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Előszó 

A szentmlse 

életUnk középpontja 
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A szentmise életünk legjelentösebb cselekménye. 
Semmiképpen sem tekintbetjük meröben kikapcsoló
dásnak - bármilyen jámbor legyen is -, mindennapi 
munkánk vagy szórakozásaink közepette. Mert a szent
mise magában foglalja, összegyűjti - egyetlen Isten
nek tett felajánlásban - valamennyi tevékenységünket, 
a legegyszerűbbet és a legmagasztosabbat, örömeinket 
és bánatainkat, végső fokon egész keresztény életün
ket. Növeli bennünk a hitet és szeretetet, új energiákat 
önt belénk, hogy betöltsük hivatásunkat, küldetést ad, 
hogy hirdessük az Örömbirt és ebben segitsük testvé
reinket. 

A szentmise cselekmény, amelyben teijes mértékben 
résztveszünk, nem pedig többé-kevésbé tetsző szfnjá
ték. melynek csak szemlélői vagyunk. Kétségkivül 
Krisztus az első ebben a cselekményben, szaval és bús
véti áldozata által, Lelke erejében, amely átjárja a kö
zösség minden tagját, különösképpeB. a papot, aki az 
O hivatott képviselője. Mindazonáitai - Krisztus papi 
népéhez tartozásunk erejében - mindannyiunknak 
részt kell vennünk az Eucharisztia ünneplésében, ame
lyet a mi közösségünk ünnepel, egységben az egész 
Egyházzal, amennyiben hivő lélekkel fogadja Isten igé
jét, hálát ad a mennyei Atyának és örömmel vesz részt 
az úr lakomájában. 

A szentmise különbözö szertartásai nem laza össze
függés nélkül következnek egymás után, hanem egyre 
baladó áramlásban folynak. melynek ritmusa hol er5-
sebb lendülettel ér el egy-egy csúcspontjáboz, hol meg
piben egy rövid időre. A mise két lényeges részre osz
lik s ezek: az Ige liturgiája és az Eucharisztia liturgiája. 
E két rész benső egységben van egymással és közvetlen 
vonatkozásban életünkkel. 
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A szentmiseáldozat megünneplésének első pillana
tától egyetlen közösséget alkotunk. Abban a tudatban, 
hogy Isten jelenlétében vagyunk, énekelni kezdünk, 
Isten bocsánatáért esdeklünk és imádkozunk. Az Ige 
liturgiájában Isten szól hozzánk a Próféta, az Apostol 
és Krisztus szava által, feltárja előttünk üdvözítő ter
vét és fölkelti engedelmes odaadásunkat akarata iránt. 
Ugyanakkor mi is dialógusba lépünk az úrral: éne
künkkel, hitünk megvallásával és az egyetemes könyör
géssel, amikor az egyház és az egész világ szükségeiért 
imádkozunk. 

Pillanatnyi megpihenés következik, mialatt az oltár
hoz visszük ajándékainkat és a pap felajánlja a kenye
ret és bort. Ezután kezdődik a nagy eucharisztikus imád
ság. Nagy hálaadás ez: a prefációval kezdődik, amelybe 
mi is bekapcsolódunk a Sanctus éneklésével. Azután a 
pap megismétli Krisztus Urunk szavait és cselekedeteit 
az Utolsó Vacsorán, felajánlja áldozatát Krisztus ha
lála és feltámadása emlékére, megemlékezik Isten nagy 
jótéteményeiről, imádkozik az élőkért és megholtakért. 
Miközben igy mi is megünnepeljük Húsvétunkat, han
gosan köszöntjük üdvözltőnket és vele együtt dicsőít
jük Atyánkat, aki szeretetének kegyelmével halmoz el 
bennünket. Majd az úr imádságával előkészülünk a 
szentmise utolsó cselekményére: az áldozásra, amikor 
Krisztus testével és vérével egyesülünk testvéri lako
mában. amely Vele és testvéreinkkel egyesit bennünket. 

Néhány pillanatnyi összeszedettség után, mielőtt 
távoznánk, küldetést kapunk, hogy mindenütt tanúi le
gyünk annak az Örömhfrnek és szeretetnek, amellyel 
az űr megajándékoz bennünket. 
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BEVEZETÖ SZERTARTÁS 
KEZDO €NEK 

lntroit~ 

Egybegyült a hiv<!k közössége. A pap a segédkezőkkel az oltár· 
hoz vonul. Felhangzik a KEZDO e.NEK melynek az a ~lja, ho 
megnyissa lsten népének találkozóját, megteremtse az egybegyffite 
lelki egységét és a nap gondolatkörébe vonja <Iket. enek lielyett 
felolvasó ismertetheti az elmélkedésre szánt ünnepi jiOndolatot. A 
pap mea~csókolja az oltárt, esetleg tömjénezéssei koszanti és Ul<!h~ 
lychez megy. A hivek felállnak . 

KÖSZÖNT€:; 
Salutalio 

A KEZDO eNEK után keresztet vetnek az egybegy(lltek . 

. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 
A pap mint lr.özösségi családf<! köszönti a megjelenteket. 

Három különböro KOSZONTilS lr.özül rilaszthat: 

l. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, 
az Atyaisten szeretete 
és a Szentlélek egyesítő ereje 
legyen mindnyájatokkal. 
& a te lelkeddel. 

2. Az úr legyen veletek. 
es a te lelkeddel. 

l Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentól 
és Urunktól, Jézus Krisztustól. 
Aldoü legyen az Isten á a ml Urunk Jézu!l 
Krlsztus AQ'Ja. 
VallJ. 

& a te lelkeddel. 

Megjegyzés: A vastag betűs szöveg a hivek válasza. 
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A pap, vagy t.~egblzottja, ekkor röVJd bevezetőt mondhat. 

BŰNBÁNATI CSELEKM€NY 
Actus paenltentlalls 

A pap közös bOnbirultra uólftja fel az egybegyülteket: 

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretOnket 
éa bánjuk meg bilneinket, 
bogy méltóképpen ünnepelhessüle az 'Or szent titkait. 

A ltöz.öuq rövid csendet tárt. 

lürom killönbödl BONB.UlATI szöves közül v6laszbatnak: 

l Győnom a mlndenbatcS latennek éa nektek testvéreim, 
hogy sokazor & sokat v~tkeztem 
sondolaUal. sz6vai. eselekedettel és molasz&Assal: 
m v~tkem, m vmem, m fa'en nano vmem. 
K&em ez&t a boldocsácos. mlndenkor 
szep16telen SzGs Múii&. 
u &lsze8 aqyalokat éa szenteke&. 
& titeke&. tesivérelm, 
bou lnWlkozzatok &ettem U1'1lnkbos, 
IstenflDkbl:&. 

2. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk. 
Mert vüke:dllnk ellened. 
Uram, mutasd meg nekQnk irgalmasságodat. 
&. add mec nektlnk u fldvlaEa'et. 

3. A pap vagy a felolvasó a követkc:z6, VB&Y mlis hozzá ba~ooló 
bOnbána ti szövqet mond: 

Jézus Krlsztus, akit elkQldött az Atya, 
hogy gyógyftsd a töredelmes szivúeket: 
Uram, irgalmazz. 
Uram. IrcalmaDI 
Jézus Krlsztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hivjad 
a b(lnösöket: 
Krisztus, kegyelmezz. 
Krlsztas. kel')'elmezz r 



Bevezető szertartás 

Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, 
hogy közbenjárj érettünk: 
l.Jram, irgalmazz. 
Uram, irgalmazz! 
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Amikor a BONBANATI CSELEKMS.NY e harmadik szö~ 
flf~.dja a közösség, elmarad az lsten irgalmáért könyörgö ES 

Mindegyik BONBANATI szöveg a feloldozással zárul: 

Irgalmazzon nekünk a mindenható lsten, bocsássa meg 
btineinket, és vezessen el az örök életre. Amen. 

ESEDEZÉSEK 
l nvocationes 

A pap és a hívek Isten irgalmáért esedeznek. A kettőzött szöve
get énekelten háromszor is megismételhetik. 

Uram. irgalmazz. 
Uram, irgalmazz! 

Krisztus, kegyelmezz. 
Krlsztus. kegyelmezz! 

Qram, irgalmazz. 
Uram, irgalmazz! 

DICSOlTÉS 
Gloria 

At Or vagy a szentek ünnepein, ezenkivül - úrjövet ~ nagy.böjt 
kivételével - minden vasárnap elénekli vagy elimádkozza a hivők 
közössége a DICSOtTI!ST . Ez az llskereszti!ny himnusz a teremtő 
cs m<"g,·áltó Istent magasztalja. 

Dicsöség a magasságban Istennek l 
& a földlio békesség a jóakaralú embereknek. 
Dics6f&nnk Téged, áldunk Téged, 
Imádunk Téged. macau&alunk Téged, 
Hálá& adunk Neked nagy dfea6ségedéri. 
Urunk és Istenünk! Me11117eJ Király! 
Mindenha&ó AtyaisteDI 
Urunk, Jézus Krlsztus: egysziilliti Fiú, 
Urunk és lstenODk, -
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lsten Báránya, az Atyának Fia. 
Te elveszed a világ bűneit: 
hallgasd meg könyörgésünkeit 
Te az Atya Jobbján ülsz: 
irgalmazz nekünk! 
Meri egyedül Te vagy a Szeni, 
Te vagy az 'Cr! 
Te vagy az egyetlen Fölség: 
Jézus Krlsz&us! 
A Szenft,lekkel együ&t -
az Atyalsten dicsőségében. Amen. 

Bevezető szertartás 

KÖNYÖRGf:S 
Oratio 

A BBViEZETO SZERTARTAS záró• mája a KöNYöRGI?.S , amely 
ellitt rövid csendben tudatosflják a hí>'ek lsten közelségét, aki elé 
kéréseikkel járulnak. 

