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A PÜSPÖKSZENTELÉS
SZERTARTÁSA.

A Pontific:ale Romanum szövege magyar fordí tá ssal.

Mise elött.

A templomban, melyben a szentelés történik, két
oltárt készítenek: egy nagyobbat a Jelszentelö és
egy kisebbet a felszentelendö püspök számára.

A felszentelö püspöknek két felszentelt püspök
segédkezik.

Miután valamennyien Jelöltöztek, a felszentelö
az oltárhoz megy és a középen, háttal az oltár
nak helyet foglal. A felszentelendő pedig a két
segédkező püspők között eléje járul és mélyen
meghajlik előtte.

Ekkor a felszentelő előtt helyet foglalnak. Kis
idő mulva a felszentelendő és a segédkezők fel
állnak és az idősebb segédkező püspök a követ
kező szavakat intézi a felszentelőhöz:

Reverendissime Pater,
póstulat sancta mater
Ecclésia Cathólica, ut
hunc praeséntem Pres-

FőtisztelendőAtya, az
Anyaszentegyház kiván
ja, hogy ezt a jelenlevő

áldozópapot a felelős-
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byte rum ad onus Epi- I
scopátus sublevétis.

A felszentelő kérdezi:

Habétis mandátum
Apostólicum?

Az idősebb segédkező

Habémus.

ségterhes püspöki mél
tóságra emeljed.

Fel tudjátok-e mutat
ni az apostoli szentszék
meghagyását?

püspök feleli:

Igen.

A felszentelő mondja:

Legátur. Olvassátok fel.

Ekkor a felszentelő püspök jegyzője átveszi a
segédkező püspök kezéből a bullát és felolvassa.
E kőzben valamennyien fedell fővel ülnek.

A végén a felszentelő püspök mondja:

Deo grátias. Istennek hála.

Erre a felszentelendő felkel székéről, a felszen
telő előll letérdel, és ha még nem teile le, leteszi
az esküt.

Azután a fe1szentelendő és a segédkezők he
lyükőn ülnek, a felszentelő pedig hallható hangon
olvassa a következő kérdéseket, amelyeket a
segédkezők halk hangon, mi/rával a fejükön vele

együll mondanak:

Antiqua sanctórum
Patrum institútio docet,
et praecipit, ut is, qui

A szentatyák ősi ta
nítása és meghagyása,
hogy az, aki a püspökség



MISE ELŐTT 5

ad Episcopatus órdinem
eligitur, án tea díligen
tissime examinétur cum
omni cantate, de fide
sanctae Trinitátis : et
interrogétur de divérsis
causis, et móribus, quae
huic regimini cóngruunt,
ac necessária sunt reti
néri secúndum Apóstoli
dictum: Manus némini
cito ímposúe ris. Et ut
étiam is, qui ordinándus
est, erudiátur, qualiter
sub hoc regimine con
stítútum opórteat con
versári in Ecc1ésia Dei:
et ut irreprehensíbiles
sint, qui ei manus
ordinatiónis impónunl.
Eádem Itaque auctori
táte et praecépto, inter
rogámus te, dilectissime
frater, caritáte síncéra,

si omnem prudéntiam
tuam, quantum tua ca
pax est natúra. divinae
Sciiptúrae sénsibus ac
commodáre volúeris.

rendjébe beválasztatik,
elözöleg teljes szeretet
tel szorgosan vizsgáI
tassék meg a Szent
háromság hite felöl: és
kérdeztessék ki élete és
mindama dolgok felől,

amelyek ezzel a méltó
sággal járnak, amelyek
hez ragaszkodni kell,
hogy eleget tegyünk az
apostol intelmének: Ke
zeidet senkire hirtelen
fel ne tedd. Azért is,
hogy a felszentelendö
okulva lássa, hogyan
kell élnie Isten egyházá
ban annak, aki ezzel a
méltósággal van fel
ruházva: meg azért is,
hogy ne érhesse gáncs
azokat, akik a felszen
teléskor kezeiket rá fel
teszik. Mi tehát az ö
tekintélyükre támasz
kodva és parancsukriak
engedelmeskedve igaz
szeretettel kérdezünk
téged, Kedves Testvé
rünk, akarod-e a ma-



6 MISE ELÖTT

gad egész okosságát,
amennyire csak termé
szeted erre képesit, a
Szentirás értelmének
alárendelni.

A választott, fejét leledve, kissé fölemelkedve
feleli:

Ita ex toto corde volo
in ómníbus consentíre,
et obedire.

l. Vis ea, quae ex diví
nis Scriptúris íntélligis,
plebem, cui ordinandus
es, et verbis docére, et
exémplis? R. Volo.

l. Vis traditíónes or
thodoxórum Patrum, ac
Decretáles sanctae et
Apostólicae Sedis con
stitutiónes veneránter
suscípere, docére, ac
serváre? R. Volo.

1. Vis beáto Apóstolo,
cui a Deo data est poté
stas ligándi, ac solvéndi;
ejúsque Vicário Dómino
nostro, Dómino ..o Papae

Igen, egész szívemböl
mindenben vele egyet
érteni és neki engedel
meskedni akarok.

K. Akarod-e arra, amit
a Szentírásból tanultál,
szavaddal é~ példáddal
tanítani a népet, amely
nek számára fel lész
szentelve? F. Akarom.

K. Akarod-e a Szent
atyák hagyományait és
az apostoli szentszék
által hozott törvényeket
tisztelettel fogadni, ta
nítani és megtartani?
F. Akarom.

K. Akarsz-e Szent Pé
ter apostolnak, akinek
Isten hatalmat adott kö
tözni és oldozni és az
ö helytartójának, a mi
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.. suisque successóribus,
Románis Pontifícíbus,
fidem, subjectiónem et
obediéntiam, secúndum
canónicam auctoritá
tem, per ómnia ex
hibére? R. Volo.

1. Vis mores tuos ab
omni malo temperáre,
et quantum póteris, Dó
mino adjuvánte, ad om
ne bonum commutáre?
R. Volo.

1. Vis. castitátem, et
sobrietátem cum Dei
auxilio custodire, et do
cére? R. Volo.

1. Vis semper in divi
nis esse negótiis manci
pátus, et a terrén is ne
gótiis, vel lncris túrpi
bus aliénus, quantum te
humána fragilitas con
sénserit posse? R. Volo.

1. Vis humilitátem, et
patiéntiam in teipso eu
stodire et álios simlIiter
docére? R. Volo.

Urunknak pápának
és az ő utódainak, a
római püspököknek, a
kánonoknak megfelelő

hüséget, hódolatot és
engedelmességet tanú
sitani? F. Akarok .

K. Akarod-e n.agadat
minden rossztól vissza
tartani és amennyire
Isten segitségével ké
pes vagy, életedet mín
denben jóra váitoztatni?
F. Akarom.

