


EngeszteljUk Jézu.s szentséges SzIvét
szentmIsehallgatássai

Albukerk Alfonz, portugál hadvezér egyszer nagy
zivatar Idején életveszélyben forgott egész tengeri hadá
vel. Amikor már tetőfok ra hágott a veszedelem s emberi
leg Itélve már nem volt többé remény a menekülésre,
egy ártatlankisgyermeket vett a karjaiba. és az ég felé
tartva Igy Imádkozott hangosan: "Mi ugyan nem érdeme
Iünk meghallgattatást, ó lsten, mert nagy bűnösök- va
gyunk; de tekints erre ti kisdedre és az ő ártatlanságáért
irgalmazz nekünkI" S Ime, ez a:i alázatos imádság és az
ártatlan gyermek felajánlása kiengesztelte a jó Istent:
a vihar lecsendesült és mindnyájan megmenekültek a
pusztulástól. Mennyivel Inkább bízhetunk 1ehát mi, hogy
a mennyei Atya megkönyörül rajtunk, ha az O Egyszülött
Fiát ajánljuk fel a szentmisében engesztelésül a mi és a
világ összes bűneiért.

Igaza van Szent Timót püspöknek: "A világ egyedUl
a szentmise-áldozatnak köszönheti, hogy még fönnáll;
e nélkUl rég elsUllyesztették volllll már az emberek bOnei."

Két kép tárul lelki szemem elé: IlZ egyiken látom
isten igazságosságát, mely az örök kárhozatba teszttette
a vétkező angyaloli;at; a másik képen csodálva szem
lélem lsten végtelen jóságát, szeretetét és irglllmát a
bűnös emberek iránt, akiknek nemcsak megbocsátott,
hanem megmentés ükre elküldötte isteni Fiát: "Isten úgy
szerette a világot, - olvassuk a Szentirés aranykönyvé
ben - hogy az O Egyszülött Fiát adta érte, hogy mindaz,
aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

. Az Úr Jézus örömmel és szeretettel hagyta el égi
trónját, hogy értem, érted és mindenkiért szenvedjen,
sőt meghaljon a keresztfán. Ha csak ezt olvasod a meg
váltás megrázó tényéről, akkor az nem gyakorol reád
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nagyobb hatást. De hll Jól megfontolod, mit Jelent, érted
szenvednl és rneqhelnl, akkor meqhetödve hálás szfvvel
gondolsz lIZ Úr Jézus szevelre: "NlIgyobb szeretete senki
nek nincs annál, mint he valaki életét edje barátaiért."
Hallottam a következő történetet. Eit valamikor két jó
barát, akik nagyon szerették egymást. Az egyiket, akinek
felesége és' több gyermeke volt, behívték katonának.
Amikor ezt megtudta a barátja, 'azt mondta neki: Nézdl
Neked feleséged és két gyermeked van. Mi lenne velük,
ha meghál nál a harctéren? Ki gondoskodnék rólúk?Ki sze
rezné meg számukra a mindennapi kenyeret? En egyedül
vagyok, elmegyek helyetted harcolni és ha kell, meghal
ni. - Nemsokára e'l be is következett. Es amikor haza
hozták ennek a hősnek a holttestét és eltemették, a sirja
mellett zokogott, hullatta könnyeit az a családos ember,
akiért ő meghalt. A temető melletti úton járó jólelkű

ember meg akarja .vigasZ1alrii ezt a zokogó férfit. Hozzá
megy és kérdezi tőle: Miért sír? KI halt meg? Talán édes
anyja, hitvestársa, gyermeke? Ki pihen a sfrkereszt alatt?
Könnyes szemmel feleli a zokogó férfi, - miközben a
sírra mutat - hogy az van itt eltemetve, aki meghalt
érte. - Te is és (mindenki), amikor a keresztre tekintesz,
az Udvözítöre vonatkozóan elmondhatod: O az, aki meg
halt értemI

De az úr Jézus nemcsak egyszer áldozta lel On
magát az emberekért: O naponta a' világ végéig meg
akarja újÍlani keresztáldozatát a szentmisében. A szetit
mise a keresztáldozat vérontásnélküli megújftása. Miért?
Mert a szentmisét tulajdonképen az Úr Jézus mutatja
be, a pap csak helyettesíti Ot; a szentmisében az dldo-,
zat is ugyanaz, aki a keresztlán volt: maga az Úr Jézus,
az O Szent Teste és Vére a kenyér és a bor külső
színe alatt.

Tehát ha a szentmisén jelen vagy, ez annyll Jeleni,
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mJgtha a Golgotán a hossz(i, hegyes szegekkel lelleszf·
tett, vérz6, haldokló Or Jézus keresztláJa mellett állnál.

Akik áMrezték ezt az igazságot, sokan a meghatott~
ság/61 könnyez/ek. Szen/ Erzsébet az Ürlelmuuüáskot
zokogott. Ha te nem is tudsz a szeIfImise atat: köny
nyezni, - mer/ ez a j6 Is/en különös kegyelme 
legalább áhílattal imádkozd a szen/mise szövegé/ vagy
énekelj. Milyen szép az, amikor az édesapa, édesanya,
a /elnölt ilatolember, a nagy leány és kicsi gyermek
hazulról elhozza imakönyvé/ és a templom padjában
térdelve áhitattal imádkozik belöle. En nem tudom, /e
hogyan gondolkodol ebben IQ tekin/e/ben, de én ennél
szebbet. gyönyörűbbe/ ném tudok elképzelni a /öldön.
De a legtökéletesebben akkor veszel rész/ a szen/misén,
ha a szentáldozáshoz is járulsz. Ugyanis a szen/mise
,egyik /örésze az áldozás. Azért az elsó keresztények
mind, akik jelen vol/ak a szen/misén, meg is áldoz/ak.
Úgy örül/em, amikor Fehérvárott mond/a valaki nekem:
Kisgyermek koromban hal/ottam, hogy ha a szen/misén
vagyunk, 'akkor áldozzunk is. S azóta az az elvem:
Amikor jelen vagyok a szentmisén, rendesen IQ szen/ál
dozáshoz is járulok.

A szentmise - mivel a keresztáldozat megújftása 
végtelen értékű dicsőítő, hálaadó, kérő és engesztelő

áldozat.'" Azért at Egyház a legszebb imák: a kereszt-

--·-A szentmise összes gyümölcseit a pap felajánlhatja
bizonyos' szándékokra. A hivek szoktak szolgáltatni
szentmisét betegek gyógyulásáért, foglyok hazajövetelé
ért, a megholtakért stb. Milyen jó volna, ha a buzgó
hivek minél, több szentmisét bemutattatnának Jézus és
Mária Szive engesztelésére isi Az egyik városban a hivek
összeadják adományaikat, hogy minden hónapban szol
gáltathassanak erre a szándékra szentmisét. O bár mín
den templomban egy külön persely volna ezzel a fel
irattal: Adományok Jézus és Mária Szent Szive engesz
telésére bemutatandó szentmisékre.
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vetés, II DIcsőség,. II Hiszekegy, a MllItyánk, II szentirést
részekkfséretében, . áhftatos ének közben, rnélyértelmű
szertertésokkel, erenyozott oltáron mutatja be. Minden:
az oltár, II gyertyák, a feszület, a pap öltözete arra em
lékeztet, hogya Szentmisében a keresztáldozat újul meg.
Az oltár jelenti nemcsak azt az asztalt, melyen az Udvö
zttö az utolsó vacsora termében a kenyeret az O, Szent
Testévé, II bort az O Szent Vérévé változtatta át, hanem
azt a sfrt ls, ahol ez O holtteste pihent. ~s miért égnek
az oltáron gyertyák? Hisz nappal nincs szükség világos
ságra. Ezek a világ Világosságát, az Úr Jézust jelképezik.
Az oltáron kereszt van, mely minden nyelvnél ékesebben
hirdeti: a szentmise a keresztáldozat meqújítése.