Könyörögjünk ... 

A könyörgés zárószavai legtöbbször a következlik: 

... a mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten mind
örökké. Amen. 

Az Amen után a hivek leülnek. 
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AZ IGE LITURGIÁJA 
lsten szól népéhez és Itinyilvánítja üdvözítő tervét. Az egybe

gyűltek figyelmesen hallgatják lsten szavát az trásból és annak 
iilkalmazását a szentbeszéd ulmutatása alapján vésik lelkükbe. Egye
temes könyörgésben váltanak szót Krisztussal, aki azért van jelen 
szavával, hogy önmagát nyújtsa lelki táplálékul. 

ELSO OLVASMANY 
Prima lectio 

Vasár- és ünnepnapokon a felolvasó az olvasó állványról felol
vassa az ószövetségi, Jeginkább prófétai olvasmányt. Húsvéti időben 
az Apostolok Csele"kedeteiből olvas. 

Olvasmány ... (N. Próféta) könyvéből. 

A felolvasást felszólltással fejezi be, melyre a hívek is vála
szolnak: 

Ez az Isten igéje. 
lstennek legyen hála. 

ZSOLTARI!:NEK 
Psalmus 

Az elllénekes, zsoltáros vagy az egész kö1.ös~ég a meghatározott 
zsoltárt énekli, maód kiválasztott sorát ismétli. Ojabb alkalom nyilik 
elmélkedő elmélyülésére és arra, hogy a hivő lélek lsten igéjének 
befogadására hangolja magát. 

MAsODIK OL VASMANY 
Secunda lectio 

Meghatározott napokon második olvasmány követi az elsőt, rend
szerint az apostolok valamelyik leveléből, melyet lehetőleg egy má
sik felolvasó olvas fel. A Titkos Jelenesek Könyvéből is merft e 
második olvasmány. Indokolt esetben ,.a<árnap is elhagyható az 
egyik olvasmány. 

Szentlecke ... (N. apostol) leveléből. 

A feJszólitás és a hivek vala,La ugyanaz. 

Ez az lsten igéje. 
lstennek legyen hála. 
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ALLELUJA 
Alleluia 

A ltözösséll feláll az EVANGm.IUM meghallgatására és előké
születül az ALLELUJAT énekli; nagyböjtben más rövid éneket. Nem 
éneltes misében teljesen el is maradhat. 

EVANG:f:LIUM 
Orömhfr 

Az evangélium hirdetése előtt a pap az oltár felé fordulva csend· 
ben mondja a ltövetlt.ez6 imádságot: 

Tisztitsd meg szivemet és ajkamat, mindenható Isten, 
hogy méltóképpen hirdethessern szent evangéliumodat. 

Ha szerpap hirdeti az cvangéliurnot, szintén csendben kér és 
kap áldást a paptól. 

Adj áldást, Atyám! 
Az Or legyen szivedben és ajkadon, hogy méltó és 
illő módon hirdesd evangéliumát: 
az Atya, a Fiá t és a Szentlélek nevében. 

A szerpa p válas :ro : 

Amen. 

Az evangélium felolvasója a következő hangos felszólltással for
dul a köz'Jsséghez: 

Az Or legyen veletek. 
Es a te lelkeeleleL 

Evangélium Szent ... N. könyvéből. 
Dicsöség neked ls&entink. 

A jclenlevőlt keresztlel jelölik ~ homlolwltat, ajkukat és 
szivüket . A pap tömjénezésM:l is kifeJezheti tiszteletét az evan
gélium icánt, melynelt hirdetése a következő válaszos imával feje
ződik be: 

Ezek az evangélium ígéi. 
Aidunk Téged Krlsztus. 

A pap megcsókolja az evangéliumos könyvet és cseniben mundja: 

Az evangélium tanítása legyen búneink bocsánatára. 
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.SZENTBESZÉD 
Homilia 

Minden vasár- és ünnepnapi közösségi szentíítisében s másko'r 
is, ha többen vesznek rajta részt, szentbeszédet kell tartani, melv 
elsősorban a hallott bibliai szövegeket magyarázza és alkalmazza a 
hallgatókra. · 

HITVALLAS 
Credo 

A közösség lútének megvallásával válaszol az elhangzott olva'
mánlokra és a hallott tanltásra, de a legfőbb hittételek felsorolá
s:ha egyben az eucharisztikus áldo.l3tra is felkészül. 

Hiszek az egy Istenben, 

mindenha&ó Atyában -
mennynek és f'óldnek, 
mlnden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. 
Hiszek az egy ()rban: Jézu3 Krisztusban, 
lsten egyszülött Fiában: 
Aki az Atyától szflleteU 
az idö kezdete elót&. 
lsten az lsten&ól, - VDágosság a Világosságtól, 
valóságos lsten a valósigos Istentől. 
SzületeU, de nem teremtmény: 
az Atyával egylényegű és minden ál&ala let&. 
&-&iink emberekért, a mi Ddvösségünk&t 
leszálloU a mennyból. 
MegtestesDit a Szentlélek ereJéból Szűz Máriától 
és emberré lett. 
Poncius Pilátus alaH &tnnk keresztre tesziteUék, 
kinhalált szenvecleU és eltemették, 
Harmadnapra töl&ámadoU az irások szerin&, 
fölmen& a mennybe, oU Dl az Atyának JobbJán, 
de újra eljön dicsőségben, l&élnl él6ket és holiakat 
és országának nem lesz vége. 
Biszek a Szentlélekben, 
Urankban és éltet6nkben, 
Aki az Atyától és a Fiútól származik. 
Aklt éppúgy Imádunk és dicsói&nnk 
mfnt az Atyá& és a Fiút. 
O szól& a próféták szavával. 
Hiszek az egy, - szent, - ka&ollkus és apostoll 
Anyasz~ntegyházban, 
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vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, 
várom a holtak föltámadás" 
és az eljövendó örök éldet. Amen. 

HlVEK KÖNYÖRGÉSE 
Oratio fidelium 

Pál apostolnak Timóteushoz küldött első levele (2, 1-2) alapján 
a hivek felsorolják kéréseiket. A zsinat idevonatkozó tanítása ez: 
•Egyetemes könyörgéseket kell a hfvek részvételével végezni először 
az Anyaszentegyházért, azután azokért, akik minket batalommal 
vezetnek, majd mindazokért, akiket sokféle baj szorongat, \'égül 
minden emberért és az egész világ üdvösségéért.• 

A beveztő ima lltán, melyet a pap mond el, felolvasó terjeszti 
elő a kéréseket, melyekre az egész közösség felel, rendszenot a 
következőképpen: 

Kérünk téged, hallgass meg minket. 

A záróimát ismét a pap mondja: 

... Ami Urunk, Jézus Krisztus által. Amen. 
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AZ ÁLDOZAT LITURGIÁJA 

AZ ALDoZATI ADOMANYOK 
ELOittsziTtsE 
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FELAJÁNLAsi ÉNEK 
Cantus ad aftertorium 

A hívek adományát, a kenyeret és a bort, esetleg más ajánd~ 
kokat is felszolgáló menetet és ezek előkészítését az áldozatra a 
FELAJANUSI E.NEK kiséri. 

A KENtlR FELAJÁNLÁSA 
Oblatio panis 

A pap felajánlja a kenyeret. A kisérő imát rendesen csendben 
mondja, de imádkozhatja bangosan is. 

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőke
zűségedból kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint 
a föld termését és az emberi munka- gyümölcsét. Ebből 
lesz számunkra az élet kenyere. 

A híveir. ráfeleibetik: 

AldoU legyen az lsten mindörökkél 

A BOR FELAJANLASA 
Oblatio vini 

Bort és vizet önt a pap a kehelybe. Közben f&y imádkozilt: 

A bor és a víz titka által részesüljünk annak istensé
géJ:?en, aki kegyesen részese lett emberségünknek. 

A pap felajánlja a bort és ezt az imát mondja: 

Áldott vagy, Urunk, mindenség ·Istene, mert a te bőke
zűségedból kaptuk a bort. FölajAnljuk néked, mint a 
szól6t6 termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből 
lesz számunkra a lélek itala 
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A hivek válas1.a: 

Aidott tegyen az Isten mindörökké! 
CSENDES KÖNYÖRGI!:S 

Secre ta 

A pap és a hivek önmagukat is adományaikhoz csatolják: 

Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel, kérünk Urunk. 
Istenünk, fogadj el mlnket, és legyen kedves szined 
előtt áldozatunk. 

KI!:ZMOSAS 
Lavabo 

Tömjénezés is megelőzheti, mely szintén a megtisztulást jelk6-
képezi. A pap e szavakat mondja UZMOSAS közben: 

Mosd le, Uram, btlneimet, és vétkeimtől tisztíts meg 
engem. 

HANGOS KÖNYÖRGI!:S 
Concursus populi 

A pap a cselekményben való részvételre szólftja fel a hh·eket. 

Imádkozzatok. testvéreim, hogy áldozatunk kedves le
gyen a mindenható Atyaisten előtt. 

Felszólftására hangosan válaszolnak az egybegyültek: 

Fogadja el az Or kezedból az áldozato& nevének ctlesé
re&ére á dicsőségére, mindannytunk és az egész Anya
szentegyh;iz jav;ira. 

FELAJANLó KÖNYÖRGI!:s 
Oralio super oblata 

Az áldozati adom4nyok elökészftése megtörtént. A nap gondola
tának megfelelő imát mond fölöttük a pap, melyet e szavakkal fe
jez be : 
... A ml Urunk, Jézus KriSztus által. Amen. 