K. Akarod-e a tiszta
ságot, józanságot Isten
segitségével megőrizni

és tanitani? F. Akarom.
K. Akarod-e magadat

egészen istenes dolgok
nak szentelni, földi fog
lalkozásoktól, nem illő

nyerészkedés től elfor
dulni, amennyire csak
emberi gyengeségedtől

telik? F. Akarom.
K. Akarod-e az aláza

tosságot és a türelmes
séget magadban meg
őrizni és másokat is



l. Vis paupéribus, et
peregrínis, omnibúsque
indigéntibus esse prop
ter nomen Dómini aHá
bilis, et miséricors?
R. Volo.
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erre tanítani? F. Akarom.
K. Akarsz-e a szegé

nyekhez, a vándorokhoz
és minden szükségben
szenvedőkhöz az Úr
nevéért barlitságos és
irgalmas lenni? F. Aka-
rok.

Ekkor a felszentelő ezt mondja neki:

Haec ómnia, et cétera
bona tribuat tibi Dómi
nus, et custódiat te, at
que corróboret in omni
bonitáte.

Mindnyójan felelik:

Amen.

l. Credis, secúndum
intelligéntiam, et capa
citátem sensus tui, sane
tam Trinitátem, Patrem,
et Filium, et Spíritum
sanctum, unum Deum
omnipoténtem, totám
que in sancta Trinitáte
Deitátem, coessenliá
lem, consubstantiálem,
coaetérnam, et coomni
poténtern. unius volun-

Mindezt és minden
más jót adjon meg ne
ked az Úr, tartson meg
és erősítsen meg min
den jóban.

Amen.

K. Hiszed-e felfogó
képességedhez <mérten
a Szentháromságot,
Atyát, Fiút és Szent
lelket, egy mindenható
Istent, a Szentháromság
ban az egész Istenséget,
amelynek egy a lénye
ge, egy az állaga, egy
az örökkévalósága, egy
a mindenhatósága, egy
az akarata, hatalma, föl.
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tátis, potestátis, et ma
jestátis, creatórem óm
nium creaturárum. a quo
ómnia, per quem ómnía,
et is quo ómnia, quae
sunt in coelo, et in terra,
visibília, et ínvísíbílía,

corporália, et spirituália?
R. Asséntio, et ita credo.

1. Credis singulam
quamque in sancta Tri
nitáte persónam unum
Deum, verum, plenum,
et perféctum? R. Credo.

1. Credis ipsum Filium
Dei, Verbum Dei aeter
náliter natum de Patre,
consubstantiálem, coom
nipoténtem, et coaequá
lem per ómnia Patri in
divinitáte, temporáliter
nátum de Spiritu sancto
ex Maria semper Virgi
ne, cum ánima rationáli,
duas habéntern nativitá
tes, unam ex Petre aeter
nam, álteram ex Matre
temporálem, Deum ve
rum, et hóminem verum,
próprium in utráque na-

sége, minden teremt
mények teremtőjét, aki
[öl, aki által és akiben
van minden, ami az ég
ben és a földön van,
látható és láthatatlan,
test és szellem? F. Ez
meggyözödésem. ezt hi
szem.

K. Hiszed, hogy a
Szentháromságban mín
denegyes személy igazi,
teljes, tökéletes Isten?
F. Hiszem.

K. Hiszesz-e magában
az Isten Fiában, aki Is
tennek az Atyától örök
töl fogva született Igé
je, vele egylényegú,
egy mindenhatóságú, az
Atyával isteni mivoltá
ban teljesen egyenlö,
az időben a Szentlélek
től, Máriából, aki mín
dig szűz maradt, emberi
lélekkel született: így
két születése van, egyik
az Atyától örök, a má
sik anyától, az ídőben:

igaz Isten és igaz em-
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túra atque perféctum,
non adoptivum, nec
phantasmáticum, sed
únicum, et unum Filium
Dei in duábus, et ex
duábus natúris, sed in
únius persónae singu
laritáte, impassibilem, et
immortálem divinitáte,
sed in humanitéte pro
nobis, et pro salúte
nostra passum vera car
nis passióne, et sepúl
tum, ac tértia die resur
géntem a mórtuis vera
carnis resurrectíóne, die
quadragésimo, post re
surrectiónem cum carne,
qua resurréxit, et ánima
ascendísse ad coelum, et
sedére ad déxteram Pa
tris; inde ventúrum judi
cáre vivos, et mórtuos:
et redditúrum unicuique
secúndum ópera sua,
sive bona fúerint, sive
maia? R. Asséntio, et
ita per ómnia credo.

ber, míndkér természe
tében igazi és tökéletes,
Istennek nem fogadott
vagy annak tartott, ha
nem egyetlen és két
természetben és két ter
mészetből, de egy osz
tatlan személyben egy
Fia, aki istensége sze
rint nem szenvedhet és
nem halhat meg, em
bersége szerint értünk
és a mi üdvösségünkért
testében igazi kint szen
vedett, eltemettetett és
harmadnapon a testnek
igazi föltámadásával föl
támadott; föltámadása
után negyvenedik na
pon azzal a testtel,
amellyel föltámadt, és
lelkével felment a
mennybe és az Atya
jobbján ül; onnan eljön.
hogy itéljen eleveneket
és holtakat és minden
kinek megfizessen cse
lekedetei szerint, akár
jók, akár rosszak vol
tak? F. Ez meggyőző-
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l. Credis étiam Spiri
tum sanetum. plenum,
et perféctum, verumque
Deum, a Petre et Filio
procedéntem, coaequá
lem, et coessentiálem,
coomnipoténtem, et co
aetérnum per ómnia Pa
tri, et Filio? R. Credo.

l. Credis hane sane
tam Trinitátem, non tres
Deos, sed unum Deum
omnipoténtem, aetér
num, invisíbilem, et in
commutábilem? R. Cre
do.

l. Credis sanetam. ca
thólicam, et apostólí
cam, unam esse veram
Ecc1ésiam, in qua unum
datur verum baptísma, et
vera ómnium remissio
peccatórum? R. Credo.

l. Anathematízas éti
am omnem haeresim. ex
tolléntem se advérsus
hane sanctam Ecc1ésiam

désem, míndezt így hi
szem.

K. Hiszesz-e a Szent
lélekben, teljes, tökéle
tes, igaz Istenben, aki
az Atyától és Fiútól
származik, az Atyával
és Fiúval mindenben
egyenlő, egylényegú,
egy mindenhatóságú és
együtt öröktől való?

F. Hiszek.
K. Hiszed-e, hogy ez

a Szentháromság nem
három Isten, hanem egy
míndenható, örök, lát
hatatlan, változhatatlan
Isten? F. Hiszem.

K. Hiszed-e, hogy a
szent, katolikus, apos
toli az egyedül igazi
Egyház, amelyben van
az egyetlen ígazi ke
resztség és minden bún
igazi bocsánatat F. Hi
szem.

K. Kárhoztatsz-e mín
den tévtanítást, amely a
katolikus szent Egyház
ellen föllép? F. _Kárhoz-
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cathólicam? R. Ana
thematizo.