Hányszor voltál már szentmisén és nem gondoltál
arra, hogy a pep mise-öltözete az Úr Jézus szenvedé
seire emlékeztet. A fehér ruhadarab - ezzel fedi be a
vállát - az a kendő, mellyel a durva katonák az lldvö
zttö arcát elfödték, amikor bántalmazták. A földig érő

miseing a gúnyruha, amibe Heródes öltöztette lIZ Úr
Jézust, amikor Pilátushoz visszaküldte. Fehér övvel erő

sfti magához a miseinget a pap. Az öv jelenti a kötelet,
amellyel az Udvözttöt lIZ Olajfák hegyén megkötözték,
hogy II tötenécs elé vigyék. A rnlsézö balkarján e ruha
darab (manipulus) JelképezI a bilincset, amivel Urunkat
az oszlophoz erOsftették, hogy megostorozzák. A pep
nyakáról a mellen keresztül függ le egy széles, hosszú
szalaghoz hasonl6 ruhadllrab (st6Ia). Ez emlékeztet arra,
hogy II Megvált6t kötéllel vezették Végig a Kálvária út
ján, amikor értünk a nehéz keresztet· hordozta. Végül a
miseruha a keresztet szlrnbolizélje. Milyen nagy tisztelet
tel, áhftattal lennél jelen a szentmisén, ha az oltárban a
Golgotát, a misemond6 pépban a legszentebb áldozatot
bemutató Krisztust látnád.
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MIvel a szentmIse a keresztáldozp.t megújItása, azért
halálos bűn terhe alatt kotelezó vasár- és ünnepnap
szentmisét hallgatnI. 'Csak súlyos ok, pl.. betegség, nagy
távolság, betegek ápolása, stb. menr: fel ez a161. Vasár
napokon kívül a következő ünnepeken kell szentmIsét
hallgatni: Szeplőtelen toqatuatés (dec. 8.), Karácsony,
Újév, Vízkereszt (jan. 6.), Mennybemenetel, Úrnap,
Szent Péter és Pál (jún. 29.), Szűz Mária mennybemene
tele (aug. 15.), Mindenszentek (nov. l.) ünnepén. Te ne
csak azért menj vasár- és ünnepnap szentmisére, mert
különben halálos bűnt kovetnél el, hanem hálából is.
Az UdvözItó ért~ is szenvedell és meghajt. A szent
tnise pedig a keresztáldozat megújItása. Ez a magya
rázata, hogy az elsó keresztények miért akartak még

, áldozatok árán is örömmel jelen lenni a szentmIsén.
Dioklécián császár halálbüntetés terhe alatt eltlltolla a
hiveket a vasárnapI istentisztelellöl. Szent Szaturniánusz,
Szent Viktória és mások mégis elmentek a szentmisére.
Elfogták és börtönbe vetellék őket. A bírói kihallga
táson bátran és nyugodtan jelentellék ki: "A vasárnap
megszentelése szigorú kötelességünk; akI azt elmulasz
taná, súlyos bűnt követne el. A vasárnapi istentisztelet
ról sohasem hiányoztunk és lsten törvényei! meg tartjuk
a jövőben is, még ha e~ életűnkbe kerülne is. Mert
örömünk és kitüntetésünk, hogy a keresztáldozat oltá
ránál állhatunk."

Aki Ilyen ~Iázatos, tlSredelmes sdvvel, buzgó lélek
kel van jelen a szentmisén, az ha halálos bOn állapotában
van, megkapja a megtérés kegyelmét. M e r t a s z e n t
m I s e n e m c s a k végtelen értékO dics6itó, hálaadó,
kér6, hanem f6képen engesztel6 áldozat. Azért mondta

. az Or Jézus az utolsó vacsorán a bor átváltoztatása után:
"Ez az én vérem, az újszövetségé, mely sokakért kionta
tik a b On ö k b o c s á n a t á é rt."

Miként egykor a keresztfán, hasonlóképen minden
szentmisében így fohászkodik a jelenlevőkért: "Atyám,
bocsáss meg nekIk, mert nem tudják, mi! cSelekszenek,"
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Gondolj a jobb latorra, akinek a keresztfán - az első
szentmisén - /üggő isteni Udvözítő őszinte bánatáért
nemcsak megbocsátolla bűneit, hanem elengedte az
azok után jár6 büntetéseket is, melyeket iti a /öldön
vagy a tisztít6tűzben kel1ett volna elszenvednie. Ű az
Úr Jézus ajkáról hal1hatta e boldogító szavakat: "Még
ma velem leszel a paradicsomban:'>. Azok, akik kegye
lem ál1apotában vanna.(t:, a bocsánatos bűneikés az Ideig
lenes bünte.téseknek az elengedését nyerik meg. Szent
Erzsébet portugál kIrálynénak szolgáját szentmise hall-

o gatása mentette meg 'a haláltól. Aki engesztelésül buzgó
lélekkel van jelen a szentmisén, az nemcsak sok b~jt6l
menekül meg, hanem lsten áldását nyeri el. Egy föld
műves mindennap küldött valakit a szentmisére.. Ha ó
nem tudott, akkor ieleséqe, gyermeke vagy alattval6ja
ment a templomba. Elve volt: valakinek meg kell hozni
Isten áldását. S val6ban, ennek a földművesnek minden
tekintetben /61 ment a dolga. Szántó/öldje, ál1atai gya
rapodtak. Nem szorult sem orvosra, sem patikára, 90
évig éli, 4 gyermeke lett szerzetes és az egész család
Q legnagyobb megelégedésben élt.

Azért necsak vesér- és 'o ünnepnap, hanem, he van
, időd, hétköznap ls hallgass szentmisét. Szórakozásért tud

nak áldozatot hozni ez emberek. Egyesek azért, hogy
táncolhassanak, hosszú utat gyalogolnak, sok pénzt kiad
nak és egész éjtszakájukat feláldozzák. III. Frigyes egy
decemberi viharos napon nagyon kevés hivőt látott a
templomban a szentmisén. Azt gondolta, talán a rossz idő

miatt. Este azonban a szfnházat zsúfolásig telve látta,
pedig nagyobb volt a hóvihar. Ekkor a kormányfő méltat
lankadva kiáltott fel népe jelenlétében: "A mulatság és
szórekozés kedvéért képesek az ernberek az áldozat
ra, de a jó lsten kedvéért nem." I:s érdekes, hogy ha
valaki gyakran megy a szentmisére, ez szemet szúr egye
seknek. és azért hanyagsággal, kötelességmulasztással
vádolják őt. Viszont, ha szörekozésre, pihenésre, beszél-
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geiésre több idOt ford ft, mint amennyit egy félórás szent
misehallgatás Igénybe vesz, akkor nem tesznek meg
jegyzést. IX. Lajos államfO két-három szentmisét szekott
hallgatni naponta. MidOo arról értesült, hogy ezért az
emberek rosszelólap nyilatkoznak, Igy sz6lt: "Hirtelen
mennyire agg6dnak miattam egyesek. Még he annyi időt
is pocsékolnék játszásra vagy vadászatra, úgy bizonyára
emlftésre mélt6nak sem találnák azt." Amig az anyagi
javakért nem sajnálnak semmiféle fáradságot, áldozatot
egyesek, addig a szentmise elmulasztására nem egyszer
a legkisebb ok is elegendO. Egy kereskedőt kért a fele-

"séqe, hogy a szentmisére menjen vele; mire O azt fe
lelte: "lIyen csúnya idOben senki sem krvánhatja, hogy
a templomba menjünk. Nagyon piszkos, sáros az út és
különben is könnyen meghOlhetnék." - De amikor a
fivére mondta neki, hogy menjen a pénzéért agyároshoz,
rögtön útnak Indult. Pedig' nagyobb eső volt és messzebb
kellett neki mennie, mint amily'en távol volt 'a templom.
Felesége szemtehénvést tett ~eki, hogy a szentmisére
nem jön, oda pedig elmegy. Erre O azt válaszolta:
"Mégha téglák ls potyognának az égbOl, akkor is el kell
mennem, mert ezer korona forog kockán." Azoknak, akik
anyagi javakért nem tartják meg lsten parancsait, az Úr
Jézus figyelmeztetését Idézem: "Mit használ az ember
nek, ha az egész világot is megnyeri, de lelk~ek kárát
vallja." Gondolj mindIg arra, hogy egy szentmise többet
ér a világ összes kincsénél.

Azért a szentek naponta hallgattak rendszerint szent
misét, söt sokat találunk közöttük olyanokat is, akik 
amikor szabadidejük volt - több szentmisén ls jelen
voltak. Szent Ulrich három, Szent Lajos négy szentmisén
is résztvett naponta.· Szent Kázmér, Szent Hedvig pedig

• Ha egy templomban több szentmise is van ugyan-
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ennyi szentmisét hellqetott, ahányat aznap bemutattale De
te erre azt mondhatnád, hogy ezek szentek voltak. Ez
Igaz, de én ezt felelem, hogy ma ls sokan vermek, akik
naponta hellgatnak szentmisét. Menj be a templomokba .
és ott láthatsz munkásembereket, hivatalnokokat, tiszt
viselőket, édesanyákat, nagy leányokat és fiúkat, kicsi
gyermekeket, akik mindennap Jelen vannak a szentmisén
és a szentáldozáshoz járulnak. Ismerek valakit, aki nagy
buzgósággal keresi az alkalmat, hogy minél több szent
misén vehessen részt. Megfigyeltem, ha az egyik temp
lomban már aznap nem tartottak szentmisét, ci másikba
ment, ahol később' Is mutatta k be. Egy másik Ismerősöm
pedig, hogy mindennap szentmisét hallgathasson, reggel
5 órakor kelt fel, négy kilométert gyalogolt. Te sokkal
kisebb áldozattal, ha egy kicsit korábban kelnél tel, rövid
utat gyalogolnál, neponte hallgathatnAI szentmisét és fel
ajénlhetnéd engesztelésül a te' és mások bűneiért, külö
nösen a szentmisék elmulasztásáért.