AZ EUCHARISZTIKUS IMADSAG 

A szentmise közéopontjában az utolsó vacsora felldbése 611. Az 
tlr rendelkezése értefmébet!: •EZT CSELEJ{EOJ2TEK AZ 2N EM
L~KEZETEMRE• , a pap megjeleniti az · újszövetsq áldozatát; ami-
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kor m~métü Krisztus szavait. Amint Jézus megtörte a kenyeret 
és megakiotta a kelyhet: •hálát adott• és oáldást mondott•; példá
jára az utolsó vacsora cseleJanén;vét mi is na&Y. hálaadó imádságba 
illesztjük. Az -eucharisztia« szó Jelentése: •hálaadás«. 

Az eucharisztikus imádság lényegében cselekmény, mert megvaló
sítja, amit jelez. Ezért csak pap mondhatja el. Cselekményi jellegé
vel az igehirdetés fölé emelkedik, bár egyben a legmagasztosabb 
igehirdetés is. 

Ennek az Imádságnak a szövege az elsG századokba visszanyúló 
szakAsból rögzftlldött mai formájában. Rómában aránylag gyorsan 
egyetlen szöveget fogadtak el, amely •kánon• néven (az euchariszti
kus cselekmény szabálya) vált közísmertté. Ezzel szemben a keresz
tény keleten különbözG hivatalos szövegeket Gríztek meg •anafora• 
(Istennek való felajánlás) általános néven. 

A szentmisének ez a legfontosabb, középpanti és nagy hálaadó 
imádsága a jelenlegi eiGfráiok szerint négy változatban végezhető. 
Az ei.S<5, a régi római kánon, másfélezer év óta alig változott. A 
másik három eucharisztikus imádság is llsi anaforlik nyomán ké
szült. Az eucharisztikus imádságok lr.ifejezésmódja és egymáshoz 
való viszonya bármennyire is Jr.ülönböz6, elemeik mindig azonosak 
és könnyen felismerheUik: 

J. H1IJaadú ( euchal"-t1a) 
Válaszos imával kezd&lik, amelyet a pap indit el. A többszörös 

felszóUtást és választ gyönyör11 mqnyitó ének ( praefalio) követi, 
rnelybe belekapcsolódik az egész közösség a Szent, szent (Sanctus) 
éneklésével. A teremtés és a megváltás jótéteményeiért mondott 
hálaadásba szöv&lik bele az utolsó vacsora felidézése és áldozatunk 
felajánlása, amely a cselelmény vqeztével a megnyitó éneknek 
megfelelel záróénekben (doxolOida) fejezödik be. 

A nyupti ha&)'omány solr.fájta változó megnyitó éneket (prefá· 
ciót) llrzött meg. Bennük a paP. az egész nép nevében dicsliiti az 
Atyaistent és hálát ad neki az üdvösség mílvéért a narnak, az ün· 
oepnek vagy a szentidllnek külömbsége szerint. Ezze szemben a 
keleti h~amány ~ellen változatlan prefkiót ismer, amely ha
talmas ben 'fázolja az üdvtörténetet a teremtést61 egészen Krisz
tus Urun ujrajöveteléig (ilyen keleti jelleg(l a 4. eucharisztikus 
imádság). 

2. Az utolsó vacsora elbeszélése és az litrilloztatú (narntlo 
ct eonsecratlo) 

A pap Krisztus szavaival és cselekedeteivel az utolsó vacsorát 
jelenVlllóVá teszi. Ezen a vacsorán alapltotta meg az Ur szenved6-
sének és föltámadásának szakramentumát: az apostoloknak a ke
nyér és a bor szine alatt saját testét és •érit nytljtotta át, s 
egyúttal paracsat adott, hogy ugyanezt a szent tidot folytassák 
mmdöröki'e. Az átváltoztatás után, a pap felszólltja a hfveket, h~ 
ők is hirdessék hi~ azent titkát. A közösség a különbözG ~ 
vegek szerint fennhangon dicsliiti az Urat, aki megváltott bennün
ket halálával és feltámadásával. 

3. Mqemlékezés á felajainlú (anamnesis, offert.orlum) 
Az átváltozás után az egyház megemlékezik Krisztus szenvedé

sér61, dic:Miséges feltámadásról és mennybemenetelérol: mind ennek 
foglalata a szentmisében való titokzatos, de valós mesdelen~se. Eh· 
hez a megemlékezéshez kapcsolódik a valódi fölajánlás, amikor az 
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igazi szeplihelen áldo1.atot, azaz magát Krisztust a tenyér és a bor 
leple alatt nyújtja az egyház az Atyának. Ez természetesen felöleli 
és átalakftJ.ia mindazok lelki áldozatát, - önmaguk felajánlását is, 
- akik Krisztussal egyetlen Testet alkotnak. 

4. LI!Jekhfvú (eplclesls) 

Mind a négy eucharisztikus imádságban megvan a Szeoliélek 
segltségül hlvása, hogy isteni ereje által szentelje meg, változtassa 
Krisztus testévé és vérévé az emberektől fölajánlott ajándékokat, 
to-1bbá gyQjtse össze és tartsa meg egységben awltat, akit az 
Ojszövetség lakomájában részesednek. 

~. Közbenjá.nlst kérő Imádságok (memento vivorum et mor· 
tuonun) 

Az Eucharisztiát az egész - a földi és az égi - egyházzal való 
közösségben ünnepeljük. Ezért a közép~~s imából nem hiányozhat 
az élilitről és holtaltról való megemlí . E megernlétezések a 
szentelt imádságos közbejárásához kapcsolódnak. 

6. Szentháromsá&ot dtc:s6ft6 zúólma (doxolopa) 

Osteresztény szaltás szerint a Szentháromságot dicstiltil záró
imával fejezlldi.k be az eucharisztikus imádság. A teremt6 és aond
viselő, mmden ember tözös Atyja, Fia, akit tüldött, az Or és Els6 
Testvér, a megszentelő Szentléfek: öröt tiszteletben és dicsőségben 
állnak a szent nép előtt. 

A közösség figyelmesen végil!hallgatja a nevében mondott eucha
risztikus imádságot és részvételét Amen-nel fejezi ld. 

VALASZCS IMA 
Dialogus 

A nagy eucharisztikus imádság kezdetére többszörös telszólitás
sal figyelmezteti a pap a híveket, amelyre azok mind emelkedettebb 
lelkülettel válaszolnak. 

Az úr legyen veletek! 
& a te lelkeddel! 

Emeljük föl szívünket! 
Fölemeltilk az 'O'rhoz! 
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! 
Mél&ó és Igazságos! 

MEGNYITO ÉNEK 
Praefa ti o 

A lrlllönböző ünnepekre és id6szak.okra szóló IJ1ellllyitó ~tek 
(prefádók) mellett a 2. és 4. eucharisztikus imádság saját mepyi· 
tó éneke (prefációja) bármikor vehető. 



Az eucharisztikus imádság 

A melflyitó énekek (prefációk) oldalszámos sorr_endje: 

úrjövetre I. (ádventra) 18. old. 
Úrjövetre II. (ádventra) 19. old. 
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Urunk, Jézus K.risztus születésére (karácsonyra) 20. old. 
Vízkeresztre 21. old. 
Nagyböjti vasárnapokra 22. old. 
Nagyböjti hétköznapokra 23. old. 
A Szent Kereszt emlékére 24. old. 
Húsvétra 25. old 
Urunk mennybemenetelére 26. old 
Jézus szentséges Szívének emlékére 27. old. 
Urunk, Jézus Krisztus, a Világmindenség királyának 
napjára 28. old. 
A Szentlélek ünnepére (pünkösdre) 29. old. 
A Szentháromság magasztalására 30. old. 
~vközi vasárnapokra I. 31. old. 
~vközi vasárnapokra n. 32. old. 
Az Oltáriszentség emlékére 33. old. 
A Boldogságos Szúz Mária köszöntésére 34. old 
Szent Józsefnek, a Boldogságos SZ11z Mária Jegyesének 
emlékére 35. old. 
Az apostolok emlékére 36. old. 
Altalános megnyitó émtt L 37. old. 
Altalános megnyitó ének IL 38. old 
Az elhunytakról 39. old. 

Az egész biv6 köz.össéK nevében a pap dics6íti Istent, a mennyei 
Atyát. Hálát mond az üávösség naji;Y mGvéért. Mindi& az ido5szer0 
VBIO' alkalmi gondolat domborodik ti a bálaénekben. 

SZENT,SZENT 
Sanctus 

Mindegylk MEGNYITO 8NBK.. . a mennyei seregek bimnunával 
zárul. Fen~es e~tYsé2be kapcsolódit az éJi hatalmasságok dala a 
Messiás földi dicso5~~ek énekével, amelyet Jeruzsálemben zenpet 
a gyermekajkak. A bivo5k közössége túláradó örömmel együtt ÚjJOng 
az angyalokkal: 

Szent vagyi - Szent vagy! - SzeJU vagy! 
mbldenség Ura, Jatenel 
Dicsőséged beWU a mennyet & a flUdeU 
Hozsanna a ID8gll8llágban! 
AldoU, aki jan u Or nevében. 
Hozsanna a magasságban! 

A Szent,szentet a négy eucharisztikus imádság egyike követi. 
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MEGNYITO rumi{ .úRJtJVETRE I. 
PRAEFATIO DE ADVENTU, I 

Hálaadás űdvözltönkért, aki eljött me~ilágltani és majd újra 
eljön átalaidtant a világot. 

Oriövet l. vastfrnapitftól december 16-il{ végeztük az összes ddventr 
misében, kivéve azokat, amelyekrre.~ saJdt megnyitó éneke van. 