1. Credis étiam veram
resurrectiónem ejus
dem carnis. quam nunc
gestas, et vitam aetér
nam? R. Credo.

1. Credis étiam novi,
et véteris Testaménti,
legis, et Prophetarum,
et Apostolórum, unum
esse auctórem Deum, ac
Dóminum omnipotén
tem? R. Credo.

tatok.

K. Hiszed-e igazi föl
támadását annak a test
nek, amelyet most hor
dasz és az örök életet?
F. Hiszem.

K. Hiszed-e, hogy az
ó- és újszövetségnek, a
törvény, a próféták és
az apostolok könyvei
nek egy a szerzője, az
Isten, a mi míndenható
Urunk? F. Hiszem.

Ezután a felszentelő mondja:

Haec tibi fides auge á- Növelje az Úr benned
tur a Dómino, ad veram, ezt a hitet, Krisztusban
et aetémam beatitúdi- Kedves Testvérem, a te
nem, dilectissime frater igazi és örök boldog-
in Christo. ságodra.

Mindnyájan felelik: Amen.

A kérdések után a segédkező püspökök a iel
szentelendőt a ielszentelőhöz vezetik, aki előtt

letérdel és megcsókolja kezét.

A mise az evangéliumig.

Bkkor a felszentelő mJtráját letéve, assistenciá
jával az oltár felé fordul és megkezdi a lépcső-
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imát. A Jelszentelendő balján, a többi püspökök
pedig székeik előtt állanak és valamennyien a
lépcsőimát imádkozzák. A lépcsőima végeztével
a Jelszentelő felmegy az oltárhoz és a szokott
módon folytatja a misét a Tractus (az Epistola
és Evangélium közötti rész) utols6 verssoráig.

A segédkező püspökök pedig a lépcsőima

végével a felszentelendőt az oltárhoz kísérik, aki
ott a pluvialét Ievetve, felveszi a püspöki ruhákat.
Igy felöltözve oltárhoz lép és ő is mondja a
misét egészen a Tractus utols6 verssoráiq. Köz
ben, mikor Dominus vobiscum-ot mond, nem for
dul a nép felé.

A szentelés.

A Tractus utols6 verssoránál (közvetlenül az
evangélium előtt) a felszentelő az oltár közepe
előtt áll6 székéhez megy és ott fején a mi/rával
leül. A segédkező püspökök a felszentelendőt a
felszentelőhöz vezetik, aki előtt mélyen meghajol
nak és valamennyien leülnek. Ekkor a felszentelő

így sz61 a felszentelendőhőz:

Epíscopum opórtet ju
dicáre, interpretári, con
secráre, ordináre, of
férre, baptizáre, et con
firmáre.

A püspök kötelessé
gei: bíráskodni, a Szent
írást magyarázni, szen
telni, a papi rendet föl
adni, áldozatot bemu
tatni, keresztelni és
bérmálni.
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Ezután valamennyien lelkelnek és a lelszentelő,

lején a mltrával a körülállókhoz mondja:

Orémus, fratres carís
simi, ut huic Elécto uti
litáti Ecclésiae próví
dens benignilas omni
poténtis Dei grátiae
suae tríbuat largitátem.
Per Christum Dóminum
nostrum. R. Amen.

Imádkozzunk, Kedves
Testvérek, hogy a min
denható Isten az ő gond
viselő jóságában, amely
lyel az Egyház java
fölött őrködik, ennek a
választottnak adja meg
az ő kegyelme bőségét.

Krisztus, a mi Urunk
áltaJ. F. Amen.

Erre a lelszentelő az ő széke, a segédkezők a
maguk széke előtt lejükőn a mitrával letérdelnek,
a lelszentelendő pedig a lelszenteM balján egé
szen leborul, az összes segédkezők is letérdelnek.

Ekkor a Mindenszentek litániáját éneklik vagy
imádkozzák:

Kyrie, eiéison etc. Uram, irgalmazz ne-
künkl stb. _

Ut ómnibus -fidélibus
defúnctis réquiem aetér
nam donáre dignéris. R.
Te rogámus, audi nos.

Hogy a megholt hí
veknek örök nyugodal
mat engedni méltóztas
sáJ. F. Kérünk téged,
hallgass meg minket!

A lelszentelő ·o/ölkeJ. baljában a pásztorbotot



Hogy ezt a választot
tat megtáldani méltóz
tassál. F. Kérünk téged,
hallgass meg minketl
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tartva, a lelszentelendő lelé lordulva
mondja:

Ut hunc praeséntem
Eiéctum bene t dicere.
dignéris. R. Te rogámus,
audi nos.

15

először

Másodszor mondja:

Ut hunc praeséntem
Eléctum bene t dícere,
et sancti t ficáre dig
néris. R. Te rogámus,
audi nos.

Harmadszor mondja:

Ut hunc praeséntem
Eléctum bene t dicere,
et sanctí t ficáre, et con
se t cráre dignéris. R.
Te rogámus, audi nos.

Hogy ezt a választot
tat megtáldani és meg
szentelni méltóztassál.
F. Kérünk téged stb.

Hogy ezt a választot
tat megtáldani, meg-t
szentelni és föltszen
telni méltóztassál. F.

Kérünk téged stb.

Fölötte mindannyiszor keresztet vet; ugyanazt
mondják és teszik a segédkező püspökök, de ők

túden maradnak.

Azután ismét letérdel a lelszentelő és lo/ytat
ják a litdniát.

Ennek végeztével mindnyájan lelkelnek. A lel
szentelő mitrával széke előtt áll, a lelszentelendő

,~/őtte térdel.

\Ekkor a lelszentelő a segédkező püspökökkel
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Vedd a Szenllelket.

együtt a nyitott evangéliumos könyvet a Jel
szentelendő nyakszirt jére és vállára Jekteli, úgy
hogya betúk lefelé legyenek fordulva és a könyv
als6 Jelülete a felszentelendő nyakszirt jét érje. A
könyvet a felszentelendő egyik káplánja, aki mö
götte térdel, tartja mindaddig, míg azt nem kell
a felszentelendő kezébe adni.

A felszentelő és a két segédkező püspök mind
két kezükkel a felszentelendő fejét érintik és
mondják:

Accipe Spiritum sanc- I
tum.

Majd a felszentelő a mitrát letéve, állva mondja:

Hallgass kegyesen,
Uram, könyörgésünkre
és e szolgádra a papság
kegyelmének szaruját
kiöntve áraszd rá áldá
sod t erejét. A mi
Urunk Jézus Krisztus,
a te Fiad által: aki veled
él és uralkodik a Szent
lélekkel egyetemben
Isten:

Propitiáre, Dómine,
supplicatiónibus nostris,
et inc!ináto super hunc
fámulum tuum cornu
grátiae sacerdotális,
bene t dictiónis tuae in
eum effúnde virtútem.
Per Dóminum nostrum
Jesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vivit,
et regnat in unitále Spi
ritus sancti Deus:

Kezeit melle előtt kiterjesztve énekli:

y. Per ómnia saecula I Mindörökkön
saeculórum. R. Amen. F. Amen.

