsp. vért. ápr. 11. 

Szeged-Csanád, Székesegyház felszentelése, okt. 24. 

Szeged-Csanád északi rész, Székesegyház felszentelése, júl. 8 

Székesfehérvár, Bazilika felszentelése, nov. 25. 

Szentháromság vasárnap, Pünkösd utáni első vasárnap 

Szent Kereszt felmagasztalása, szept. 14. 

Szervita rend hét szent alapítója, febr. 17. 

Szilveszter I. pp. dec. 31. 

Szixtusz II. pp. és tsai. vért. aug. 7. 

Szombathely, Székesegyház felszentelése, jún. 14. 

 

– T – 

Tamás, ap. júl. 3. 

Tamás, Aquinói, pap, egyh. t. jan. 28. 

Tamás Becket, püsp. vért. dec. 29. 

Tamás Mórus és Fisher János, püsp. vért. jún. 22. 

Teréz, Avilai, Jézusról nevezett, szűz, egyh. t. okt. 15. 

Teréz, Lisieux-i, Gyermek Jézusról nevezett, szűz, okt. 1. 

Timóteus és Titusz, püsp. jan. 26. 

Turibiusz, Mongrovejói, püsp. márc. 23. 

 

– V – 

Vác, Székesegyház felszentelése, aug. 18. 

Veszprém, Bazilika felszentelése, okt. 5. 

Vazul, Nagy, Gergely, Nazianzi, püsp. egyh. t. jan. 2. 

Vencel, vért. szept. 28. 

Vince, diak. vért. jan. 22. 

Vince, Ferrer, pap, ápr. 5. 

Vince, Páli, pap, szept. 27. 

 

– Z – 

Zobor-hegyi remeték: Zoerárd-András és Benedek, júl. 17. 
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Prefációk jegyzéke 

A. A szent időkről 

 1. Adventről: 

  I. Krisztus kettős eljövetele 

  II. Krisztus kettős várása 

 2. Karácsonyról: 

  I. Krisztus a fény 

  II. A világ helyreállítása a megtestesülésben 

  III. Titokzatos csere valósul meg az Ige megtestesülésében 

 3. Urunk megjelenéséről (Vízkereszt): Krisztus a nemzetek világossága 

 4. Nagyböjtről: 

  I. A Nagyböjt lelki jelentése 

  II. A belső megtérés  

  III. Az önmegtartóztatás gyümölcsei  

  IV. A böjt gyümölcsei  

  V. Krisztus megkísértése  

  VI. Urunk színeváltozása  

  VII. A szamariai asszony  

  VIII. A vakon született ember meggyógyítása  

  IX. A feltámasztott Lázár  

 5. Urunk szenvedéséről: 

  I. A megfeszített Krisztus ereje  

  II. A szenvedő Krisztus győzelme  

  III. A szenvedés vasárnapja (Virágvasárnap)  

 6. Húsvéti préfációk: 

  I. Húsvét szent titka  

  II. Új élet Krisztusban  

  III. Az élő Krisztus szüntelen közbenjár értünk  

  IV. Az egész teremtett világ megújul Húsvét szent titka által 

  V. Krisztus a Főpap és az áldozat  

 7. Urunk mennybemeneteléről: 

  I. A mennybemenetel misztériuma 

  II. A mennybemenetel misztériuma  

 8. Pünkösd vasárnapról  

 9. Évközi vasárnapokról: 

  I. Húsvét szent titka és Isten népe 

  II. Az üdvösség története 

  III. Az embereket az ember Jézus Krisztus üdvözíti 

  IV. Az üdvtörténet eseményei Krisztusban 

  V. A teremtés 

  VI. Az örök húsvét záloga a Szentlélek 

  VII. Krisztus engedelmessége szerezte meg nekünk az üdvösséget 

  VIII. Az Egyház közössége a Szentháromság egységéből fakad 

 10. Közös prefációk: 

  I. A teremtett világ megújul Krisztusban 

  II. Az üdvösséget Krisztus által kapjuk 

  III. Isten dicsérete a teremtésért és megváltásért 

  IV. Isten ajándéka, hogy őt dicsérhetjük 
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  V. Hittel valljuk Krisztus halálát és feltámadását 