Fontos ez, mert - mInt Splrágó helyesen mondja 
nagyon sok keresztény ember elhanyagolja vasár- és
iinnepnapokon a szentmIsét. Egyesek már korán reggel
klrándulásra mennek és talán pont abban az Idóben
Indul a vonatuk, amIkor a harang a szentmIsére hIvná
óket. Mások végigalusszák a szentmise idejét, mert hát
szombat estétól reggelfq táncoltak, kártyáztak vagy
szórakoztak. Vannak, akIk a szentmise helyett kocs
mába vagy pedig sétálnI mennek. Hogy ezekért a meg-

abban az idóben, s legalább II fórészekre figyelünk,
akkor részesülünk az összes szentmisék kegyelmi gyü
mölcseiben. Milyen boldogok lehetnek azok, akik olyan
helyen laknak, ahol a templomban egyszerre több szent
misét bemutatnak. Ezek, ha a fölajánlást, átváltozást,
áldoZ'ást figyelemmel kísérik, akkor egy félóra alatt
2-3 vah több szentmise kegyelmi gyümölcseit is el
nyerhetik.
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bántásokért kiengeszteljék a J6 Istent, a buzg6 hívek
~ vasár- és ünnepnap egy második, úgynevezett engesz
telő szentmisét szoktak hallgatni. Ennek a gondolatnak
lelkes qpostola Mirabal Magdolna, egy párizsi keres
kedő leánya volt. Amikor vasár- és ünnepnapokon
Párizs templomaiban sok üres pado t látott, mindig na
gyon fájt neki, hogy olyan sok keresztény nem szolgál
Istennek és a szentmisemulasztással megbántja Ol. Es
azért engesztelésül több szentmisét szokott hallgatni.
EIJY alkalommal az lsten kinyilatkoztatta neki, hogy
nagyon jó néven venné, ha a hiányz6k helyett mások
is szentmisét hallgatnártak, vagy ha nem lehet, áldoz
nának. Mindezt azzal a szándékkal, hogy megadják
lstennek azt a tiszteletet, amit azok rabolnak el, akik
a szentmisét elmulasztják.

K é s 6 b b "engesztel6 szentmise-társulat" alakult.
XIII. Leó pápa ezt. fótársulatl rangra emelte. Tagjai nem
bOn terhe alatt kötelezték magukat, hogy egy lJ1ásodlk
szentmisét ls hallgatnak vasár- és ünnepnap azok helyett,
akik a szentmisét elmulasztják. Aki nem tud vasárnap két
szentmisén jelen lenni, az hétköznap ls felajánlhatja en·
gesztelésUI a szentmiséjét.

Ugy-e te ls beállsz az engesztel6 szentmisehalIga·
tók táborába? Csak arra kérlek, állhatatosan mindennap
ajánld fel a szentmisét engesztelésUI bOneidért, az azo
kért járó bUntetések elengedéséért, a bOnösök megtéré
séért és azért, hogy a jó lsten Irgalmazzon az egész
világnak.· .

MISEIMÁK
A legtókéletesebb és leghasznosabb miseimák a

szentmise szövegének az imádkozása. A Trienti :zsinat
szerint a szentmisehallgatásnál szetitebb és istenibb 1101·
got nem végezhetünk. X. Plus pápa sokszor hangoztatta:
"A hivek ne imádkozzanak a szentmisén, hanem imád
kozzák a szentmisél." Azért te ls úgy Imádkozd a szent-
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mJse sz<Jvegét, mJnt ahogya pap véqzt. Hogy a szent
mise gyönyörü szép Jmóit mJnél nagyobb áhítat/al, iJgye
Jemmel, bensőséggel, átérzéssel imádkozd, fontold meg,
hogy a szentmJsében, a keresztáldozat megújításában
végigvonul a dicsőítő, hálaadó, engesztelő és kérő Jmák
egész sorozata. A lJlise kezdetén mondjuk: Dicsőség az
Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. AGlóriában végJg
dicsőítjük a Szentháromságot. Ennek a kezdő szavait
az angyalok énekelték az Úr 'Jézus születésekor: Gloria
Jn excelsis Deo - Dicsőség magasságban Istenneki
Gondolj arra, hogy miként egykor Betlehemben, hasonló
képen most a szentmisében is megszületik az UdvőzIlő:
az átvál/ozás útán jelen van az ol/áron testestűl, lelkes
tűl, istenségével, emberségével. Az evangélium előt/o
mivel az Úr Jézus szól hozzánk, nemcsak felállunk tisz
teletünk jeléűl, hanem a mi nevünkben a ministráns
köszönti Js e szavakkal: Gloria /ibi DOl1Úne - Dicsőség
neked Uram! - Es az evangélium után hasonlóképen:
Laus tibi Cbriste - Dícséret neked Krisztus! Az eló
ének (Praefa/io) végén ismétli a pap azt a dicsőítő imát,
amelyet az angyalok az égben szüntelenüJ zengenek,:
"Szent, szent, szent az Or; a seregek Istene, Tele van
az ég és a föld dicsőségeddel.,." A pap az Ürieltnu
tcitás után nemsokára kezébe veszi Krisztus drága Szent
Testét és a kehely felett három keresztet ír le, majd a
kehely előtt két keresztet vet és közben mondja a kö
vetkező szavakat, hogy mél/óképen dicsőítse a mennyei
Atyát az Úr Jézus által: "Vele, Altala és Benne Neked,
Istennek, mindenható Atyának, a Szentlélekkel egye
temben minden tisztelet és dicsőség," A szentmise vé
gén, az lltolsó evangélium előtt ismét mondja a minist
ráns a mi nevünkben: Dicsőség neked Uraml

A szentmisében sok hálaadó imát is találsz. Az an
gyali énekben, (Gloriában) imódkozza a pap: "Hálát
adunk Neked, nagy dicsőségedért, Neked, Uram, Iste
nem" égi Király, míndenható AtyaJstenl Neked, Uram,
Egyszülött FJú, Jézus Krisztus ..." A szentlecke végén
a ministráns a mi nevünkben megköszönj a Szentírás

11



tanftdsát,: Deo gratlasl - Hála Istenneki Az el6ének·
ben (Praefalio) kifejezetten felhiv a pap a hálaadásra,
amikor énekli; Gratias agamus Dom/ho Deo nostto. Vere
dignum et justum est... - Adjunk hálát Urunknak;
Istenünknek. Méltó és igazságol!, méltányos és üdvös,
hogy Neked mindíg és mindenütt hálát adjunk ...
Miután a pap magához vette az Úr Jézus Szent Testét,
kérdezi: Mit adjak vissza az Úrnak mindazokért, amiket
nekem adott? Ezután <lZ' UdvözÍ/ő Szent Vérét tartal
mazó kelyhet fogja meg és igy folytatja: "Az Udvösség
kelyhét veszem és az ar nevét hivom segítségül." Mi
is a szentmisével egyesülve adjunk hálát azok helyett
is, akik nemszokklk hálát adni. A szentmise végén
ismétli a ministráns a mi nevünkben a köszönetet, ami
/tor így szól az utolsó evangélium után: Deo Gmtiasl 
Hála lstenneki

A T r I e n t I I Z e n t zsinat szerint 8 szentmise f6
képen végtelen értékll e n g e s z t e I ts li I d o z a L

Azért csendül ki imáiban olyan sokszor az engesztelés
gondolata. Mindjárt a szentmise elején a közgyónásban
bánjuk bűneinket, utána, amikor a pap a lépcsőn az oltár
hoz megy, mi is kérjük az Urtól, hogy tiszta szivvel leties
sünk jelen a szentmisén. A Kyrie-ben a pap háromszor
külön-külön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenhez
irgalomért esedezik. Az angyali énekben is mondja:
Uram, irgalmazz nekünkl A felajánlásban kéri a mennyei
Atyát, hogy fogadja el ezt a szentmisét búneinkért, meg
bántásainkért és mulasztásainkéfl. Az átváltozás előtt
azért esedezik, hogy az örök szenvedéstől mentsen meg.
Az Agnus Dei-ben is irgalomért fordul az UdvözÍ/őhöz.
A szentmise végén kéri a Szentháromságot, hogy a
szentáldozat a kiengesztelést hozza meg számunkra.

Az Úr Jézus igérte: "BármIt kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek." Aki tiszta lélekkel, fl
gyelemmel, áhítat/al, alázattal, határtalan bizalo~mal,
lsten akaratón megnyugodva (ha anyagi javakat kér),
állhatatosan imádkozik, azt meghallgatja a /ó lsten. De



mennyIvel Inkább blz1tatunk, hogy megkapjuk a kért
kegyelmeket, ha a szentmise lelajánlásával az Úr JézUB
állal kérjük azokat. Az EgYház szándéka szerint a pap
azért imádkozza a szentmisében a könyörgések (Orátiók)
végén: Per Dominum nostrum Jesum Christum ... - a
mi Urunk Jézus Krisztus által hallgassa meg a mennyei
Atya a kérésünket. .