örökké.
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y. Dóminus vóbiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

y. Sursum corda, R. Ha
bémus ad Dóminum.
y..Grátias agámus Dó
mino Deo nostro. R. Di
gnum et justum est.·

Vere dignum et ju
stum est, aequum et sa
lutáre, nos tibi semper,
et ubíque grátias ágere,
Dómíne sancte, Pater
omnípotens, aetérne De
us, honor ómnium digni"
tátum, quae glóriae
tuae sacris famulántur
ordínibus. Deus, qui
Móysen f~ulum tuum
secréti familiáris' affátu,
inter céte.ra· cpeléstís
documénta cultúrae.vde

hábitu quoque indu"
ménti sacerdotális ín
stítuens, eléctum Aaron
mystíco amictu vestíri
inter sacra . jussísti, ut
inlelllgéntiae sensum de
exémplis priórum cápe
rel secutúra postéritas,
ne eruditio doctrínae

Az Úr velétek. F. Es
a te lelkeddel.

Fel .aszivekkel. F.
Az Úrhoz emeltük.

Adjunk.. hálát a mi
Urunk. Istenünknek. F.
Méltó és igazságos. __

Valóban méltó és
igazságos, helyes és
üdvösséges, hogy mi
neked mindig és min
denütt hálát adjunk,
szentséges Urunk, min
denhatóAlyánk, örök
Istenünk, akitál van
míndazoknak . a méltó
ságoknak .a tisztessége,
amelyek szent rendek·
be osztva szolgálják a
te dicsőségedet. Isten,
ki Mózesnek, a te szol
gádnak, akit a mennyei
vezetés egyéb bizonyí
lékai mellett titkaid bi
zalmas köztése közben
még a papi öltözékek
felál is kíoktattál, meg
hagytad, hogy válasz
tottadat, Aaronl az ál

dozat bemutatásánál
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tuae ulli deésset aetáti.
Cum et apud véteres
reveréntiam ipsa signi
ficationum spécies ob ti
néret, et apud nos cer
tióra essent experi
ménta rerum, quam
aenígmata figurárum. Il
lius namque Sacerdótii
anteríórís hábitus, no
strae mentis ornátus
est, et Pontificálem gló
riam non jam nobis ho
nor comméndat véstium,
sed splendor animárum.
Quia, et illa, quae tunc
carnálibus blandiebán
tur obtútibus, ea pótius,
quae in ipsis erant, in
telligénda poscébant. Et
idcírco huic fámulo tuo,
quem ad summi Sacer
dótii ministérium ele
gísti, hanc quaesumus,
Dómine grátiam largiá
ris, ut quidquid illa
velámina in fulgóre auri,
in nitóre gemmárum, et
in multimodi óperis va
rietáte signábanl, hoc

mélységes jelentőséggel

biró ruházalba öltöz
tesse, hogya késő utó
kor az elődök példájá
ból merítsen okulást és
a te tanításod a mi oku
lásunkra sohase híá
nyozzék. Mivel a ré
gieknél a dolgok képes
jelei is nagy tisztelel
ben álltak, mi azonban
már magukat a dolgo
kat is jól megismertük,
inkább tapasztalásból,
mint a jelképek titokza
tos beszédéből. Ami a
régi papságnál az öltö
zék volt, az nálunk a
lélek felruházása, a fó
pap dicsőségét nálunk
már nem a ruha dísze
képezi, hanem a lélek
ragyogása. Hisz azok,
amik a test szemeil
gyönyörködtették, már
akkor is inkább arra
utaltak, ami jelentés
bennük rejlett. Azért
add meg kérünk, Uram,
ennek a szolgádnak,
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in ejus móribus actibús
que claréscat. Com pl e
in Sacerdóte tuo mini
stérii tui summam, et
ornaméntis totíus glori
ficatiónis instrúctum,
coeléstis unguénti ro re
sanctifica.

akit a legfőbb papi szol
gálatra kiválasztottál,
azt a kegyelmet, hogy
amit azokon az öltözé
keken a ragyogó arany,
a csillogó gyöngyök és
a sok változatú díszités
jeleztek, az ennek éle-
tében és cselekedetei
ben tündököljék. Ve
zesd el ezt a papodat
szolgálatod legmaga
sabb fokára és öt mín
den dicsőségedre szol
gáló ékességgel földí
szítve mennyei keneted
harmatával szenteld
meg.

Ekkor egyik a segédkező papok kőzül hosszú
kós kendővel körülköti a lelszentelendő tejét. A
felszentelő az oltór lelé fordulva térdenóJlva el
kezdi és a kar folytatja a Veni Creator Spíritus
hymnust.

Az első versszak végén lelkel a felszentelő

püspök, helyet foglal az oltár közepe előtt ólló
széken, felteszi a milrót, lehúzza kesztyűjét, hü
velykujjót a szent krizmóba mórtja és megkeni a
felszentelendö fejét, aki előtte térdel, először ke-

2"
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resztalakot írva le a tonzúrára, azután az egész
tonzúrát megkeni, közben mondja:

Ungátur, et consecre
tur caput turm coelésti
benedictióne, in ordine
Pontificáli.

Kenessék föl és szen
teltessék föl a te fejed
mennyei áldással a fő

papi rendben.

lis jobbkezével három keresztet írva le a fel
szentelendő feje fölölI, mondja:

In nómine Pa t tris,
et Fi t Iii, et Spiritus t
sancti. R. Amen.

,.. Pax tibi. R. Et cum
spiritu tuo.

Az Atyának t és Fiú
nak t és Szentléleknek
t nevében. F. Amen.

Béke veled. F. Es a
te lelkeddel.

A lölkenés végével a püspök hüvelykujját
kenyérbéllel letörli, a hymnus végén leteszi a mi/
rát, lelkel és így lolytatja:

Hoc, Domine, cópíóse
in caput ejus influat,
hoc in oris subjécta de
currat, hoc in tótius cór
poris extréma descén
dat, ut tui Spiritus vir
tus et interjóra ejus
répleat, et exterióra
círcúmtegat, Abúndet in
eo constántia fidei, pú
ritas dilectiónis, sincé
ritas pacis. Sint speci-

Folyjék ez Uram, bó
ségesen a fejére, ömöl
jék ez szét az arcán,
menjen ez végig az
egész testén, hogy a te
Lelked ereje töltse be
az ó belsejét és Iödje
külsejét. Legyen benne
bósége a hit állhetetos
ságának, a szerétet
tisztaságának, a béke
ószinteségének. A Te