M eri bizony méltó és igazságos, illó és üdveis. 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
ml Urunk. szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 
Krisztus, a mi Urunk áltaL 
O első eljövetelekor magát megaiázva testet öltött, 
teljesUette a kezdettól fogva néki rendelt küldetés&. 
és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját; 
hogy amikor újra eljön dicsőséges fényben, 
látható valóságban nyerjük el, 
amit most Igéretként várva várunk. 
es ezért mi is, mlként az angyalok és főangyaloko 
a trónod körül álló égi szellemek 
és mlnden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük, 
és velük együtt vég nélkül mondjnk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagyi 
mlndenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
AldoU, aki jön az l}r nevében. 
Hozsanna a magasságban! 
Megjegyzés: Könnyebb olvashatósig kedvéért a toribbiakban, vas
tal betíis szedésset került nyomás&:a a megnyitó énekek és az 
eucbarlszllkWI lmll.dságok szövege. 
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MEGNYIT() 2NEK úBJOVETRE D. 
PRAEFATIO DE ADVENTU, Il 

Hálaadá~ Urunknak a vele való találkozás örömtell várakozáúban. 

Decembu 17-tlJI 24-ig v~gezzük az 'úriöveti rnisékben ~s azokban, 
amelyeknek nincs saiát megnyitó ~neke. 

M en bizony méUó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenüü hálát adjunk néked, 
m1 Urunk, szeniséges Atyánk, mindenha&ó örök Isten: 
Krisztus, a mi Urunk áltaL 
Ot előre hirdeüe a próféták szózata .. 
és kimondhatatlan szereteüel hordozta a Szűzaaya; 
az ő eljöveteléről jövendóli Kereszielő János, 
maJd bizonyságot teH arról, hogy már hozzánk érkezeü. 
O megadJa nékünk, hogy születésének szeni ünnepé& 
örvendezve várJnk, s igy buzgó illiában · 
és dicséretében nJJongva találJon minke&. 
Gs ezért m1 is, mlkéni az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és mlnden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük, 
és velük együü vég nélkül mond"tuk: 

sz~t vagyi - ~zent vagyi - Szent vagyi 
mindenség Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldoü, aid jön az Or nevében. 
Hozsaama a macassácbanl 
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MEGNYIT() DmK URUNK SZULETESERE 
PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI 

Hálaadás az Atyának, mert küldöttje, a megtestesült Ige által 
klnyilatlr.oztatta emberszeretetéL 

Karácsony napján, annak nyolcadában, Urunk bemutatásának ünne· 
,til (febr. 2) ts a Vítkeresu el6tri napokon végettük minden mi· 
sében, kivtve atokal, amelyeknek saját megnyitó éneke a megváltás 
titkarról és at ist•ni sz.emélyekr61 stól. 

M en bizony méUó és igazság-os, Wó és üdvös, 
hogy ftlindlg és ftlindenütt hátit adjunk néked, 
mi Urunk, zentséges Atyink. mindenható örök Isten: 
men éllcs6séged úJ fénye ragyogott föl bennilnk 
az isteni Ige megtestesülésének titka által: 
hogy amikor litható alakban Ismerjilk meg az Istent, 
a láthatatlan világ ete etére gyulladjunk általa. 
& ezért mi is, milt&lt az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük. 
és velük együtt vég nélkiil mondjuk: 

S zen& vagy!- Szent vagy!- Szent vagyi 
mindenség Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennye& és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldo&t, aki Jön az 'Or nevében. 
Hozsanna a magasságban! 
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MEGNYITó tNEK VIZKERESZTBE 
PRAEFATIO DE EPIPHANIA DOMINI 

Hálaadás a meooyel Atyának, mert Fiát meggyöz:őeo nyilváottotta 
kl előttünk. 

VIzkeresztkor b Urunk keresztdisinek napjdn vigezzilk, valamint 
az e kit ünnep kőzi es6 napokon. 

M en bizony méUó és Igazságos, Wö és üdvös, 
hogy mlndig és mindenüü bálái adjunk néked, 
mi Urunk, szeniséges Abánk. mindenható örök lsten: 
meri Egyszülötted, 
amikor a mi halandó rmészetilnkben megjelent. 
halhatatlanságának úJ fényével 
emberi méltóságunkban megQJitoü mlnkei. 
& ezért mi is, mlként u angyalok és főangyalok. 
a trónod körül álló éd zel1 ek 
és minden seregek a m.enJQYI)eD 
a te dicsőséged himn t zeng 
és velük együti vég nélkül IDQndJak: 

S zent VacYI- SZ! nt va.c71- Szent van-l 
mindenség Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földei! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, aki Jön az Cr nevében. 
Hozsanna a magassAgban! 
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MEGNYITO ~ NAGYBÖJTI 
VASARNAPOKRA 
PRAEFATIO DE DOMINICIS QUADRAGESIMAE 

Hálaadás az Atyának a húsvéti előkészület lelkületével, mert segíti 
bennünk az új embert kialakitani. 

Nagyböjti vasdrnapokon végezzük. 

M eri bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenüü hálát adjunk néked, 
mi Urunk. szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 
Krisztus. a m.i Urunk által. 
Meri kegyesen megadod hfveidnek, hogy évről-évre, 
a megtisztult lélek örömével várják 
a húsvéti szent titkok ünnepét: 
most többet imádkozzanak, 
buzgóbban gyakorolják az Irgalmasság tetteit, 
s az újjászületés szentségel által 
az isten1iúság teljességére jussanak. 
& ezért m.i is, mlként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük, 
és. velük együtt vég nélkiil mondjuk: 

S ent vagyi- Szent vagyi- Szent vagy! 
mindenség Ura. Istenel 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földei! 
Hozsanna a magasságban l 
Aldo", aki jön az Cr nevében. 
Hozsanna a magasságban l 
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MEGNYITOtNEK NAGYBÖJTÍ 
ImTKÖZNAPOKRA 
PRAEFATIO DE FERilS QUADRAGESIMAE 
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Hálaadás Atyánknak, aki az elkövetkező húsv~t örömében mostanl 
megtérésünk által részesít minket. 

Hamvazó szerdától az 5. böjri vasárnapot megellJz(J szombatij: v~,ez
zük a nagyböjti misékben és azokban, amelyeknek nincs saJát meg
nyitó éneke. 

M en bizony méltó és igazságos, illó és üdvös. 
hogy mindig és mindenüU hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 
mert testi böjtölésünkkel a búni fékezed, 
fölemeled a lelke&, 
szent erőt és jutalmat bőven adsz 
Krisztus, a mi Urunk által. 
A te fölségedei általa diesérik az angyalok, 
és imádják az uralkodó szellemek, 
az égi hatalmak rettegik; 
a mennyei seregek, 
az ég erői s a boldog szeráf kórusok 
újjongva együU tisztelik. 
Add kérünk, 
hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 
és alázatos megvallással mondjuk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagy! 
mindenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, aki jön az 'űr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 
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MEGNYITO ENEK 
A SZENT KERESZT EMJ.f;IU';RE 
PRAEFATIO DE SANCTA CRUCE 

Hálaadás Atyánknak, az űr Krlsztus keresztfán aratoll győ"!l· 
méért, amellyel az életet ajándékozta nekünk . 

Az 5. MJii vasdrnaptól nagyhét szerddjdig beldrálag végeztük, kivéve a
zokat a miséket, amelyeknek sajdt megnyitó éneke van; valamint a Sz. 
Keresztr6l, u Or szenvedésér61 és a Jézus Vértr61 szó/6 misékben. 

M ert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenüü hálát adjunk néked, 
mi Urunk. szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 
Te úgy akartad, 
hogy az ember üdvö égét a keresztfa hozza meg, 
hogy ahonnan a halál származott, 
onnan támadjon az élet: 
a bűn fáján győztes átánt 
a kereszt fáján győzze le Urunk, Jézus Krisztus. 
A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 
és imádják az uralkodó szellemek, 
az égi hatalmak rettegtk; 
a mennyei seregek, 
az ég erői s a boldog szeráf kórusok 
újjongva együtt tisztelik. 
Add kérünk, 
hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk. 
és alázatos megvallai l mondjuk: 

S zent vagy!- zent vagy!- Szent vagy! 
mindenségo Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott. aki Jön az nr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



Az eucharisztikus imádság 25 

MEGNYITO l!NEK HúSV2TRA-
PRAEFAno PASCHAUS 

Hálaadás Urunknak, Istenünknek, mert a feláldozott Húsvéti Bá· 
rány feltámadott üdvösségünkre. . 

A húsv~ti vi"as%1dstdl Urunk MennybemeneteUnek ümrepért; v~gez
%Ük a· húsv~tt id6 miséiben és 4%0kba'l, amelyeknek nincs sa1dt meg· 
nyitó éneM. 

M ed bizony méUó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy minden idöben magasztaljunk Urunk Téged, 
de ezen a szem éjszakán kiváltképpen, 

(de ezen a sz~nt napon kiváltképpen), 
(de most a búsvéti időben kivál&képpen), 

midön Krlsztus lett ériünk a búsvéti áldozat. 
Med O az igazi Bárány, 
ö vette magára a világ bűneit. 
A mi balálunkat halálával megtörie, 
s az életet föltámadásával újJászerzette. 
es ezéri m1 is, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és mlnden seregek a me.nnyben 
a te dicsőséged bimnuszái zengjük. 
és velük együtt véJ nélkül mondJuk: 

S zent vagyi- SzeDi vagy!- Szeot vagy! 
mlndeoség Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennye& és a földe&! 
Hozsanna a magasságban l 
Áldott, aki jön az úr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 
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MEGNYITO tNEK URUNK 
MENNYBEMENETEU!!BE 
PRAEFATIO DE ASCENSIONE DOMINI 

Hálaadás az Atyának, mert megdlcsőftette az Or Jézust, a ml 
egykori megdicsőülésünk forrását. 