Leglontosabb, hogy ligyelemmel imádkozd a szent
mise szövegét. Mi az imádság? Beszélgetés a mindeniW
jelen levő jó Istennel. A pyermek, ha atyjával beszél,
nemcsak arra gondol, amit mond, hanem közben az
öröm, a hála, a vágy, a részvét vagy a bánat érzelmeit
is lelindítja magában, Hasonlóképen tégy te is: gondolj
a szavak értelmére és érezd át azokat. Minél nagyobb
buzgósággal, állítattal imádkozod a szentmise szövegét,
annál több kegyelmet nyersz magad és mások számára,
annál jobban engeszteled Jézus szentséges Szívét.

Felajánl6 Imádság a szentmise előtt.

Jézus szenséges Szive I Tudom, hogyaszentmise,
mivel a keresztáldozat megújitása - végtelen értékll
dlcséSttéS, hálaad 6, engeszteléS és kéréS 'áldozat. Egyetlen
szentmise tökéletesebben dicsőit Téged, nagyobb hálát
a~ jobban engesztel és értékGsebb kegyelmeket esz
közöl kl számunkra, mint az összes angyalok és szentek
együttvéve. Felajánlom Neked Szllz Márla Szeplőtelen

Szivével, az ég és a föld minden érdemével egyesUlve
ezt a szentmisét, hogy ,rnélt6képen dicséSItselek azok he-

.Iyett ls, akik Téged nem dicséSItenek imáikkal, szentmise
'hallgatásukkal és egyéb j6cselekedeteikkel; hogy hálát
adjak azok helyett ls, akik nem köszönik meg a minden
pillanatban élvezeJt j6téteményeldet; hogyengesztelje·
lek az én és a világ összes bllnelért; hogy kegyelmeidet
kérjem nemcsak magam, hanem mások számára ls: térltsd
,meg a bllnösöket, féSleg II haldokl6kat, szabaditsd kl a
tlsztlt6tllzben szenvedőket; segltsd meg Egyházadat, il
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pápát, a blbornokokat, 8 pUsp6kilket, a papokat, 8 hlV8
ket; adj sok szent papot, sl,Iilrzetest, ~Isszlonárlust, apAt,
anyát és gyermeket; áldd meg minden testi-lelki jóval
szUlelmet, testvéreimet, rokonaimat, barátaimat, Jótev61.
met, IsmeréSseimet, ellenségeimet és mindenkit. Amen.

Szentmise Jézus szentséges Szive tiszteletére.
- Amint a pap végzi. 

LépcséSIma.
Pap: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek

nevében. Amen. Bemegyek az lsten oltárához.
Mlnlstráns: Az Istenhez, aki megvidámftja ifjúságomat.
P: Itélj meg engem Uram és válaszd el ügyemet az

istentelenek ügyétől; a gonosz és álnok embertől ments
meg engem.

"\M: Mert Te vagy Istenem, az én erősségem. Miért
~etettél meg engem és miért járok szomorúan, rnldön
üldöz ai én ellenségem?

P: Bocsá"sd rám világosságodat 'és igazságodat; azok
elvezetnek engem és elvisznek a T~ szent hegyedre és
'hajlékodba.

M: tS bemegyek az lsten oltárához, az Istenhez, aki
megvidámftja ifjúságomat.

P: Citerák henqjén hadd zengjem dIcséretedet, Uram
Istenemi Miért vagy szomorú én lelkem és miért hábo
rltsz engem?

M: Bfzzál az Úrban és nemsokára hálásan mondha
tod: Ö az én üdvösségem és vigasztalásom Istene.

P: Dicsöség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
M: Miképen kezdetben vala, most és mindörökké.

Amen.
P: Bemegyek IlZ lsten oltárához.
M: Az Istent'lez, aki megvidámrtja Ifjúságomllt.
P. Oltalmunk az Úr nevében van.
M: Aki az eget és a földet teremtette.
P: Gyónom II mindenható Istennek, a mindenkoron

Szeplőtelen szüz Márl.tinak, Szent Mihály arkangyalnak,
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K~resztelO Szent Jánosnak, Szent Péter és Pál apostolok
n1k, lsten minden szentjeinek és nektek, testvé.reim, mert
s kat vétettem gondolattal, szóval és cselekedettel. ~n
v tkern, én vétkem, én Igen nagy vétkem. Azért kérem a
rrjndenkoron SzeplOteien szüz Máriát, Szent Mihály Arkan
gralt, KeresztelO Szent Jánost, szent Péter és Szent Pál
apostolokat, lsten minden szentjeit és titeket testvéreim,
könyörögjetek érettem a mi Urunk Istenünknél.

M: Kör.yörüljön meg rajtad a rnlndenhetó lsten, bo·
csésse meg vétkeidet és vezéreljen el az örök életre.

P: Amen.
M: Gyónom a mindenható Istennek, a mindenkoron

Szep10telen Szűz Máriának, Szent Mihály Arkangyalnak,
KeresztelO Szent Jánosnak, Szent Péter és Szent Pál apos
toloknak, lsten minden Szenteinek és neked atyám, mert
sokat vétettem gondolattal, szóval és cselekedettel. ~n
vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Azért kérem
a mindenkoron Szeplőtelen Szűz Máriát, Szent Mihály Ark
angyalt, Keresztelő Szent Jánost, Szent Péter és Szent
Pál apostolokat, lsten minden szentjeit és téged atyám,
könyörögjetek érettem a mi Urunk Istenünknél.

P: Könyörüljön meg rajtatok a mindenható lsten, bo
csássa meg vétkeiteket és vezéreljen el benneteket az
örök életre.

M: Amen.
P: Vétkeink elengedését, feloldozását és bocsánatát

adja meg nekünk a mindenható és lrqelmes Úri
M: Amen.
P: Istenem, he Te hozzánk fordulsz,' felélesztesz

minket.
M: ~s néped örvendenI fog Benned.
P: Mutasd meg nekünk, urem, Irgalmasságodat.
M: ~s 11 Te Udvösségedet add meg nekünk.
P: Uram, hallgasd meg könyörgésemet.
M: ~s kIáltásom jusson EIOd.be.
P: Az Úr legyen veletek.
M: ~s a te lelkeddel.
P: Könyörögjünk. Töröld el, kérünk Uram, a ml go-
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noszságalnkat, hogya szentek szentébe tiszta szIvvel
léphessünk be, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Szenteidnek érdemeire kérünk, Uram, akiknek erek
lyéi itt vannak és az összes szentekre is, hogy minden
bűnömet megbocsátani kegyeskedjél. Amen.

Introltus - MIsekezdet.
SzIve szándéka nemzedékről-nemzedékre, és meg

menti a haláltól lelküket és éhInség idején táplálja őket.
Ujjongva zengjetek, igazak, az Úrnak, a jámborokhoz illik
a dfcséret. Dlcsöséq az Atyának és Fiúnak és Szentlélek
nek, miképen kezdetben vala, most és mindörökké. Amen.

SzIve szándéka... stb.
KyrIe eleIson.

P: Uram, Irgalmazz nekünkl
M: Uram, irgalmazz nekünk!
P: Uram, Irgalmazz nekünkl
M: Krisztus, kegyelmezz nekünk I
P: Krisztus, kegyelmezz nekünk I
M: Krisztus, kegyelmezz nekünk I
P: Uram, irgalmazz nekünkl
M: Uram, irgalmaZl nekünk I
P: Uram, irgalmazz nekünkl

Gloria ln excelsls Deo.
DIcsöség a magasságban .Istennek és béke a földön

a Jóakaratú embereknek' Dicsérünk Téged. Áldunk Téged.
Imádunk Téged. Maqasztalunk Téged. Hálát adunk Neked
a Te nagy dicsőségedért, Úristen, mennyei Királv. min..
denhat6 AtyaIsteni Úr Jézus Krisztus, E9yszülött Fiúisten,
Istennek Báránya, Atyaistennek Fia. KI elveszed a. világ
bOneIt, lrqelrnezz nekünk. Ki elveszed a vlláq bűnélt. fo
gadd el könvörqésünket Ki az Atya jobbién ülsz. Irgal
mazz nekünk. Mert eqyedül Te vaav Szent. eqvedül Te
vagy Úr. eayedül Te vaov a leqfölséaesebb. Jézus Krisz
tus, a Szentlélekkel egyetemben, az Atya dicsöségében.
Amen.

Collectll. - GyUlt6lm6ds6g.
P: Az Or legyen veletek. (Domlnus vobfscum.)
M: ~s a te lelkeddel. (Et cum SpIritu tuo.)
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K"ónyörtígjUnk. (Orémus.) lsten, ki Irgalmasságodban
Szent Fiadnak bűnelnk által halálra sebzett Szrvében
nekünk szereteted véghetetlen kincseit nyujtani méltóz
tatol: engedd, könyörgünk, hogy mIg áldozatunk hódoló
tiszteletét neki bemutat juk, uqvenakkor méltó elégtéte
lünk adóját is lerójuk. Ugyanazon Jézus Krisztus által, kl
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, lsten
mindörökké. Amen.