A SZENTELÉS 21

OSI múnere tuo pedes
ejus ad evangelizándum
pacem, ad evangelizán
dum bona tua. Da ei,
Domine, ministérium re
concilialiónis in verba,
et in factis, in virtúte
signórum et prodigió
rum. Sit sermo ejus, et
praedicátió, non in per
suasibilibus humánae
sapiéntíae verbis, sed
in ostensíóne, spíritus et
virtútis. Da ei Dómine,
daves regni coelórum
ut utátur. non gloriétur
potestáte, quam tríbuis
in aedificationem, non
in destructiónem. Quod
cúmque Iigáverit super
terram, sit Iigátum et in
caelis, et quodcúmque
sólverit super terram,
sit solútum et in coelis.
Quorum retinuerit pec
cáta, reténta sint, et
quorum remíserít, tu
remittas. Qui maledíxe
rit ei, sit ille maladictus,
et qui benedixerit ei,

kegyelmeddel legyenek
lábai megáldva a béke
evangéliumának és a
tőled való javak evan
géliumának hirdetésére.
Tedd öt, Uram, a kien
gesztelés szolgájává, a
szó, a tettek, a jelek és
csodák hatalmával. Az
ó szava és prédikációja
ne az emberi bölcseség
szavainak rábeszélő ere
jében, hanem a lélek és
az erő megmutatásában
legyen. Add neki, Uram,
a mennyország kulcsait,
hogy hatalmát jóra és
ne dicsekvésre hasz
nálja, amelyet neki épí
tésre, nem rontásra ad
tál. Amit megkötöz a
földön, legyen megkö
tözve a· mennyben is.
Amit feloldoz a földön,
legyen feloldozva a
mennyben is. Akinek
megtartja bűneit, legye
nek megtartva, akinek
megbocsátja, annak bo
csásd meg Te is. Aki
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benedictiónibus repleá
tur. Sit fidélis servus
et prudens, quem constí
tuas tu, Dómine, super
famíliam tuam, ut det
illis cibum in témpore
opportúno, et exhibeat
omnem hó minem perféc
tum. Sit sollicitúdine
impiger, sit spiritu fer
vens, óderit supérbiam,
humilitátem ac veritá
tem díligat, neque eam
um quam déserat, aut
láudibus aut timóre su
perátus. Non ponat lu
cem ténebras, nec té
nebras lucem: non dicat
malum bonum, nec bo
num malum. Sit sápién
tibus et insipiéntibus
débítor: ut fructum de
proféctu ómnium con
sequátur. Tribuas ei Dó
mine, cáthedram, Epis
copálem, ad regéndum
Ecclésiam tuam, et pl e
bem sibi commissam.
Sis ei auctóritas, sis ei
potéstas, sis ei firmitas.

őt átkozza, arra szálljon
az átok, aki áldást mond
rá, teljék be áldással.
Legyen ó a hűséges és
okos szolga, akit te,
Uram, egész családod
fölé helyezel, hogy al
kalmas időben eledelt
adjon nekik és minden
ben tökéletes embernek
mutassa magát. Legyen
a munkásságban serény,
legyen lélekben buzgól
kodó, gyűlölje a kevély
séget, szeresse az alá
zatosságot és az igaz
ságot és attól se dicsé
ret, se félelem el ne
tántorítsa. Ne legyen
neki a világosság sötét
ség és a sötétség vilá
gosság: ne mondja a
jót rossznak és a rosz
szal jónak. Tudja magá
ról, hogy okosnak és
oktalannak adósa, így
lesz az ó munkájának
gyümölcse valamennyi
nek előmenetele. Add
neki, Uram, a püspöki
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Multíplica super eum
bene t dictiónem et grá
tiam tuam; ut ad ex
orándam semper miseri
córdiam tu am tuo mune
re idóneus et tua grália
possit esse devó tus.

Azután halk hangon:

Per Dóminum no
strum Jesum Christum
Fílium tuum, qui tecum
vivit, et regnat in uni
táte Spiri tu s sancti
Deus, per ómnia sae
cula saeculórum. R.
Amen.

széket, hogy Egyháza
dat és a rábízott né
pet kormányozhassa. Te
légy az ó tekintélye.
Te légy az ó hatalma,
Te légy az ó eróssége.
Sokszorosítsd meg fö
lötte áldásodat t és ke
gyelmedet, hogy irgal
masságod kiesedezésére
a te jóvoltodból mindíg
alkalmas legyen és azon
malasztod segitségével
mindíg buzgólkodjék.

A mi Urunk Jézus
Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralko
dik a Szentlélekkel
egyetemben Isten, mind
örökkön örökké. F.
Amen.

Ezután a felszentelő megkezdi, a kar folytatja
a kővetkező anlilonát:

Unguéntum in cápite
quod descendit in bar
bam, barbam Aaron, I

Mint a fejen a kenet,
mely lefoly a szakállra,
Aaron szakállára, mely
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quod descéndit in aram
vestiménti ejus, man
dávit Dóminus bene
dictiónem in saeculum.

Ecce quam bonum,et
quam jucúndum: • ha
bitére fratres in unum.

Sicut unguéntum in
cápite: • quod descén
dit in barbam, barbam
Aaron.

Quod descéndit in
aram vesliménti ejus: •
sicut ros Hermon, qui
descéndit in montem
Sion.

Quóniam illic mandá
vit Dóminus benedic
tiónem: • et vitam us
que in saeculum. Ps. 132.

Glória Patri, et Filia,
et Spiritui Sancto.

Sicut erat in princi
pio, et nunc, et semper,
et in saecula saecu
lorum, Amen.

lefoly ruhája szélére; az
Úr áldást rendel mínd
örökre.

Ime, mely Ja es gyö
nyörűséges az atyafiak
nak együtt lakniok.

Mint a fejen a kenet,
mely lefoly a szakállra,
Aaron szakállára.

Mely lefoly ruhája
szélére, mint Hermon
harmata, mely leszáll
Sion hegyére.

Mert az Úr áldást
rendel oda, életet mind
örökké. 132. zsoltár.

Dicsöség az Atyának
és Fiúnak és Szentlélek
Istennek.

Miképen kezdetben
vala, most és. mind
örökkön örökké. Amen.

Ismételtelik az egész antifona: MINT A FEJEN
A KENET, STB.

Mikor az anti/onát a zsoltár előtt megkezdik,
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Ungántur manus istae
de ól eo sanctificátó, et
Chrísmate sanctificatió
nis; sicut unxit Sámuel
David Regem, et Pro
phétarn, ita ungán tur, et
consecrén tur.

egy hosszú kendőt kötnek a felszentelendő nya
kába. A Jelszentelő leül, felteszi a mitrát és kriz
mával az előtle térdelő felszentélendőnek mindkét
kezét felkeni kereszt alakjában, hüvelykével két
vonala t húzva, egyet a jobbkéz hüvelykétől a bal
kéz mutatóujjához, egyet a balkéz hüvelykétől a
jobb mutatóujíához, ezután felkeni az egész te
nyerét, mondván:

Kenessenek fel ezek
a kezek a szenteit olaj
jal és a megszentelés
krizmájával; úgy kenes
senek fel és szenteites
senek meg, amint Sá
muel Dávidot királlyá
és prófétává felkente.