Urunk Mennybemenetelének napjdn és az ezt követO napokban - a 
pünkösd eMtti szombatig - végeuük lllindazokban a misékben, 
amelyeknek nincs sajdt megnyitó éneke. 

M en bizony méltó és igazságos. illő és üdvös, 
bogy mindig és mindenüH hálát adjunk néked, 
mi Ul'UDk. szentséges Atyánk, mindenbató örök ls&en: 
Krisztus a mi Urunk által. 
O föltámadása után minden tanftványának 
emberi valóságában megjelent, 
majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, 
bogy nekünk részt adjon isteni életéből. 
2s ezéri mi is, miként az angyalok és főangyalok. 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a &e dicsőséged himnuszát zengJük. 
és velük együtt vég nélkül mondjnk: 

S zent vagy! - Szent vagy! - Szent vagy! 
mindenség Ura. ls&enel 
Dicsőséged betöltiamennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, aki Jön az ()r nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



Az eucharisztikus imádság 

MEGNYITO ~EK mzus SZENTSf:GES 
SZIVf:NEK EMLtlmRE 
PRAEFATIO DE SACRATISSJMO CORDE JESU 
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Hálaadás Atyánknak nagy Irgalmáért, amelyet Fia Szlvében nyi· 
latkoztatolt ki. 

A Jézus szenisigts Sz/vériJ/ szóló misékben vigezzük. 

M ert bizony méltó és Igazságos, illő és üdvös, 
hogy mlndig és mlndenüH hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szeniséges Atyánk, mindenbató örök Isten: 
Te úgy akartad, 
hogy kereszten függő Egyszülöttedet 
a katona lándzsája járja át, és megnyU& Szive, 
isteni jóságod kincsesháza, 
Irgalmad és kegyelmed biiséggel áradó forrása legyen. 
A Sziv, mely Irántunk szüntelen szeretettöl lángol, 
a buzgó lelkeknek adjon enyhülést, 
a búnbánóknak pedig menedéket nyújtson. 
es ezért ml ls, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod köriil álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dlcsiiséged himnuszát zengjilk, 
és velük együtt vég nélkül mondjuk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagy! 
mindenség Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
AldoU, aki jön az űr nevében. 
Hozsanna a magasságban l 



28 Az eucharisztikus imádsáa 

MEGNYITó rurnK 
URUNK, JtZUS KRISZTUS, 
A VILAGMINDENS~G KIRALYANAK 
NAPJARA 
PRAEFATIO DE DOMINI NOSTRO JESU CHRISTO REGE 

HálaadJis a mennye.l Atyának Krtsztus Királyért, aki a kereszi 
oltárán feláldozta magát, hogy megalapitsa az igazságossál. a 
szeretet és a béke országát . 

.4 Krisztus Kirdlyról szóld mistkbm végezzük. 

M ert bizony méUó és igazságos. illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szent éges Atyánk, mindenható örök lsten: 
Te egyszülött Fiadat, 
a mi Urunk Jézus Krisztust 
ünnepi örömben örök főpappá 
és a mindenség Királyává kented, 
hogy szeplőtelen áldozatként a kereszt oltárán 
engesztelésül odaadja önmagát, és véghez vigye 
az emberek megváltásának szent művét; 
és minden teremtményt hatalmába véve 
az örök és egyetemes országot 
végtelen fölségednek átadja: 
Az ö országa ig ·g és élet, 
kegyelem és szentség, 
az igazságosság, a szeretet és a béke. 
28 ezért mt is, miként az angyalok és főangyalok. 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengJük, 
és velilk együtt vég nélkill mondjuk: 

Sunt vagy!- Szent vagy!- Szent vagy! 
mlndenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban l 
Aldott, aki jön az űr nevében. 
Hozsanna a ma~rasságban! 



Az eucharisztikus imádság 

MEGNYIT() :eNEK A SZENTL&.EK 
ELJÖ\TETELtRE 
PRAEFATlO DE SPIRITU SANCTO 
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Hálaadás az Atyának a Szentlt!lelc ajándékalért, amelyekkel meg· 
ajándékozza fogadott fialt. 

Pütrkösd vasdrnapjdn is a Szentlélekrr'Jl szóló misékben végeuuk. 

M ert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mlndig és mindenüit hilát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mfndenható 6rök lsten: 
Krimus Urunk által. 
O fölment a mennybe, ott ill jobbodon, 
és fogadott fiaidnak a mal napon 
a megigéri Szenileiket elkiildte. 
A földkerekségen ez&t mtnden élő 
túláradó örömmel tíjjong; 
a mennyei erők, és a hatalmas angyalok 
a te dicsőséged himnu zát zengik vég nélkül énekelve: 

S zent vagy! - Szent vagy! - Szent vagy! 
mlndens~ Ura, Istene! 
Dicső égedbetölti amennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, akt jön az úr nevében. 
Hozsanna a magasságban l 



30 Az eucharisztikus imádság 

MEGNYITó ~NEK A SZENTHAROMSAG 
MAGASZTALASARA 
PRAEFATIO DE SANCTISSIMA TRINITATE 

Hálaadás az Atyának, mert a Szentháromsá~ Isteni életében a 
szeretetközösség példaképét ragyogtatta fel előttünk. 

A Sze••tlrdromsd~ról szóló 'flisékben végezzük. 

M ert bizony méltó és igazságos, Dlő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 
Te egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel együti 
egy lsten és egy 'úr vagy. 
Mert nem egyetlen személy az lsten, 
hanem egylényegű háromság. 
Igy amit isteni szavadra dicsőségedről hittel vallunk, 
azt Fiadról is állitjuk, a Szentlélekről is hirdetjük 
mlnden különbség nélkül. 
Az igaz és· örök istenséget úgy vallJuk, 
hogy három különböző személyt imádunk benne 
egyetlen lényegben és egyetlen tenségben. 
Ezt dicsőítik az angyalok és főangyalok, 
a kerub- és szerátkórusok, 
kik örökké éneklik és együtt zengik: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Sz~nt vagyi 
mlndenség Ura, Istenel 
Dicsőséged betölti a mennyet és a töldetl 
Hozsanna a magasságban l 
Aldott, aki jön az 'úr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



Az eucharisztikus imádság 

MEGNYITO bm gVKUZI 
VASAKNAPOKRA I. 
PRAEFATIO DE DOMINICIS •PER ANNUM•, 

31 

Hálaadás Atyánknak Krisztus húsv<:tjáért, amelynek a \'ilágban az 
egyház a tanúja 

Az •évközi vasdr napokon• vége~zük. 

M ert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 
Krisztus, a mi Urunk által. 
Az ő csodálatos müvé volt, hogy a húsvét 
szent titka által a búnből és a halál igájából 
arra a dicsőségre hivott meg minket, 
mely által választott nép, királyi papság, 
szent nemzet, és az ő megválto~ népe lettünk. 
Igy mindenütt hirdetjük 
hatalmas múvedet, hogy a sötétségből 
csodálatos világosságodra hivtál meg minket. 
es ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok. 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük, 
és velük együtt vég nélkül mondjuk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagyi 
mindenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
.Aldott, aki jön az 'Or nevében. 
Hozsanna a magasságban l 



32 Az eucharisztikus imádság 

MEGNYITO tNEK tVKOZI 
V ASARNAPOKRA II. 
PRAEFATIO DE DOMINICIS •PER ANNUM•, Il 

Hálaadás az Atyának Irántunk tanúsitott szeretetéért, amellyel 
EgyS?ülölljét ajándékozta nekünk. 

Az •évközi vasdrnapokon• v~geuük. 

M ert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mlndenható örök l<>ten: 
Krisztus, a mi Urunk által. 
Ki megszánva a tévelygő embert 
világra született a Szent Szúztól, 
majd szent keresztje által 
megmentett az örök haláltól minket, 
és föltámadva a sirból, 
megadta az örök életet nekünk. 
es ezért mi ls, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a menoyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük, 
és velük együtt vég nélkiil mondjuk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagy! 
mindenség Ura. Istene! 
Dicsőséged betölti a menoyet és a földet! 
Hozsanna a magassigban l 
Áldott, aki jön az űr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



Az eucharisztikus im4dság 

MEGNYIT() tNEK AZ OLTARISZENTS~G 
EMlÉKEBE 
PRAEFATIO DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA 
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Hálaadás Atyánknak, mellyel egyben Krtsztus felajánlását újftjuk 
meg, anúkor az ~lel Kenyerével táplálkoz.unk. 

At Utols6 Vacsora ~~ OnuJpjdnak a mis~/~ben, valamint at 0/tdri· 
szents~gr"l mondort mis~kben v~geuük. 

M ert bizony mél&ó és igazságos, illő és üdvös, 
bogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten: 
Krisztus, a mi Urunk áltaL 
Mert 5 az Igazi örök főpap, 
ki üdvösségünkért föláldozta önmagát 
és minden Időkre szóló áldozatot rendelt 
meghagyva, 
bogy emlékezetére mi ls bemutassuk azt néked, 
és a szent lakomán az élet kenyerét magonkhoz véve 
hirdessük halálát 
amig újra el nem jön. 
ts ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dicsőséged bimnuszát zengjük, 
és veUlk együtt vég nélkül mondjuk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagy! 
mindenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, aki jön az "Or nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



34 Az eucharisztikus imádság 

'MEGNYITÖ ~NEK 
.A BOLDOGSÁGOS SZOZ MARIA 
KÖSZONTtSlillE 
PRAEFATIO DE BEATA MARJA VIRGINE 

Hálaadás az Atyának a Szüzanyáért. 
A Boldogságos Su1zanyáról szóló misékbert végezzük. 