Szentlecke. - (Lectio.)
Testvérek: Nekem, az összes szentek között a leg

kisebbnek jutott osztályrészül a kegyelem: hirdetni a
pogányok -között Krisztus felfoghatatlan gazdagságát és
felvilágosltani mindenkit, miként vált valóra a titok, amely
öröktől fogva el volt rejtve a mindeneket teremtő . lsten
ben, hogy most ktnyllvénlttessék az Istennek sokszoros
bölcsesége 6 mennyei fejedelemségeknek és hatalmas
ságoknak az Egyház útján az. örök végzés szerint, mely
beteljesedett Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben
bizodalmunk van és bátorságos utunk a benne való hll
által. Ez okból hajtom meg térdemet a mi Urunk Jézus
Krisztus Atyja előtt, a1<itOI minden ne,mzetség nevét
ny~rté a mennyben és a földön. Adja meg nektek dlcsö
ségének gazdagságát, hogy megerősödjetek bensO em
berré az O lelke által, hogy Krisztus a hit által szIvetek
ben lakjék; s a szeretetben meggyökerezve és megala
pozva legyetek s föl tudjátok fogni 6Z összes szentekkel
együtt, ml a szélesség és a hosszúság, a magasság és a
mélység, és megismerhessétek Krisztusnak szeretetét ls,
mely megh61adja a megismerést, sbeteljetek 6Z Isten
nek egész teljességével.

M: Hála Istennek. (Deo Grátlas.)
.P: (Karvers.) Edes ez Or és' lqazséqos s azért útba

IgazIt ja a vétkeseket. Vezérli e jóban az alázatosakat,
megtanltja útjaira a szelfdeket.

Alleluja, alfelujal Vegvétek magatokra az én Igámat
és tenullatok tőlern. mert szelId vagyok és alázatos szlvú;
és nyugodalmat tetéltok lelketeknek. Alleluj!!.



(A pap az oltár közepén mélyen meghajolva mondja.)
. Tisztftsd meg szIvemet és aj~amat, mindenható lsten,

aki lzaiás próféta ajkát égő parázzsal tisztitotted meg.
Úgy méltóztassál engem kegyes irgalmaddal megtisztftani,
hogy szent evangéliumodat méltóképen hirdethessem.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. - Az Úr legyen
szIvemben és ajkamon, hogy méltóképen és illően hirdet
hessem evangéliumát. Amen.

. Evangélium.
P: Az Úr legyen veletek. (Dominus vobiscum.)
M: Es a te lelkeddel. (Et cum Spiritu tuo.)
P: A szent evangélium szakasza Szent János szerlnt.

(Sequentia sancti Evangélii secundum Joánnem.)
M: Dicsőség Neked, Uraml .(Gloria tibi Dominel)
Az időben: A zsidók pedig (mivel készületnap volj),

hogy ne maradjanak a kereszten ZI testek szombaton
(mert ama nap szombatnap nagy vala), 'kérték Pilátust,
hogy törjék meg azok szárcsont jait, és vegyék le őket.
Menének hát a katonák, és az elsőnek ugyan megtörék
szárait. és a másiknak is, kit megfeszltettek ővele. Mikor
pedig Jézushoz értek, látták, hogy ő már meghalt, nem
törék meg szárait, hanem egyik katona lándzsával ":Ieg
nyitá oldalát, melyből legottan vér és vIz jöve ki. Es aki
ezt látta, blzonvséqot tett róla, és igaz az ő tanúsága.
Es az tudja, hogy igazat rnond, hogy ti is higgyetek. Mert
ezek azért történtek, hogy beteljesedjék az Irás: Cson
tot nem fogtok törni benne. Es ismét más Irás mondja:
látni fogják, kit vertenek által. .

M: Dicsöség Neked, Krisztusi (laus tibi Christe I)
P: Az elhangzott evangéliumi szózat szolgáljon bO

nelnk bocsánatára.

Cred9. - Hitvallási.
(A nicea-konstantinápolyi zsinat hitvallása.)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek
és földnek, látható és láthatatlan lénynek teremtőjében.
Es az ~gy Úr Jézus Krisztusban, lsten egyszülött Fiában,
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ki az Atyától öröktől fogva született, lsten az Istentől,
világosság a világosságtól, igaz lsten az igaz Istentől.
Ki született éli nem alkottatott, aki egylényegű az Atyá
val, aki mindent teremtett. Ki érettünk emberekért és a'
mi üdvösségünkért leszállott a mennyből, testet öltött a
Szentlélek által szüz Máriától (térdet hajt) és emberré
lett. Poncius Pilátus alatt érettünk szenvedett, keresztre
teszttették és eltemették. Harmadnapra feltámadott a
Szent/rás szerint. Felment a mennybe, ott ül az Atya Isten
nek jobbja felől. Es ismét eljön dicsőségben, hogy meg
Itélje az élőket és holteket. Az ő országának nem lesz
vége. Hiszek Szentlélekben, az Úrban és elevenftőben,
aki' az Atyától és a Fiútól származik, akit az Atyával és
a Fiúval együtt imádunk és dicső/tünk, aki a próféták
által szólt. Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoll
keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a halottak fel
támadását és az eljövendő életet. Amen.

Offertorlum. - Felajánlés.
P: Az Úr legyen veletek.
M: Es a te, lelkeddel.
P: Gyalázatot és nyomorúságot szenved a szivem,

kerestem, ki szánakozzék rajtam, de nem akadt senki
sem, ki vigasztaljon engem, de senkit sem leltem.

(Amikor a pap az ostyát felajánlja:) .
Fogadd el, szent Atya, mindenható örök lsten, e szep

lőtelen ostyát, amelyet én, méltatlan szotqéo, neked, élő
és igaz Istennek felajánl ok. Számtalan bűnömért, hibáimért
és hanyagságomért, felajánlom az itt .jelen levőkért, sőt
minden keresztény hívőért, élőért és megholtakért, hogy
nekem és nekik ls üdvösségükre váljék az örök életre.
-Amen.

(Amikor vizet önt a kehelybe:)'
lsten, aki csodétetcsen alkottad meg az emberi ter

mészet méllóságát s még csodálatosabban emelted vissza
a kegyelem rendjébe: engedd, hogy e viz és bor titka
által részesévé legyünk annak Istenségének, aki a ml
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emberi természetünk részesévé lenni mélt6ztatott: Jézus
Krisztus, a Te Fiad, ti ml Urunk, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egyetemben, lsten mindörökké. Amen.

(A kehely felajánlásakor:)
Felajánljuk Neked, Úristen, az üdvösség kelyhét és

kérjük kegyességedet, hogy isteni fölséged színe elé
a mi és az egész világ üdvösségéért édes illatul szálljon
fel. Amen.

(Az áldozati adomány fölött imádkozza:)
Alázatos szívvel és töreC!lelmes lélekkel nyerjünk,

Uram, Nálad meghallgattatást és úgy SZálljon fel a mi
áldozatunk, hogy tetszésedet megnyerjük, Urunk, Istenünk.
- Jöjj megszéntelő, mindenhat6 örök lsten és áldd jITleg
ezt az áldozatot, -ernelyet szent Nevednek bemutatunk.

(Kézmosáskor:)
Megmosom kezeimet az értetlenokke] és körülveszem,

Uram a Te oltárodat. Hogy halljam a dIcséret szózatát
és elbeszéljem minden csodádat. Uram, szeretem a Te
házad ékességét és a Te dicsőséged lakhelyét. Ne ve
szltsd el az istentelenekkel az én lelkemet és a vér
jZOPÓ férfiakkal életemet, akiknek kezében gonoszság
van, jobbkezük tele ajándékkal. fn pedig ártatlanságom
ban járok, válts meg engem és irgalmazz nekem. Egyenes
úton jár az én lábam; a gyülekezetek:ben áldlak Téged,
Uraml Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
miképen kezdetben vala, most és mlndörökké. Amen,

(Az oltár közepén imádkozza:)
Fogadd kegyesen, 'Szentháromság, ezt az áldozatot,

amelyet Neked bemutatunk, a mi Urunk Jézus Krisztus
szenvedésének, feltámadásának és mennybemenetelének
emlékezetére, amellyel egyszersmind a Boldogságos és
mindenkor Sz(jz Máriát, Keresztelő Szent Jánost, Szent
Péter és Szent Pál apostolokat éi a többi szenteidet
tisztelni óhajtjuk, különösen, akiknek ma emlékét üljük.
Szolgáljon az ő tiszteletükre, nekünk pedig üdvösségünkre,
hogy akiknek a földön entlékét üljük, érettünk közben-
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j6rjanak az égben, ugyanazon II ml Urunk, Krisztus éltal.
Amen.

Oréte frétres. - Imádkozzatok, testvérek.
P: lrnédkozzetok testvérek, hogy éldezetunk kedves

legyen mennyei Atyánknál, a mindenható Istennél.
M: Fogadja el az lsten a te kezedből ez áldozatot

Isteni fölségednek dIcséretére, a mi javunkra s az egész
Anyaszentegyház üdvére.