Es jobbjával három keresztet vetve a tetszen
lelendő keze fölötl mondja:

In nómine Dei Pa t
tris et Fítlii, et Spíritus
tsancti, faciéntes imági
nem sanctae crucis Sal
vatóris nostri Jesu Chri
sti, qui nos a morte re
démít, et ad regna coe
lórum perdúxit. Exáudi
nos, pie Pater omnipo
tens, aeterné Deus; et
praesta, ut, quod te ro-

Az Atya t és a Fiú t
és a Szentlélek t nevé
ben csináljuk a mi Meg
váltónk, Jézus Krisztus
szent keresztjének má
sát, aki minket a halál
tól megváltott és a
mennyek országához
vezetett. Hallgass meg
minket, jóságos Atya,
örök Isten és engedd,
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gámus, exorémus. Per
eundem Christum Domi
num nostrum. R. Amen.

Es ülve Jolytatja:

Deus, et Pater Dómini
Jesu Christi, qui te ad
Pontificátus sublimári
vóluit dignitátem, ipse
te Chrismate, et mysti
cae delibutiónis liquóre
perfundat, et spirituális
bene • dictiónis uber
táte fecúndet; quidquid
benefdixeris, benedicá
tur; et quidquid sanctí
ficáveris, sanctífícétur:
et consecrátae manus
ístíus, vel póllicis im
posítio cunctis profíciat
ad salutem. R. Amen.

hogy amit tóled kérünk,
azt el is nyerjük. Ugyan
azon Krisztus, a mi
Urunk által. F. Amen.

Isten, a mi Urunk Jé
zus Krisztus Atyja, aki
téged a fópapi méltó
ság magaslatára emelt,
maga ömlessze rád a
krizmát és a titokzatos
felszentelés kenetét, te
gyen termékennyé a lel
ki áldás f bóségével;
amit megáldasz, legyen
megfáldva, amit meg
szentelsz, legyen meg
szentelve, ennek a fel
szentelt kéznek vagy
hüvelyknek rátétele vál
jék üdvösségére min
denkinek. F. Amen.

Ezeket elvégezve, a telszentelt összeteszi két
kezét és úgy tartva, hogya jobb Jelül, a bal
alul legyen, a nyakáról lecsüngő kendőbe Jekteti.
A Jelszentelő kenyérbéllel letörli hüvelykujját és
a mitrát letéve JeIkel, megáldja a pASZTOR
BOTOT, ha még nincs megáldva, mondván:
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Orémus.

Sustentátor imbecilli
tátis humánae Deus, bé
ne t dic báculum istum,
et quod in eo extérius
designátur, intérius in
móribus hujus fámuli
tui, tuae propitiatiónis
cleméntia, operétur. Per
Christum Dóminum no
strum. R. Amen.

Könyörögjünk.

Isten, az emberi gyön
geség támasza, áldd t
meg ezt a pásztorbotot
és amit ez jelez külsó
leg, azt eszközölje bel
sóleg ennek a te szol
gádnak életében a te
kegyes irgalmad. Krisz
tus, a mi Urunk által.
F. Amen.

Vedd a pásztori hiva
tal botját, légy a hibák
javitásában jósággal
erőskezű, mondj harag
nélkül itéletet; az eré
nyeket úgy ápold, hogy
tanitványaidnak szivél
is megnyerjed; lelked
szelidsége ne legyen
akadályod a szigorú
igazságosságban. F.
Amen.

Ezután meghIntI azt szenteltvízzel.

Majd leül és leltéve a milrát, átadja a pásztor
botot az előtte térdelő lelszenteltnek, aki azt,
a nélkül, hogy kezeil szétvenné, mutató- és bű

velykujjai közé logva logadja, miközben a lel
szentelő mondja:

Accipe báculum Pa
storalis officii; ut sis in
corrigéndis vitiis pie
saeviens, judicium sine
ira tenens, in fovéndis
virtutibus auditórium
ánimos demúlcens, in
tranquillitále severitátis
censúram non déserens.
R. Amen.
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Ezután a lelszentelő a milrát letéve, lelkel, meg
szenteli a GYOROT, ha még nincs megszentelve,
mondván:

Könyörögjünk.

Te, Uram, az emberi
nem teremtője és fenn
tartója. a lelki kegyel
mek adója, az örök
üdvösség osztogatója,
áraszd ki áldásodat t
erre a gyűrüre. hogy
aki il szent húségnek
ezzel a jelével feléke
sítve jár, annak ez a
mennyei oltalom erejé
nél fogva az örök életre
szolgáljon. Krisztus, a
mi Urunk által. F. Amen.

Orémus.

Creátor, et conservá
tor humáni géneris, da
tor grátiae spirituális,
largitor aeternae salú
tis, tu Dómine, emiUe
bene t dictiónem tuam
super hunc ánnulum;
ut quicumque hoc - sa
crosánctae fidei signo
insignilus incésserit, in
virtúte coeléstis defen
siónis ad aetérnam vi
tam sibi proficial. Per
Christum Dóminum no
strum. R. Amen.

Most meghinti azt szenteltvízzel, a milrát lel
téve, leül és a gyűrűt a lelszentelt jobbjának
gyűrűs ujjára húzza, mondván:

Accipe ánnulum, fidei Vedd a gyürüt, a hű-

scilicet signáculum; quá- ség jeiét, hogy Isten
tenus sponsam Dei, jegyesét, a szen t Egy
sanetam vidélicet Ecc- házat szeplőtelen hüség
léstam. intemeráta fide gel, sértel1enül őrizzed.

ornátus, illfbáte custó- F. Amen.
dias. R. Amen.
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Most leveszi a felszentelő. a felszentel! vállat
r61 az evangéliumos könyvet és a segédkező

püspökök segítségével becsukva átadja a fel
szenteltnek, aki azt a nélkül, hogy kezeit szét
nyitná, érinti, mondván:

Accipe Evangélium, et Vedd az Evangéliu-
vade, praedica pópulo mot és menj, hirdesd ·a
tibi commísso, potens rád bízott népnek; ha-
est enim Deus, ut áu- talmas . az Isten, ö nő-

geat tibi grátiam suam, veljc benned malaszt-
quí vivit et regna t in ját: aki él és uralkodik
saecula saeculórum. R. mindörökkön örökké. F.
Amen. Amen.

Végre a felszentelő a felszenteltnek békecs6kot
ad és hasonl6an a segédkező püspökök, mond
ván a felszenteltnek:

Pax tibi. I Béke veled.

És ez mindegyiknek feleli:

Et cum spiritu tuo. És a te lelkeddel.

Ekkor a felszentelt a segédkező püspökök kö-
zölt visszatér a maga oltárához, ahol letörlik
fejét, azután megmossa kezeit. A felszentelő a
saját székénél mossa meg kezét.

A szentmise tovább folyik.

Azután folytatja a misét az evangéliumt61 az
oiiertoriumig. Ugyanezt teszi a fölszentelt saját
oltáránáJ.
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Az otiertorium elmondása után a felszentelő

mitrával fején leül az oltár közepe előtt. A fel
szentelt a segédkező püspökök között eléje járul,
letérdel és fölajánl neki két égő gyertyát, két ke
nyeret, két hordócskát tele borral és megcsókolja
a felszentelő kezét, mikor ezeket tőle átveszi.