  VI. Krisztusban van üdvösségünk 

 

B. Az Úr ünnepein és misztériumain: 

 1. A Szentháromságról 

 2. A megtestesülés misztériumáról (márc. 25) 

 3. Az Úr megkeresztelkedéséről 

 4. Jézus Szentséges Szívéről 

 5. A dicsőséges szent kereszt győzelméről (szept. 14.) 

 6. A legszentebb Oltáriszentségről 

  I. Az Eukarisztia Krisztus áldozata és szentsége 

  II. Az Eukarisztia gyümölcsei 

 7. Az Úr bemutatásának misztériumáról (febr. 2.) 

 8. Az Úr Jézus Krisztus a mindenség Királya 

 9. Urunk színeváltozásának misztériuma (aug. 6.) 

 10. A templomszentelésről: 

  I. Az Isten templomának, az Egyháznak misztériuma 

  II. Az Egyháznak, Krisztus jegyesének és a Szentlélek templomának misztériuma 

 11. A Szentlélekről: 

  I. Az Úr elküldi a Szentlelket az Egyházába 

  II. A Szentlélek tevékenysége az Egyházban 

 

C. A szentek ünnepein: 

 1. A Boldogságos Szűz Máriáról 

  I. Szűz Mária a Megváltó édesanyja 

  II. Az Egyház Szűz Mária szavaival malasztalja Istent 

  III. Szűz Mária és az Egyház misztériumáról (dec. 8.) 

  IV. A mennybe felvett Szűzanya dicsősége (aug. 15.) 

  V. Szűz Mária az Egyház példaképe és anyja 

 2. Az angyalokról: Az angyalok tisztelete Isten dicsőségére  szolgál 

 3. Keresztelő János küldetéséről (jún. 24.; aug. 29.) 

 4. Szent József küldetése 

 5. Péter és Pál kettős küldetése az Egyházban (jún. 29.) 

 5a. Szent István az igazság útján vezet (aug. 20.) 

 6. Az apostolokról: 

  I. Az apostolok Isten népének pásztorai 

  II. Az Egyház apostoli alapjai és tanúi 

 7. A szentekről: 

  I. A szentek és hívek dicsősége 

  II. A szentek közbenjárnak értünk 

  III. Anyánknak a mennyei Jeruzsálemnek dicsősége (nov. 1.) 

 8. A vértanúkról: A vértanúk tanúságtétele  

 9. A lelkipásztorokról: A szent lelkipásztorok tevékenysége az Egyházban 

 10. A szüzekről és szerzetesekről: Az Istennek szentelt élet jele 

 

D. Rituális (szertartásokkal kapcsolatos) misékben: 

 1. Oltárszenteléskor: Az oltár maga Krisztus 

 2. Templomszenteléskor: 

  I. Isten templomának misztériuma 

  II. A földi templomból a mennyei Templomba 
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 3. Szerzetesi fogadalomtételkor: A szerzetesi élet, mint Isten szolgálata, Krisztus 

követése által 

 4. A jegyesekről: 

  I. A házasság méltóságáról 

  II. A házasság nagy szentségéről 

  III. A házasság, mint az isteni szeretet jele 

 

E. Különböző szentmiséken: 

 1. A krizma-misében: Krisztus papsága és a papok szolgálata 

 2. A megholtakról: 

  I. Krisztus a boldog feltámadás reménye 

  II. Krisztus meghalt, hogy mi örökre éljünk 

  III. Krisztus a mi üdvösségünk és életünk 

  IV. A földi életből mennyei dicsőségbe jutunk 

  V. Krisztus győzelme által mi is feltámadunk  

 3. A keresztények egységéért: Krisztus testének, az Egyháznak egységéről 
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