P: Amen.
Secreta. - Csendes kér6 Imédség.

Tekints, kérünk, Urunk, szerelmes. Fiad sztvénsk ki
mondhatatlan szeretetére, hogy az, amit most felajánlunk,
legyen Előtted "kedves és bűneinkért engesztelést nyujtó
áldozat. Ugyanazon a mi Urunk ...

M: Amen.
P: Az Úr legyen veletek.
M: Es a te lelkeddel.
P: Fel a sztvekkel.
M: Felemeltük az Úrhoz.
P: Adjunk hálát a ml Urunk, Istenünknek.
M: Méltó és igazságos.

Pretécl6. - Hélaének.

Valóban méltó és igazságos, Illő és üdvösséges,
hogy mi neked mindenkor és mindenhol hálát adjunk,
szentséges Urunk, mindenható Atya, örök lsten, kl azt
akartad, hogya kereszten függő Egyszülöttedet a katona
lándzsája által verje azért, hogy meghasadt SzIve, rnlnt
isteni fogyhatatlanságodnak temploma, reánk a könyörület
és a kegyelem bőséges harmatát árassza; és hogy e
SzIv, mely sohasem szűnt meg Iréntunk szeretetből Ián
golni, legyen a jámboroknak nyugvóhelye, a bűnösöknek
az üdvösség állandó menedékhelye. Es azért az Angya
lok és a Főangyalokkal, a Trónokkal és Uraságokkal és a
mennyei seregekkel dicsőséged énekét zengjük és szü
net nélkül mondjuk:

Szent, szent, szent a seregek Ura, Istenei Telve az
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ég és föld dicsőségeddell Hozsanna a magasságban I
Áldott, ki az Or ne'vében [öl Hozsanna a magasságban.

Cánon. - (A slentmise legslentebb résle.)
Téged ezért, legkegyesebb Atya, Jézus Krisztus, a

Te Fiad és a mi Urunk nevében esedezve kérünk, hogy
fogadd el és áldd meg ezeket az ajándékokat, ezeket
az adományokat, ezeket a szent és sértetlen áldozati tár
gyakat,:melyeket főképen a katolikus AnyaszentegyMzért
Neked bemutatunk, hogy azt az egész világon békében
és egységben megőrizni, megtartani és kormányozni mél
tóztessél a Te szorqédcel: N. pápán kkal és N. püspökünk

'kel és a katolikus és apostoli hit összes vallóival együtt.
Megemlékezés az élőkről:'

'Emlékezzél meg, Uram, szolgáid és szolgál6idr61 és
az összes körüléllókról, akiknek hite ismeretes és buzgó
sága tudva van Előtted, akiért Neked bemutatjuk vagy
akik Neked bemutatják a dícséretnek ez áldozatát, magu
kért és övéikért, lelkük reményében és bevéltjék foga
dalmaikat, amiket Neked örök, élő és Igaz Istennek tettek.

A szentek emlékezete:
A szentek egységében mindenekelőtt a dicsőséges,

mindenkoron SzOz Máriának, Istenünk és Urunk Jézus Krisz
tus szülöenvjének emlékét tiszteljük: valamint boldog
apostolaid és vértanúid emlékét, - vagyis Péternek, Pál
nak, András, Jakab, János, Tamás, Fülöp, Bertalan, Máté,
Simon és Tádénak; Linus, Klétus, Kelemen, Xistus, Kornél,
Ciprián, lőrinc, Krizogon, János és Pál, kozrne és Damján
és minden szentednek emlékét, kiknek érdemei és ese
dezései miatt add meg, hogy mindenben oltalmazzon
minket pérttoqö : segitséged. Ugyanazon Krisztus Urunk
éltel. Amen.

Kérünk azért, Uram, vedd kegyesen tőlünk, szolgáid
t61 ez áldozatot, valamint az egész cselédodtól és' nap
jainkat intézd békében és mélt6ztassál bennünket az örök
kárhozatb61 kiragadni és vétesztetterd nyájába soroznl.
Krisztus Urunk 61tal. Amen.
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Kérünk, lsten, mélt6ztassál (l felajánlást megáldottá,
elfogadottá, hozzád mélt6vá és előtted kedvessé tenni:
hogy az szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak
testévé és vérévé váljék.

Consecratlo. - Atváltozás.
Ki a szenvedések előtti napon szent és tiszteletre

mélt6 kezébe vette a kenyeret, szemét az égre emelte,
hozzád, mindenhat6 Atyaisten, Neked hálát adott, meg
áldotta, megtörte és tennvénvernek adta e szavakkal:
Vegyétek és egyetek e~ből mindnyájan:

MERT EZ AZ EN TESTEM.
. Hasonl6képen, rnlutén vecsoréltek. szent és tiszteletre

méltó kezébe vette a drága kelyhet ls, neked ismét hálát
adott, megáldotta és tanttvénvelnek adta és azt mondotta:
Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan:

MERT EZ AZ EN VEREM KELYHE, AZ ÚJ Es OROK
SZOVETSEGE; A HIT TITKA; AMELY EREITETEK Es
SOKAKERT KIONTATIK A BDNOK BOCSÁNATÁRA.. .

Ortelmutatás után.
Azért megemlékezünk, Uram, mi a te szolqéld, d~

egyúttal a Te szent néped ls, ugyanazon Krisztusnak, a Te
Fiadnak, a mi Urunknak áldolt szenvedéséről és feltáma
dásáról, valamint dicsőséges mennybemeneteléről is: és
bemutat juk hatalmas fölségednek saját ajándékaidból és
adományaidb61 a tiszta, szent, szeplőtelen áldozatot, az
örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét.

Ezekre méltóztassál kiengesztelt és derOs arccal te
kinteni és kegyesen fogadni, miként kegyesen fogadni
méltóztattál Igaz gyermekednek, Ábelnek ajándékát, to
vábbá ősatyánknak, Abrahámnak áldozatát, és a Te fő
papodnak, Melchizedeknek szent és szeplőtelen áldozatát.

Esedezve kérünk Téged, mindenható lsten, vttesel
ezeket szent angyalod keze által fölséges mennyei oltá
rodra, Istenséged szfne elé, hogy mindnyájan mennyei
áldással és kegyelemmel teljünk el, akik ez oltárról Fiad-
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nak szentséges testél és vérét magunkhoz vesszük.
Ugyanazon a ml Urunk Jézus Krisztus által. Amen.

Megemlékezés a holtakról.
Emlékezzél meg, Uram, N. N. szolgálóidról is; akik

bennünket megelőzve költöztek el a hit jelével és a
.béke álmát alusszák. Esedezünk, Uram, hogy nekik és
mindazoknak, akik Krisztusban nyugosznak, add meg az
enyhülés, világosság és béke honát. Ugyanazon Krisztus
Urunk által. Amen.

Nekünk' is bűnösöknek, szolgáidnak, akik irgalmad
sokaságában bizekodunk, juttess némi részt és közössé
get szent apostolaiddai és vértanúiddal: Szent Jánossal,
István, Mátyás, Barnabás, 190ác, Sándor, Marcellin, Péter,
Felicitás, Perpetua, Agota, Luca, Agnes, Cecilia, Anasztázia
és minden szenteddel, akiknek társaságába, kérünk, ben
nünkst is fogadj be, nem érdemeink szerint, hanem irgal
mas könyörületből osztva bocsánatot, Krisztus Urunk által,
aki által mindeme jókat mindfg teremted, megszenteled,
élteted, megáldod és nekünk nyujtod.

öéttete. ővele és őbenne, neked mindenható Atya
Istennek, ~ Szentlélek egységében minden tiszte/et és
dicsőség I Mindörökkön-örökké.

M: Amen.
Ptiter noster. - Mlatytinll.

P: Könyörögjünk. lldvös parancsodtó/ késztetve és
isteni tanitásod által felvilágosftva bátorkodunk mondani:

Miatyánkl Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg
a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te
akaratod, miképen mennyben, azonképen itt a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd
meg a ml vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk az
ellenünk vétőknek. ~s ne vigy minket a kisértésbe.

M: De szabadlts meg a gonoszt61.
P: Amen.
Szabadfts meg minket, kérünk, Uram, minden mult,

jelen és jövő gonoszt61; és a boldogságos és dicsőséges,
mindenkoron SzOz Márla, lsten Anyja és boldog apos-
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tolaid, Péter, Pál és András és minden szentek közben
járására, adj kegyesen békét napjainkban, nogy irgalmad
segftségével min'dig tiszták legyünk a bűntől és mentek
rnlnden háborúságtól. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisz
tus, a Te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent
lélekkel egyetemben, lsten.

P: Mindörökkön-örökké.
M: Amen.
P: Az Úr békéje legyen veletek mindig.
M: Es a te lelkeddel.
Az Úr Jézus Krisztus testének és vérének ez az össze

keverése és megszentelése váljék nekünk, akik azt ma
gunkhoz vesszük, örök életünkre. Amen.

lsten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazz nekünk.

lsten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
irgalmazí nekünk.

lsten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
adj nekünk békét.