Ezután a felszentelő megmossa kezeit és az
oltárhoz fordul, a felszentelt ugyanannak az oltár
nak az epistola oldali végén foglal helyet és
ott a segédkező püspökök között állva maga
előtt a misekönyvvel, a felszentelővel együtt végzi
a misét, mindent úgy, amint a misekönyv előírja.

Egy konszekrálandó ostya kell a felszentelő és
a telszemelt számára és mindkettő számára elég
séges bor a kehelybe.

Midőn az Agnus Dei után a felszentelő és a
felszentelt elmondták a DOMINE JESU CHRISTE
stb. oratiot, a felszentelt a felszentelő jobbjára
lép. MIndketten megcsókolják az oltárt; a fel
szentelő paxot ad a felszenteltnek, mondván:
BEKE VELEDI

A felszentelt leleIi: Es A TE LELKEDDELI
Azután a segédkezőknek adja, előszőr az idő

sebbnek, azután a másiknak, mondván: BEKE
VELETEK.

Azok leleIik neki: Es A TE LELKEDDEL.

MIután a felszentelő az Úr testét magához
vette, nem veszI magához az egész szent vért,
hanem annak csak egy részét a szent ostyának
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kehelyben levő darabjóval. Mielőtt a purilicatiot
magóhoz venné, mególdoztatja a ielszetüeltet, aki
meghajolva óll előtte az oltór oldalón, először az
Úr testéből, azutón véréből; azutón először ő
issza a purilicaliot, utóna a felszentelt. Ekkor
a kehely fölött megmossa ujjail és az abluliot
magóhoz veszi; főltéve a milrót, megmossa kezét.

Ezutón a felszentelt az oltdr mlÍllik oldalónak,
az evangélium oldalónak végére megy és 011 foly
tatja a misét, úgy, mint a felszentelő az epistola
oldalon.

lIe missa est utón a felszentelő az oltár köze
pén mondja PLACEAT stb., milró/óval a fején az
oltsu felé fordulva mondja: SIT NOMEN DOMINI
BENEDlCTUM és ünnepélyesen óldóst ad a népre.

Áldó utáu.

Az óldós utón a felszentelő püspök helyet fog
lal székén az oltdr közepe előII, a felszentelt fején
a kis /öveggel előtte letérdel. A felszentelő

milró/ót letéve fölkel és mególdja a felszentelt
MITRAJAT, ha még nincs mególdva, mondvón:

Orémus.

Domine Deus, Pater
omnipotens, cujus prae
clára bónitas est, virtus
imménsa, a qua omne
dalum óptimum, et om-

Könyörögjünk.

Úr Isten, Hindenhaló
Atya, akinek jósága, di
csősége és hatalma föl
mérhetetlen, akitől van
minden jó adomány,
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ne donum perféctum,
totiúsque decóris orna
méntum, bene t dicere,
et sanctijfícáre dignáre
hanc mitram hujus fá
muli tui Antistitis cápiti
imponéndam. Per Chri
stum Dóminum nostrum.
g, Amen.

minden tökéletes aján
dék és minden tisztes
ség ékessége, áldd t
meg és szenteld t meg
ezt a mítrát, amelyet
ennek a Iőpapnak, a
te szolgádnak fejére fo
gok tenni. Krisztus, a
mi Urunk által. F.
Amen.

Ezután meghinti azt szenteltvízzel és
fején a mi/rával a segédkező püspökökkel
a felszentelt fejére teszi, mondván:

ülve,
együtt

Impónimus, Dómine,
cápiti hujus Antístitis et
agonístae tui gáleam
munitiónis et salútis,
quátenus decoráta fácie
et armáto cápite córní

bus utriúsque Testamen
ti terribilis appáreat ad
versáriis veritá lis; et, te
ei largiénte grátiam, im
pugnátor eórum robú
stus exsístat, qui Móysi
fámuli tui fáciem ex tui
sermónis consórtio de
coratam. lucidíssimis
tuae claritátis ac veri-

Uram, ennek a te Iő

papodnak" es harcosod
nak fejére tesszük az
oltalom és üdvösség si
sakját, hogy a két szö
vetség szarvával föl
ékesitett arculata és föl
vértezett feje az igaz
ság ellenségeibe félel
met öntsön; I~S azoknak
erőteljes ellenfele le
gyen a . te k~gyelmed

ból, aki Mózesnek.. a te
szolgádnak arcát,amely
a veled való beszélge
téstól fényleni -kezdett,



tátís córnibus ínsígnístí,

et cápiti Aaron Pontifi
cis tui tiáram impóni
jussisti. Per Christum
Dóminum nostrum. R.
Amen.
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a te dicsőségednek és
igazságodnak ragyogó
szarVaival ékesitettedés
Aaronnak. a te főpapod

nak fejére tiarát tenni
parancsoltál. Krísztus, a
mi Urunk által. F.
Amen.

Ha a KESZTYOK nincsenek megszentelve, a lel
szentelő lelkel és mi/ráját letéve, azokat meg
szen tell, mondván:

Orémus.

Omnipotens Creátor,
qui hómini ad imáginem
tuam cóndito manus dis
cretiónis insignitas, tam
quam órganum íntellí
géntiae, ad recte ope
rándum dedísli: quas
servári mundas praece
pístí, ut in eis ánima
digne portarétur, et tua
in eis digne consecre
réntur mystéria, bene-t
dícere, et sanctítfícére.
dignáre mánuum haec
tegumenta; ut quicúm
que ministrórum tuórurn
sacrórum Pontificum his

Könyörögjünk.

Mindenható Teremtő,

aki az embernek, kit a
saját képedre alkottál,
ügyességgel felruházott
kezeket adtál, hogy
azok eszének szolgála
tában neki a helyes
cselekvés eszközei le
gyenek; és megparan
csoltad, hogy azokat
Lisztán megőrizze, hogy
méltók legyenek a lé
lek hordozásűra és mél
tók, hogy bennük a te
misztériumaid konszek
ráltassanak, áldd t meg
és szenteld t meg a ke-

J
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veláre manus suas cum
humilitáte volúerit, tam
cordis quam óperis ei
mundítiam tua míserí
córdia subministret. Per
Christum Dóminum no
strum. g. Amen.

zeknek e ruházatát,
hogy aki a te szolgáid,
a főpapok közül kezeit
lelke alázatosságából
ezeket födni akarja,
annak a te irgalmassá
god úgy a szívnek, mint
a cselekedetnek tiszta
ságát adja meg. Krisz
tus, a mi Urunk által.
P. Amen.