M ert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 

(>+-és amikor tiszteljük a Boldogságos 
mindenkor Szüz Máriát..-), 

és a Boldogságos, mindenkor Szüz Mária köszöntésének 
(látogatásának, mennybevételének, szület~ének, 
bemutatásának, Szepiotelen Fogantatásának, 
szenvedésének) 

ünnepén 
Téged dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. 
Mert ő fogauta Egyszülöttedet a Szentlélek által, 
és szüzességének teljes ragyogásában 
az örök világosságot a világra hozta: 
a mi Urunkat. Jézus Krisztust. 
A Te fölségedet általa dicsérik az angyalok, 
és imádják az uralkodó szeUemek, 
az égi hatalmak rettegik. 
A mennyei seregek, 
az ég erői s a boldog szeráf kórusok 
ujjongva együtt tisztelik. 
Add kérünk, 
hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, 
és alázatos megvallással mondjuk: 

S ent vagy!- Szent vagy!- Szent va,nrl 
mindeoség1 Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a meunyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Áldott, ak.i jön az úr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



Az eucharisztikus imádság 

MEGNYITó t:NEK SZENT JóZSEF 
TISZTELETt:RE 
PRAEFA:rJO DE S. JOSEPH, SPONSO B. M. V. 
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Hálaadás az Atyának Szent Józsefért, aidben az Igaz férfit , a 
Szent Család gondos oltalmazóját és a dolaos munkást ls mea· 
mutatla. 

A sz. JózsefrlJI szóló misékben végezzük. 

M ert bizony méltó és igazságos, Dlő és üdvös, 
hogy mindig és mlndenütt hálát adjunk néked, 
mi Ul'Uilk. szentséges Atyánk, mindenható örök lsten: 
és Szent József napján 

(és Szent Józsefet a mai napon áldva) 
Téged ünnepi énekkel magasztaljunk és dicsérjünk. 
Ot az igaz férfit az Istenszülő Szliznek jegyesül adtad, 
mlnt bú és okos szolgát családod fölé rendelted, 
hogy igy a Sz~Uélek erejéből megtestesült Fiadat 
atyjaként óvja, 
a mi Urunkat, Jézus Krisztust. 
A te fölségedet általa dicsérik az angyalok 
és imádják az uralkodó szellemek, 
az égi hatalmak rettegtk; 
a mennyei seregek, 
az ég erői s a boldog szeráf kórusok 
újjongva együtt tisztelik. 
Add kérünk, 
hogy az ö szavukhoz társuljon szózatunk, 
és alázatos megvallással mondjuk: 

S ent vagy! - Szent vagy! - Szent vagy! 
mlndeuség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földeU 
Hozsanna a magasságban! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, aki jön az 'Or nevében. 



36 Az eucharisztikus imádság 

MEGNYITÓ ~NEK AZ APOSTOLOK 
EML~~RE 

PRAEFATIO DE APOSTOLIS 

Hálaadás az Atyának, aki egyházát úgy oltalmazza, hogy ;u apos
tolok utódaival kormányoztatja. 

il4 apostolokról ts a4 evangtlistdkról s4óló mis~kben v~gezzűk. 

M ert bizony méUó és Igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindeoüU hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szeniséges Atyánk, mindenható örök Isten: 
Aki nyájadat, örök Pásztor, nem hagyod magára. 
hanem szent apostolaid által mindvégig őrzöd és óvod, 
hogy azok kormányozzák biveldet, 
kik rendelésedből állnak nyájad élén, 
és helyetted mint pásztorok folytatják művedet. 
25 ezéri mi ls, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a mennyben 
a te dicsőséged himnuszát zengJük. 
és velük együtt vég nélkül mondjnk: 

S zeot vagy I - Szent vagy! - Szeot vagyi 
mindenség Ura, Istene! 
Dicsőséged betölii a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban l 
Aldott, aki jön az úr nevében. 
Hozsanna a magasságban l 



Az eucharisztikus imádság 37 

ALTALANOS MEGNYIT() :tNEK I. 
PRAEFATIO COMMUNIS, I 

Hilaadás az Udvöss~ért, életilnkért és a békéért, amelyet K.rtaz. 
tusban ad nekünk a mennyet Atya, 

Az olyan mistkben v~g~uük, amelyeknek nincs saftú rnepylt6 ~~lu. 

M er& bizony méltó és igazságos. ülő és üdvös, 
hogy mindig és mindenfiH hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szeniséges Atyánk. mindenható örök lsten: 
Krisztus, a mi Urunk által. 
Te őbenne akartál megújitani minden&, 
és gazdagságából nekiink is részt adtál: 
mert lsten létére 
kiürítette önmagát, 
és a kereszten kiontott vére árán, 
mindeneknek béké& szerze«. 
&<! 'felmagasztalva minden más fölé, 
örök üdvössége lett azoknak, 
akik őt Uruknak vallják. 
&<! ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül li.Uó égi szellemek 
és minden seregek a meDDYben 
a te dicsőséged himnuszát zengjflk. 
és velük együtt vég nélkül mondjuk: 

S zent vagy1- Szent vagy!- Szent vagy1 
mindenség Ura, Istene! 
Dics6ségecl beteilU a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldo&t, aki jön az 'Űr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



38 Az euchaTisztíkus imádság 

ALTALANOS MEGNYIT() ~NEK D. 
PRAEFATIO COMMUNIS, ll 

Hálaadás Atyánknak a terem«!s ~s az ember megváltásának bol
dogító ajándékalért. 

Az olyan misékben végezUJk, amelyeknek nincs sajdt megnyitó éneke. 

M ert bizony. méltó és igazságos. iUő és üdvös, 
hogy mlndig és mlndenüti hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mlndenható örök lsten: 
Te jóságodban megalkottad az embert, 
és ámbár igazságos itéleted szerint 
kárhozatot érdemelt, 
irgalmadból mégis megváltottad 
Krisztus, a mi Urunk által. 
A te fölségedet általa dicsérik az angyalok 
és imádják az uralkodó szellemek, 
az égi hatalmak rettegik; 
a mennyei seregek, 
az ég erői s a boldog szeráf kórusok 
ujjongva együtt tisztelik. 
Add kérünk, 
bogy az ő szavukhoz társoljon szózatunk, 
és alázatos megvallással mondjuk: 

S zent vagy!- Szent vagy!- Szent vagy! 
mlndenség Ura. Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 
Hozsanna a magasságban! 
.Aldott, aki jön az űr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



Az eucharisztikus imádság 

AZ ELHUNYTAKROL SZOLO 
MEGNYITO~ 
PRAEFAl"IO DEFUNCTORUM 

39 

Hálaadás mennyel Atyánknak Kr!sztus által, aki halottalból föl
támadott és az örök életet adja a benne h1v6knek. 

Az elhunytakról sl.dld szenimisikben vigezzük. 

M ert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szeatséges Atyánk, mindenbató örök lsten: 
Krisztus, a mi Urunk által. 
Mert benne a boldog föltámadás reménye 
fölragyogott nékünk, 
és igy, ba meg is szomorit a halál kényszere, 
az igéret örök élet megvigasztal minket. 
Mert hiveid élete, Urunk, megváltozik, 
de meg nem szíinik. 
és amikor halandó testünk enyészetnek indul, 
lelkünket a mennyben örök ottbon várja. 
es ezért mi ls, miként az angyalok és főangyalok, 
a trónod körül álló égi szellemek 
és minden seregek a meonyben 
a te dicsőséged himnuszát zengjük, 
és velük együtt vég nélkül mondjuk: 

S zen& vagy! - Szen& vagy! - Szen& vagy! 
mindenség U ra, Istene! 
Dicsőséged betöUi a meonyet és a földe&! 
Hozsanna a magasságban! 
Aldott, aki jön az 'úr nevében. 
Hozsanna a magasságban! 



40 Az eucharisztikus imádság (l) 

I. EUCHARISZTIKUS IMADSAG 
(Római kánon) 

Ez a kánon tiszteletreméltó hagyományra tekint vissza. Hanjl· 
súlyazza ajánd~kalnak jel~s felajllnlását. Kérjük Istent, fogadJa 
el ezeket ~s adja vissza nekünk, hogy Krisztus áldozatába kapcso
lódhassunk ~s a szentáidozás m~ Titokzatos Tes~ek egyre 
elevenebb tagjai legyünk. Isten nép~nek cselekvő reszv~tele dom
borodik ki ebben az eucharisztikus Imádságban. A klfejeúsmód 
szabatassága ~ a józan római stUus jellemzi. Kis~ azonban 
hosszadalmas és Ismétlésektől sem mentes. 

BEMUTATAS 

K önyörögve kérünk &ehát, jóságos Atyánk, 
a &e Fiad, a mi Urunk Jézus KrlSz&us által: 
fogadd el és áldd meg t ezeke& az adományokat és 
ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. 

KOZBENJARAST KF:RO IMADSAG 

l. az eZ}'házért ~ vezetc5i~rt 

Elsősorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk 
fel néked: tartsd meg békében. éirizd meg épségben, 
erősítsd egységben, és kormányozd az egész föld
kerekségen a &e szolgáddal N. pápánkkal és N. féi
pásztorunkkal, valamint a katolikus és apostoll hit 
minden igaz éirzőjével együtt. 