Uram Jézus Krisztus, aki apostotetdnek mondottad:
Békét hagyok nektek, az én békémet adom nektek, ne
tekintsd vétkeimet, hanem Anyaszentegyházad hitét; és
jóakaratod szerint tartsd meg békességben és egység
ben. KI élsz és uralkodol, lsten, rnlndörökkön-öröxké.
Amen.

Uram Jézus Krisztus, az élO Istennek Fia, aki az Atya
ekerétéból és a Szentlélek közreműködésével halálod
által a világni;lk életet edtél, szabadlts meg engem szent
séges tested és véred által minden bűnömtől és' minden
gonosztól. Add, hogy perencseldhoz mindig híven ragasz
kodjam és ne engedd, hogy valaha Tőled elszakadjak.
Ki ugyanazon Atyaistennel és a Szentlélekkel együtt élsz
és uralkodol, lsten, mindörökké. Amen.

Testednek vétele, Uram Jézus Krisztus, amelyet én
méltatlan béterkedom magamhoz venni, ne váljék Itéle
temre és kérnozetornre, hanem kegyességed szerint szol
gáljon lelkem és testem oltalmára és orvoslására. Ki az
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Atyával és Szentlélekkel egye"temben élsz és uralkodol,
lsten rnlndörökkön-örökké. Amen.

A mennyei kenyeret veszem és az Or nevét" segrtsé
gül hIvom.

Domine, non sum dignus.
Uram, nem vagyok méltó, hogy h~jlékomba jöjj, ha

nem csak egy szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.
(Hérornszor.) ,

(Amikor a Szent Testet magához veszi:)
A mi Urunk Jézus Krisztus teste Orizze meg lelkemet

az örök életre. Amen.
Mit adjak az Ornak viszonzásul mindazokért, amiket

nekem 'adott? Az üdvösség kelyhét veszem magamhoz és
az Or nevét hlvom segltségül. DIcsérve hlvom az Urat
segltségül és megszabadulok ellenségeimtOl.

(Amikor a szsnt Vért veszi magához:)
A ml Urunk Jézus Krisztus Vére Orizze meg lelkemet

az örök életre. Amen.
. (Következik a hIvek éldozésa.)

Amit ajkunkkal magunkhoz vettünk, Uram, tiszta szlv
vel fogadjuk és II földi edomény váljék az örökkévaló
ságra gyógyszerül.

(Miközben bort és vizet öntet ujjaira:)
Tested, Uram, amelyet magamhoz vettem és véred,

amelyet ittam, hassa át bensOmet és add, hogy a vétek
szennye ne maradjon bennem, akit tiszte és szent szent
ségek felUdrtettek. KI élsz és uralkodol mindörökké.
Amen.

Communio. - Aldoz4s1 lma.
Egyik katona lándzsával megnyitá oldalát, melybOI

legottan vér és vIz jöve ki.
" P: Az Or legyen veletek.

M: ~s a te lelkeddel.
P: Könyörögjünk. Szent titkaid, Urunk Jézus, öntsék

belénk isteni buzgalmadat: hogy édességes Szfvednek
nyájasságát megismerve, tanuljuk meg a földieket meg-
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vetni és az égieket szeretni: KI élsz és uralkodol az
Atyával és a Szentlélekkel egyetemben, lsten, mindörökké.

M: Amen.
AldAI.

P: Az Úr legyen veletek.
M: ~s a te lelkeddel.
P: Menjetek, vége a misének, vagy áldjuk az Urat.
M: Hála legyen Istennek.
Legyen kedves EIOtted Szentháromság, szolgálatom

hódolata és add,. hogy az áldozat, amelyet Felséged szlne
előtt én méltatlan bemutattam, Neked kedves legyen, ne
kem pedig és azoknak, akikért bemutattam, Irgalmassá
godból éngesztelést szerezzen. A mi Urunk Jézus Krisztus
által. Amen.

P:Aldjon meg benneteket a mlndenheíé lsten,
(a nép felé fordulva)

az Atya, a Fiú és Szentléleki
M: Amen.
P: Az Úr legyen veletek.
M: ~s a te lelkeddel.
P: Szent János evangéliumának kezdete.
M: DicsOség Neked, Uraml
Kezdetben volt az Ige és az Ige lstentől volt és

lsten volt az Ige. Ez volt kezdetben Istennél. Mindenek
O általa lettek és nála nélkül semmi sem lett, ami lett.
Obenne élet volt és az élet vblt az emberek világossága.
~s a világosság a sötétben világIt, de a sötétség azt föl
nem fogta. Vala egy ember lstentől küldetve, kinek neve
volt János. Ez tanúságuI jöve, hogy tanúskodjék a vilá
gosságról, hogy mindenki higgyen őáltala. Nem volt O a
világosság, hanem hogy tanúságot tegyen a világosság
ról. Az igaz világosság volt, amely megvilágosIt minden
világra [övö embert. A világban vala és a világ őáltala
lett és a világ Ot meg nem ismeré. Tulajdonába jöve, de
övéi Ot be nem fogadák. Mindazoknak pedig, akik be
fogadák, hatalmat ad, hogy lsten gyermekeivé legyenek,
ezeknek, akik hisznek az O nevében, akik nem a vérből,
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sem a test ösztönéből, sem nem a férfi Indulatjából, ha
nem lstenből születtek. Es az Ige testté IOn és mi köztünk
lakozék: és láttuk az O dicsőségét, mint az Atya Egy
szülöttének dicsOségét, aki tele volt malaszttal és Igaz
sággal.

M: Hála legyen Istennek.
Csendes szentmise utAn.

(Háromszor.) Udvözlégy Márla, malaszttal teljes, az
úr van teveled; áldott vagy te az asszonyok között és.
áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. - Asszonyunk
SzOz Mária, Istennek szent Anyja, Imádkoziál érettünk, bű
nösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Udvözlégy mennyország királynéja, irgalmasság Anyja,
élet, édesség, reménység, üdvözlégyI Hozzád kiáltunk,
Evának szérnklvetett fiai. SIrva és zokogva hozzád sóhaj
tunk e siralom völgyéből. Azért szószólónk, fordltsd
reánk irgalmas szemeidet és JézOst, a te méhednek ál
dott gyümölcsét, nekünk az élet után mutasd meg. o
irgalmas, ó kegyes, ó édes szüz Márial

P: Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyjai
M: Hogy méltók lehessünk Krisztus Igéreteire.

KönyörögjUnk.
Úristen I Erőnk és oltalmunk, Hozzád kiáltó népedre

'lc:egyesen tekints le és' a dicsOséges és Szeplőtelen
SzOzanya, Mária, az ő jegyese, Szent József, Szent Péter
és Szent Pál apostolok és minden szentek közbenjárása
által könyörgéseinket, melyeket a bűnösök megtéréseért,
az Anyaszentegyház szabadsága és felmagasztalásáért
hozzád bocsátunk, kegyesen és irgalmasan hallgasd meg.
Ugyanazon a mi unmk Jézus Krisztus által. Amen.

Szent Mihály arkangyal védelmezz ontnket harcaink
ban; a sátán gonoszsága és incselkedései ellen légy
oltalmunk. 'Parancsoljon neki az lsten, esedezve kérünk;
és te, égi seregek fejedelme, a sátánt és más gonosz
szellemeket, kik a lelkek veszedelmére törnek e világ
ban, lsten erejével teszltsd vissza a kárhozat helyére.
Amen.
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Jézus szentséges SzIve,
Irgalmazz nekünkl (Háromszor.)

Alacoque Szent Margitnak, a nagy Jézus SzIve·
tlsztel6nek miseimái.

EI6készlt6 Iméds6g.
(Amikor a pap a lépcsőimát mondja.)

Istenem, hiszem, hogy Itt ugyanazon hatalommal vagy
jelen, mint ahogyan a mennyben uralkodol. A szentekkel
és angyalokkal egyesülve, imádással borulok le előtted
és lstenemnek, eredetemnek és végső célomnak ismerlek
el s vallak rneq.i O, boldogságos, fönséges és imádásra
legméltóbb Szentháromság, nagyságod előtt a földig alá
z6dva, bocsánatot kérek tőled hűtlenségemért, lanyhasá
gomért és nemtörődömségemért, kegyelmeiddel való
visszaélésemért és azért, hogya legméltóságosabb Oltári
szentség véteiébOI oly csekély lelki hasznot merltettem
eddig. Végül bocsánatot kérek tOled egész életem rnín
den bűneiért. Irántad való szeretetből bánom azokat
teljes szlvemböt: én Istenem, inkább szeretném, hogy
egyáltalán ne éltem volna, mint hogy velük téged rneq
bántottalak, téged, akit életemnél ezerszer jobban sze
retekl Ezen szentmise végtelen érdemeiért bocsánatért
esedezem és könyörgöm azon kegyelemért, hogy Inkább
engedj . meghalni, semhogy neked újból visszatessem.
(Ezután elmondom a közgyónást.)