Es meghintl azokat szenteltvizzel. Ekkor le
húzzák a felszentelt gyúrújét, a felszentelő úlve,
fején a mitréval, a segédkező püspőkökkel együtt
[elhúzza a kesztyúket a felszentelt kezeire,
mondván:

Circúmda, Dómine,
manus hujus ministri tui
munditia novi hóminis,
qui de coelo descéndit,
ut quemádmodum Jacob
diléctus tuus, peliculis
hoedórum ópertis máni
bus, patérnam benedic
tiónem obláto patri cíbo,
potúque gratissimo, im
petrávit, sic et iste, ob
láta per manus suas
hóstia salutári, grátiae

Ovezd, Uram, ennek
a te szolgádnak kezeit
az új ember tisztaságá
val, aki a mennyből

szállott alá, hogy amint
Jákob, a te kedvenced,
gödölyék bőrével ta
kart kezekkel nyujtva
atyjának kedves ételét
és italát, elnyerte az
atyai áldást, úgy ez is
az üdvösség áldozatát
ajánlva fel kezeiben,
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tuae benedictiónem im- méltó legyen a te ál
petráre mereátur. Per dásod kegyeh:i:J.ére.A mi
Dóminum nostrum Je- Urunk Jézus Krisztus, a
sum Christum Filium te Fiad által, aki éret-
tuum, qui in similitúdi- tünk magát a bűnös

nem carnis peccáti tibi test hasonlntosságában
pro nobis óbtulit semet- neked föláldozta. F.
ipsum. R. Amen. Amen.

Erre felhúzza neki a püspöki gyűrűt. Majd fel
kel a felszentelő, a felszenteltet ő jobbkézen, a
segédkező püspökök idösebbike pedig balkézen
fogja és székbe iktatják úgy, hogy leültetik arra
a székre, amelyről a felszentelő felkelt. A lel
szentelő baljába adja a pásztorbotot.

Majd a felszentelő mi/ráját letéve és az oltár
hoz fordulva megkezdi, a többiek folytatják a
hálaadó éneket: TEGED ISTEN DJCSERUNK.

Mikor az ének elkezdődik, a felszenteltet a
segédkező püspökök fejűkön mi/rával végigveze
tik a templomon és ő áldást oszt. A felszentelő

mitra nélkül a helyén marad az oltárnál. Mikor
a felszentelt vIsszaérkezik a székéhez, ismét le
ül az ének végéIg. A segédkezö püspökök leteszIk
mitráikat és a felszentelő mellett állanak.

Az ének végével a felszentelő mitra nélkül a
felszentelt jobbján, a szék mellett állva énekelni
kezdI a következő antlfonát, amelyet az éneke
sek folytatnak.

Firrmétur manus tua, I Erósödjék meg a Te

3·
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et exaltétur déxtera tua: l
justitia et judicium prae
parátio sedis tuae, yr.
Glória Patri, et Fílió, et
Spiritui Sancto. R. Sicut
erat in principio, et
nunc, et semper, et in I
saecula saeculórum.
Amen.

kezed, magasztaltassék
fel a te jobbod. Jog és
igazság a te széked
alapja. Dicsőség az
Atyának és Fiúnak és
Szentléleknek. Miképen
kezdetben vala, most és
mindörökkön örökké.
Amen.

Megismétlik az anti/onát, azután a felszentelő

mondja:

"'fl. Dómine, exáudi
oratiónem meam.

R. Et clamor meus ad
te véniat.

yr. Dóminus vóbis
cum.

R. Et cum spiritu tuo.

Orémus.

Deus, ómnium fidé
lium pastor, et rector,
hunc fámulum tuum,
quem Ecclésiae tuae
praeésse voluisti, propí
tius réspice: da ei quae
sumus, verbo et exém
plo, quibus praeest pro
Iícere, ut ad vitam, una

Uram, hallgass az én
könyörgésemre. F. Es
az én kiáltásom jusson
elődbe.

Az Úr veletek. F. Es
a te lelkeddel.

Könyörögjünk.

Isten, minden hívő

pásztora és vezére, te
kints kegyesen erre a
te szolgádra, akit egy
házadban elöljárónak
rendeltél: add neki, ké
rünk, hogy akiknek elöl
járója, azoknak szóval
és példával javára le-
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cum grege sibi crédito,
pervénlat sempitérnam.
'Per Christum Dóminum
nostrum. R. Amen.

gyen, hogy így a rábí
zott nyájjal egyetemben
eljusson az rrök életre.
Krísztus, a mi Urunk
által. F. Amen.

Ezutdn a lelszen telő lefödött fővel az oltár
evangéliumi oldalón ólI, mellette ólInak a segéd
keBők mitra nélkül. A felszentelt felkel, mitróval
és pósztorbottal az oltér közepéhez lép és az
oluu felé fordulva, magót jobbja hüvelykjével
mellén megjelölve, mondja:

Sit nomen Dómini be
nedictum. R. Ex hoc
nunc et usque ín sa e
culum.

Legyen áldott az Úr
neve. F. Mostantól
mindörökké.

Azutón magóra keresztet vetve mondja:

Adjutórium nostrum
in nómíne Dómine. R.
Quí fecit coeium et
terram.

A mi segedelmünk az
Úr nevében van. F. Akí
a mennyet és földet
teremtette.

Ekkor kezeit felemelve és összetéve, tejét meg
hajtva mondja:

Benedicat vos omní- I Aldjon meg titeket a
potens Deus. mindenható Isten.

MIkor ezt mondotta, a nép felé fordul és fölötte
hóromszor keresztet vetve mególdja, mondja:
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Pa t ter, et Fi t lius,! Az Atya t és a Fiú t
etSpíritus t Sanctus. l és a Szentlélek.
R. Amen. l F. Amen.

Ekkor a felszerl/elő mitráját feltéve az Evan
gélium oldalára áJJ, szemben az Epistola-oldallal.
Mellf!lte állnak mitráikkal a segédkezők is. A fel
szentelt az EpIstola-oldalon felmegy az oltárhoz
s 011 fején a mitrával, kezében a pésztotbottal,
a felszentelő felé letérdelve énekli:

Ad multos annos. Számos évig.

Ekkor az oltár közepére megy és ott úgy, mint
eldbb, letértielve magasabb hangon énekli:

Ad multos annos. Számos évig.

Végre a felszentelőhőz lép és előlte ismét le
térdelve megint magasabban énekli:

Ad multos annos. Szémos évig.

Ekkor a felszentelő neki felkeltében békecsékot
ad. Ugyanazt teszik a segédkező püspökök, akik
a ielszenteltet, miközben Szent János evangéliu
mát, KEZDETBEN VALA AZ IGE imádkozza, az
ő oltárához kísérik, atiot Leveíi ruháját

A felszentelő pedig, miután a felszenteltnek
békecs6kot ado It, csendben mondja: Az Úr VELE
TEK. KEZDODIK SZENT JANOS EVANGELJUMA.
KEZDETBEN VALA AZ IGE .slb.Keresztet vet az
oltárra .és. magára. Magút az oltár' keresztje előIt
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meghajtva székéhez megy, ott leveli ruháját, köz
ben imádkozva a három babyloni iljú énekét:
Benedielte.

A felszentelt a feJszenteJónek és a segédkezők

nek köszönetet mond és egymástóJ búcsút véve
valamennyien eltávoznak.
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