2. u ~kért: jelenlévc5kút ~s távollévók~rt 

Emlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgálóidról 
N. és N. 
Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, 
akinek hitét és buzgóságát jól ismered. 
Emlékezzél meg azokról, 
akikén ezt a dicsőítéi áldoztot felajánljuk, 
vagy akik ezt felajánlják önmagukén és övéikért. 
lelkük megváltásáén, üdvösségük és Jólétük 
reményében, és áldozati adományukat néked, 
az élő, örök és igaz Istennek szentelik. 
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3. tözösségben a szentekkel 

A szentek közösségében tisztelettel emlékezünk meg 
elsősorban a dicsőséges, mindenkor Szüz Máriáról. 
lstenünknek és Urunknak, . Jézus Krisztusnak édes
anyjáról; t 

KARACSONYKOR ~S NYOLCADABAN 

A szentek közösségében megünnepeljük azt a szeni
séges éjszakát (napot), amelyben a Boldogságos, min
denkor szeplőtlen Sztiz Mária e világra szülte a Meg
váltót; egyúttal pedig tisztelett~l megemlékezünk elsó
sorban a dicsöséges mindenkor Szúz Máriáról, Is* 
nünknek és Urunknak, Jézus Krlsztusnak édesanyjá
ról; t 

VIZKERESZT NAPJAN 
A szentek közösségében megünnepeljük azt a szeni
séges napot, amelyen egyszülött Fiad, örök dicsöséged
nek részese, mint valóságos ember látható testben 
megjelent; egyúttal pedig tisztelettel megemlékezünk 
elsősorban a dicsőséges mindenkor Sztiz Máriáról, Is
tenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak édesanyjá
ról; t 

NAGYCSOTORTOKON 

A szentek közösségében megünnepeljük azt a szenisé
ges napot, amelyen a ml Urunk, Jézus Krlsztus éret
tünk áldozatol adta magát; egyúttal pedig tisztelettel 
megemlékezünk elsősorban a dicsőséges, mindenkor 
Szúz Máriáról, lstenünknek és Urunknak, Jézus Krisz
tusnak édesanyjáról; t 

HúSV~KOR, VIGILIAJAN es NYOLCADABAN 

A szentek közösségében megünne~ljilk a mi Urunk, 
Jézus Krisztus test szerinti feltámadásának szentségcs 
éjszakáját (napját); egyúttal pedig tisztelettel megem
lékezünk elsősorban a dicsőséges, mindenkor Szüz Má
riáról, lstenünknek és Urunknak, Jézus Krisztusnak 
édesanyjáról; t 
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ALDOZOCSűTORTOK 

A szeniek közösségében megünnepeljük azt a szentsé
ges napot, amelyen a mi Urunk, a te egyszülött Fiad, 
dicsőséges jobbodon szerzett helyet a mi törékeny em
beri természetünknek, amelyet magára öltött; egyúttal 
pedig tisztelettel megemlékeziink elsősorban a dicsősé
ges, mindenkor Szüz Máriáról, Isienünknek és Urunk
nak, Jézus Krisztusnak édesanyjáról; t 

PÜNKÖSD VASÁRNAPJAN 

A szent-ek közösségében megünnepeljük pünkösd szent
séges napját, amelyen a Szeutiélek tüzes nyelvek ára
datában jelent meg az apostoloknak; egyúttal pedig 
tisztelettel megemlékezünk elsö!iorban a dicsőséges, 
mindenkor Szüz Máriáról, Isteniink és Urunknak. Jé
zus Krisztusnak édeanyjáról; t 

t valamint Szent Józsefröl. a szent Szüz jegyeséréil: 
Péter és Pál, András, (Jakab, János, Tamás. Jakab. 
Fülöp, Beriala.n. Máté. Simon és Tádé) apostolaldról; 
(Linusz, Klétusz, Kelemen. Szixtus, Komél, Ciprián, 
Lőrinc. Krlzogon, János és Pál, Kozma és Damján) 
vértanúidról 
és minden szentedröl. 
Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, 
hogy mindenben érezzük oltalmadat. 
(Krisztus a mi Urunk áltaL Amen.) 

4. a helyi közösségéri 

Kérünk tehát. Istenünk, 
ezt az áldozati adományt fogadd el kegyesen tőlünk. 
szolgáidtól és házad egész népétől, 
és irányítsd a te békédben életünk napjait, 
ments meg minket az örök kárhozattól. 
és végy fel választottaid körébe. 
(Krisztus a mi Urunk által. Amen.) 
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NAGYCSOTORTOKON 

Kérünk iehát, lsienünk. ezt az áldozati adományt 
fogadd el kegyesen tOl ünk, . szolg,idtól & haizad egész 
népéiől. Ma épp azon a napon ajánljuk tel néked. 
amelyen Urunk, Jézus Krisztus tanftványaira bizta 
teste és vére ünneplésének szent titkát. A te békéd
ben irányitsd éltünk napjait, ments meg minket az 
örök kárhozattól, és végy te választottaid körébe. 
(Krisztus a ml Urunk által, Amen.) 

HúSVÉT VIGILIAJAN, HETimEN 
~ PONKöSD VASÁRNAPJAN 

Kérünk, iehát lsienünk, fogadd el kegyesen tölünk, 
szolgáidtól & házad egész népéiől ezt az áldozati ado
mányt, amelyet azokért is telajánljuk néked, akiket 
új életre keliettél vizból és Szenilélekböl, és akiknek 
megbocsátottad mlnden btinét. A ie békédben irányítsd 
életünk napjait, ments meg mlnket az örök kárhozat
tól, és végy tel választottaid körébe. (Krisztus, a mi 
Urunk iltal. Amen.) 

U:LEKHlVAs ATVALTOZTATAsRA , 
A Idd meg, lsienünk, bőséges áldásoddal 
ezt az áldozati adományt, 
&edd rendelésed szerlnt magadhoz mél&óvá, 
és előtted kedvessé, 
hogy legyen ez számunkra 
szereiett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
teste és vére. 

A kínszem·edés elötti estén. 
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AZ ALAPlTAS ELBESZ'tL'tSE 

Jézus tisz&eletreméltó szeot kezébe vette a kenyeret 

NAGYCSűTORTOKO!Il 

A mai estén. 
amelyen Jézus éreUünk és minden ember 
üdvösségéért vállalta a kfnszenvedést, 
tiszteletreméltó szent kezébe vette a kenyeret 

és szemét az égre emelte, 
tehozzád az Istenhez, 
mindenható Atyjához, 
majd hálát adva áldást mondott; 
megtörie, tanítványainak adta és igy sz6U: 

VEGHTEK, ~ EGYETEK EBBOL MINDNYAJAN: 
MERT EZ AZ eN TESTEM, 
MELY i!:RTETEK ADATIK. 

A vacsora után ugyanigy tiszteletreméltó 
szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet; 
majd Ismét hálát adva 
áldást mondott. 
odaadta tanftványalnak és igy szólt: 

VEGYi!:TEK, ~ IGYATOK EBBOL MINDNYAJAN: 
MERT EZ AZ eN WREM KELYHE 
AZ úJ ~ OROK SZOVETSi!:Gi!:. 
MELY i!:RTETEK ~ SOKAKi!:RT KIONTATIK 
A BCNOK BOCSANATARA. 
EZT CSELEKEDJeTEK AZ 2N EMLi!:KEZETEMRE. 

HITÜNK TITKANAK MEGVALLASA 
l 

l me. hitünk szent titka. 
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Halálodat hirdetjük, Urunk, 
és hittel valljuk föltámadásodat, 
amig el nem jössz. 
vagy: 
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Valahányszor esszük ezt a kenyeret 
és iszunk ebb61 a kehelyből, 
balálodat hirdetjük, Urunk, 
amig el nem Jössz. 
vqy: 

Udvözits bennünket, 
világ megváUója, 
ki kereszted és föltámadásod által 
megmentettél minket. 

MEGEMU~KEZ-e5 e5 FELAJANLAs 

M egemlékezünk tehát, Istenünk, 
m i a te szolgáid, a te szent néped; 
Fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, 
a halálból való föltámadásáról, 
dicsőséges mennybemenetelér61, 
és bőkezű ajándékaidból felajánljuk magasztos 
Fölségednek ezt a tiszta, 
szent és szepléitelen áldozati adományt: 
az iirök élet szent kenyerét 
és az örök üdvösség kelyhét. 

AZ ALDOZAT BEMUTATASA 

N ézd kegyes és Jóságos szemmel 
és fogadd el, 
ami& elfogadtad igaz szolgádnak, Abelnek ajándéká&, 
ösatyánknak, Abrahámnak áldozatát, 
& azt a szent és szeplötlen áldozati adományt, 
amelyet föpapod, Melklzedek mutatott be néked. 
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L~LEKHlV AS ALDOZAsHOZ 

M ély alázattal kérünk, mindenható Istenünk, 
szent angyaloddal vitesd áldozatunkat 
mennyei oltárodra, 
Isteni Fölséged szine elé, hogy mindnyájunkat, 
akik ennek az oltárnak áldozatából részesülve 
Fiadnak szentséges testét és vérét magunkhoz 
vesszük t a mennyei áldás 
és kegyelem teljessége töltsön el. 
(Krisztus, a ml Urunk áltaL Amen.) 

KÖZBENJÁRÁsT K~RO IMADSAG 

l. az elhunytakért 

E mlékezzél meg, Urunk, szolgáidról és szolgál6idr61 
is, N. N. akik a hit jelével elóttünk távoztak el as 
élők sorából és a béke álmát alusszák. 
Kérünk Urunk, add meg nekik 
és mlnden Krisztusban elhunyt hivőnek 
a boldogság, a világosság és béke országát. 
(Krisztus. a mi Urunk áltaL Amen.) 

2. az örök üdvösségUnkért 

Nekünk is, bűnös szolgáidnak, 
akik végtelen irgalmasságodban bizakodunk, 
adj kegyesen némi részt és közösséget 
szent apostolaiddal és vértanúiddal: 
János, István, Mátyás, 
Barnabás, (Ignác, Sándor, 
Marcelin, Péter, Fellcitász, 
Perpétua, Agota, Lúcia, 
Agnes, Cecilia, Anasztázia) 
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és az összes többi szenteddel 
és kérünk, bár meg nem érdemeljük, 
vé~len irgalmadból 
mégis bocsáss be minket szenteid körébe. 
Krlsztus, a mi Urunk áltaL 
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ALDASK!l:RÉS 

l stenünk, te mind ezeket a javakat, 
mindenkor Krlsztns, a mi Urunk által teremted, 
szenteled meg, élteted, 
áldod meg és adod nekünk. 

l l 

Q áUala. 
Ovele és Obenne a tiéd, 

ZAROIMADSAG 

mindenható A&yalsten a Szentlélekkel egységben. 
minden tisztelet és dicsőség 
mindörökkön örökké. 