MIsekezdetre. - rntrollusra.
(A pap énekli: Gloria in excelsis Deo: DicsOség

magasságban Istennek. Majd mondja: Dominus vobiscum:
Az Úr van veletek. Azután Orémus: Könyörögjünk.)

~n Istenem, felajánlom neked, Ucvözttörn drágalátos
szent teste és vérének áldozatát, melynek végtelen érdemét
neked elégtételül bűneimért bemutatom és arra kérlek,
hogy kegyelmed bennem hathatósan gyümölcsözzék s hogy
a jót állhatatosan gyakorólhassam; teljesüljön rajtam szent
akaratod, hogy saját akaratomat legyőzhessem. Adj élO
hitet, erOs reményt és Izzó szeretetet, életem végén
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pedig engedj Oszinte bénettel, boldog halállal klmúlnom,
Ezenfelül felajánlom neked én Istenem, ezen szentmisét
szent Egyházad felmagasztaltatásáért, a' Szentatyáért, a
pápáért és. minden keresztény uralkodóért, hazám, hozzá
tartozóim és lelki rokonaim szükségleteiért, a szerzetes
rendekért és kiváltképen saját rendünkért s arra kérlek,
hogy mlnden anyagi és lelki javunkról gondoskodni ke
gyeskedjél. Add meg nekünk, én Istenem, a szeretet
és alázatosság igazi steileméti Könyörgök a bűnösök és
hitetlenek megtéréséért, az eretnek tévedések megszű-'
néséért, a tisztítótűzben szenvedő lelkek kiszabadulásá
ért, a szomorúak és szenvedők vigasztalásáért és végül
a haldoklók számára a boldog halál kegyelméért. En Iste
nem, egyesülök mindazon szent szándékkal, amely ezen
szentséges áldozat szerzésénél SzIvedet eltöltötte és
arra kérlek, hogy e szent'mise érdemét, úgyszintén a mai
napon bemutatott minden. szentmise érdemét ugyanezen
szándékokra, betudni méltóztassál, mert minden kérésem
mellett nem kIvánok mást, mint hogy szent akaratod telje
süljön és kegyelmeid teljessége reánk szálljon.

Evangéllu.mra.
Felállok annak bizonyságául, hogy kész vagyok a

parancsok útján járni és a következőket mondom: Jézu
som engedelmes· volt a halálig, mégpedig a kereszthalá
ligl Ezután egy kissé meghajtom magam, homlokomat,
ajkamat és szIvemet megjelölöm a kereszt jelével és
imádkozom: O, Istenem I Légy Te gondolataimban, ajka
mon, szIvemben, hogy.a szent evangéliurnot hivő lélek
kel fogadjam be.

(A pap mondja: Credo in unum Deum: Hiszek egy
Istenben ...) utána a szentáldozásra készülök elő, ha az
a boldogság lesz osztályrészem, hogy az Urat szIvembe
fogadhatom. Ha nem járulok a szentáldozáshoz, akkor a
Szanktuszig vagy egész a Páter noszterig (a Miatyánkig)
a kfnszenvedés egyik titkáról elmélkedem. Vasárnap:
Jézus az Olajfák hegyén végzett imájáról; hétfőn: Krisztus
elárultatásáról és elfogatásáról; kedden: az ostoroztatás-
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ról; szerdán: a tövissel velö . megkoronáztaMsról; csütör
tökön: a kereszthordozásról; pénteken: a keresztrefeszl
tésről és szombaton: a kereszt tövében álló fájdalmas
SzOzröl. (Most van a kehelvbontés, az első förésze a
szentmisének, a rnínlstréns egyet csenget.)

Szanktuszra. (Szeni, szent, szent, háromszor csengel
a mínlstréns.) En Istenem, e szentmiseáldozatban felaján
lom neked Krisztus szenvedéseinek végtelen érdemét a
magam és minden lélek üdvéért, bűneink bocsánatáért,
szent Anyád és az ég összes szentjeinek tiszteletére és
végül a tisztltótOzben szenvedő szegény lelkek vigasz- I

telésére.

Ortelmutatésra.
A szentostve fefmutatásakor: O Megváltóm, az őszinte

alázatosság szellemében imádlak téged és ti pap kezei
által felajánllak mennyei Atyádnak, engesztelésül az én
és az egész emberiség bűneiért. A kehely felmutatása
kor: O, drága vér, áred] ki lelkemre és szenteld meg
azt; gyu.lladjon fel szívemben aza szeretet, mely Jézus
Szivében érettem égett, hogyezáltlll megtisztulhassak.

Orfelmutatás után.

Legédes~bb Jézusom, lelkeddel egyesítem lelkemet;
Szíveddel, lelkületeddel, életeddel és szándékaiddal éi
saját szívemet, lelkületemet, életemet és szándékaimat
és így veled egyesülve állok mennyei Atyád szlne elé.
örök Atya, isteni Fiad érdemeire való tekintettel, metye
ket most a pap és az egész Anyaszentegyházad által
ajánlok fel neked, fogadj el engem és hallgasd meg kö
nyörgésemet. Jézus Krisztus Szent Sebeibe rejtve, vértől
borítva. és érdemeivel díszítve, ékesítve Jelenek meg
előtted, hogy ne űzz el színed elől, hanem zárj jóságos
atyai karjaidba és az üdvözülés kegyelmét add nekem.
En Istenem, hálát adok neked jótéteményeidért, minden
szent szenvedésedért és halálodért, a szentségekért, 
föleg a legméltóságosabb Oltáriszentség szerzéséértl
Ezután elmondom a Miatyánkot (Páter noszter ...).
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Aldozásra.

örök Atya, felajánlom neked értelmemet, hogy az
csak Téged ismerjen meg. legédesebb Jézusom, felaján
lom neked emlékezőtehetségemet, hogy az csak rólad
emlékezzék meg. Szentlélek lsten, a szeretet lelke, fel
ajánlom neked akaratomat, hogy azt isteni szereteteddel
melegítsed és felgyullaszd. Díszítsd fel lelkemet hét aján
dékoddal és engedd meg, hogy a te szentélyed lehes
sek. Árassz el kegyelmeddel és készítsd el szívemet Iste
nem (legalább lelkileg való) befogadásodra. Jézusom, én
Istenem, miután bOneim miatt méltatlan vagyok téged
szívembe fogadni, zári te engem a te Szívedbe és egye
síts veled oly tökéletesen, hogy semmi se legyen képes
tőled csak egy pillanatra ls elszakítani. Süllyeszd el nyo
morúságomat és semmiségemet a te végtelen nagy Irgal
masságodba és engedd meg, hogy benned és érted él
jek. Jöjj tehát sztvern, lelkem mindene, jöjj és vedd
birtokodba ezen szívet, mely a tied és nélküled egy
pillanatig sem élhet.

Szentáldozás után.

Hálát adok neked, Megváltóm, hogy (lelkileg) nekem
ajándékoztad magad. En is teljesen és fönntartás nélkül
átadom magam neked, hogy tetszésed szerint mindazt
véghezvidd bennem, amit bennem látni kívánsz; zúzzad
széjjel bensömben az önszeretet bálványát és alázd meg
mindazt, ami gögösen fellázad bennem és semmisítsd
meg mindazt, ami veled ellenkezik. - Ezután megújítom
fogadalmama!.

Nihil obstat. Fr. Remigius Józsa O. F. M. censor Prov. Imprimi potest.
92211947. Budapestini, die 24. Sepl. 1947. Fr. Clemens Burka O F. M.
Min. Proalis. - ;\Iihil obstat. Dr. Stephanus Solymár m. p censor. Imprimatur,
Nr. 6300-3311947. Wesprimii, die 22. Nov. 1947. t Ladislaus m. p. episcopus.

1148211948. u. A Tájékoztatásügyi és a BeliigymioiS7.lérium engedélyével'
F. k.: Vuga E. - Korda-nyomda, Budapest, VIII., Csepreghy-u 2:

Fel.: Schal! A.

32


	Cím
	Engeszteljük Jézus szentséges SzIvét szentmisehallgatással
	Miseimák
	Felajánló imádság a szentmise előtt
	Lépcsőima
	Introitus – Misekezdet 
	Kyrie eleison
	Gloria in excelsis Deo
	Collecta – Gyűjtőimádság 
	Szentlecke – (Lectio) 
	Evangélium 
	Credo – Hitvallás 
	Offertorium – Felajánlás
	Oráte frátres – Imádkozzatok testvérek
	Secreta – Csendes kérő imádság 
	Prefáció – Hálaének 
	Cánon – (A szentmise legszentebb része) 
	Consecratio – Átváltoztatás 
	Úrfelmutatás után
	Páter noster – Miatyánk 
	Communio – Áldozási ima
	Áldás
	Csendes szentmise után
	Könyörögjünk

	Alacoque Szent Margitnak, a nagy Jézus Szíve-tisztelőnek miseimái 
	Előkészítő imádság
	Misekezdetre – Introitusra 
	Evangéliumra
	Úrfelmutatásra
	Úrfelmutatás után
	Áldozásra
	Szentáldozás után