A hfvek Vliluza: 

Amen. 

(Folytatú a 65. lapoD!) 
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II. EUCHARISZTIKUS IMADSAG 

Ez a legrövidebb euchartsztlltus lmáds4g Sz.ent Ipoly •Apos
tol1 HagyomAnytc-ra (Ill. század) támaszltodik. Megőrtzte tömór· 
s~t ~s egyszenls.!gét. Fel~f~se vtlágos ~ nagyjából leJtalálba· 
tó a III . ~s IV. eucharisztikus imádságban la: válaszos lma, mea
nyitó ~nek, Szent, szent; egy mondat vezett be az elsó Ulek· 
bfvást; ezt követi az alapitás elbeszél~. a tözös~ hitvallása; 
majd a mezeml~kezés és felajánlás következik; a másodit Ulek· 
hívás, hogy egyek legyünk; könyórg~s az egyházért; úróima ~ a 
hivek bekapcsolódását kifejező AMEN. A halottatm mondott ml· 
sében tülöD töqyörg~t iktathatunt be. 

MEGNYITO €NEK ts SZENT, SZENT 
Praefalio et Sanctus 

Saját megnyitó éneke van, amelyet azonban másikkal ts he· 
lyettesfthetünlt. 

Az úr legyen veletek 
~ a ~ lelkeddel! 

Emeljük fel szívünket! 
Felemeltük az Crhoz! 

Adjunk hálát Urunknak. Istenünknek! 
Méltó és igazságos! 

M en bizony méUó és igazságos, 
illó és üdris, 
hogy mindlg és mindenüU hálát adjunk, 
Szeniséges A&yánk néked, 
szere~tt fiad, Jézus Krisztus által. 
A te örök Igéd ö, általa alkottál mindent. 

és őt küldted, 
hogy Udvözftőnk és Megváltónk legyen; 
ezéri öltött a Szentlélektől testet, 
és születet& a Szent Sztlztől. 
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Majd akaratodat teljesitve, 
és szent népet szerezve néked, 
a keresztfán kitárt karral 
elszenvedte a kínhalált, 
hogy föloldja a halálnak átkát, 
és a föltámadásról 
bízonyságot adjon nékünk. 
Mi ezért az angyalokkal, 
és az összes szentekkel együtt 
dicsőségedet hirdetjük, 
és egy szívvel zengjük: 

S zent vagy, szent vagy, szent vagy, 
mindenség Ura Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, 
hozsanna a magasságban. 
Aldott, aki jön az űr nevében, 
hozsanna a magasságban. 

Valóban szent vagy Istenünk, 
minden szentség forrása. 
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L€LEKH1VAs ATVALTOZTATASRA 

K érünk tehát, szenteld meg .ezt az adományt 
Szentlelked harmatával, 
hogy legyen ez számunkra 
a ml Urunk Jézus Krisztusnak 
Teste és t V ére. 

AZ ALAPlT As ELBESZ€LÉSE 
l l 

Q mlelőtt önként átadta magát a szenvedésre 
kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, 
tanítványainak adta és így szólt: 
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VEG~EK, ll:S EGYETEK EBBOL MINDNYAJAN 

·MERT EZ AZ ll:N TESTEM, 

MELY ll:RTETEK ADATIK. 

a vacsora után ugyanígy 
kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, 
odaadta tanítványainak. és igy szóU: 

VEGYll:TEK, l1:S IGYATOK EBBOL MINDNYAJAN: 

MERT EZ AZ l1:N Vf!REM KELYHE 

AZ ÚJ l1:S ÖRÖK SZÖVETSOO~ 

MELY ÜTETEK l1:S SOKAURT KIONTATIK 

A BtJNöK BOCSANAT.ABA. 
---' 

EZT CSELEKEDJll:TEK AZ ll:N EMLll:KEZETEI.\IREI 

HITűNK TITKANAK MEGVALLAsA 

• 
l me, hltünk szent tika: 

Halálodat hirdetJük. Urunk, 
és hittel valljuk föltámadásodat, 
amíg el nem jössz. 

vagy 

Valahányszor esszük ezt a kenyere& 
és iszunk ebből a kehelyből, 
halálodat hirdetjük, 
Urunk, amíg el nem jössz. 

vagy 

Udvözíts bennünket, 
világ megváltója. 
ki kereszted és filltámadásod által 
megmentettél minket. 
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MEGEMLBKEZts eoS FEllJANLAS 

E zért tehát Fiad halálának 
és föltámadásának .emlékéi. ünnepelve. 
fölajánljuk ~Jéked, Istenünk, 
az f:let Kenyerét és az üdvösség Kelyhét, 
és hálát adunk, meri arra méltaUál minket, 
hogy színed előtt állhatunk, 
és szolgálhatunk néked. 

Ltl.EKHtv As ALDOZAsHOZ 

K érve kérünk, 
gyújtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, 
akik Krisztus Testében és Vérében részesülünk. 

KOZBENJARAsT KERO IMADSAa 
l. az eZ)'bbút ~ yezet61bt 

V iseld szíveden, Urunk, 
egyházad sorsát az egész világon, 
tedd tökéletessé a szeretetben 
N. pápánkkal, N. püspökünkkel 
(vagy: velem, méltatlan szolgáddal), 
és az egész papsággal együtt. 

Emlékezzél meg 
a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről ls, 
valamint az összes megholtakról, 
és bocsásd őket szent szfned látására. 

A mepoltak&t vqutt ~ lllozáfCb:betJIIk: 
Emlékezzél meg N. szolgádról (szolgálódról), 
akit (most) magadhoz szólftottál ebből a világból. 
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Engedd, hogy aki a keresztségben 
Fiaddal eggyé lett halálának hasonlóságában, 
legyen eggyé vele föltámadásában is. 

3. az örök üch•össégünkén 

Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, 
hogy az lsten anyjával 
a boldogságos Szüz Máriával, 
a szent Apostolokkal 
és minden szenttel együtt, 
akik előtted kezdettől fogva kedvesek voltak, 
részesei lehessünk az örök életnek, 
és dicsőítve magasztaljunk téged, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által. 

,, 
O általa, Ov ele és Obenne a tiéd, 
mindenható Atyaisten 
a Szentlélekkel egységben 
minden tisztelet és dicsőség 
mindörökkön örökké. 

A lúftk válasza: 
Amen. 

(Folytatás a 65. lapoo!) 

ZAROIMADSAG 
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III. EUCHARISZTIKUS IMADSAG 
A harmadik eucharisztikus imádság francia és spanyol hagyo

mányra nvuük vissr.a, amelvet a római szellemmel szemben na
gyob!;> énelrnl ga7~agság íellemez. Felépítését tekintve legköL"· 
lcbb áll a mal észjá1"áshoz. l!rtékelnünk kell azt ls, hogy korunk 
' o k időszerű csnnéje domborodik ki benne: lsten népének közös
st!;~e , az egyséb'l"C törekvés S7.cmpontja és az egész világ beldog· 
lalása lmádságunkba. 

V alóban szent vagy, Istenünk, 
és méltán dicsőít téged alkotásod, 
az egész teremtett világ, 

SZENT AZ ÚR 

mert Fiad, a mi Urunk Jézus Krisdus által, 
a Szentlélek erejével éltetsz 
és megszentelsz m.indent, 
és népet gyűjtesz magad köré szúntelen, 
hogy napkelettől napnyugatig 
Usda áldozatot mutasson be néked. 

L€LEKHfVAS ATVALTOZTATASRA 

K érve kérünk tehát, Istenünk, 
a Szeutiélek által szenteld meg 
áldozati adományunkat, 
hogy TESTE és t nRE legyen Fiadnak, 
a mi Urunk Jézus Krisztusnak, 
akinek redelése szerint 
ezeket a szent titkokat ünnepeljük. 

AZ ALAPITAS ELBESZ€L€SE ,, 
Q ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, 
kezébe vette a kenyeret, 
és néked hálát adva áldást moodott, 
megtörte, majd tanítványainak adta és igy szólt: 
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VEGYeTEK ~ EGYETEK EBBOL ~UNDNYAJAN: 
MERT EZ AZ eN TESTEM, 
MELY ~RTETEK ADATIK. 

A vacsora u&án 
ugyanigy kezébe veüe a kelyhet, 
és néked hálát adva áldást mondoü, 
majd tanitványalnak adta és fgy szólt: 

VEG~, ~ IGYATOK EBBOL MINDNYAJAN: 
MERT EZ AZ ~N VmEM KELYHE, 
AZ tlJ es OROK SZOVETS~G2, 
MELY ~RTETEK es ·SOKAKmT KIONTATIK 
A BűNOK BOCSANATARA. 
EZT CSELEKEDJ~ AZ ~N EML~KEZETEMRR 

HITUNK TITKANAK MEGVALLASA 
l 

l me, bUünk szent titka: 

Balálodat hirdetjük, Urunk, 
és bittel valljuk föUámadásodat, 
amíg el nem jössz. 

vagy 

Valahányszor esszük ezt a kenyeret 
és lszunk ebbOl a kehelyből, 
halálodat hirdetJük, Urunk, 
amig el nem Jössz. 

vagy 

Udvözits bennünket, 
világ megváltója, 
ki kereszted és föltámadásod által 
megmentettél minket. 
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· MEGEML:ll:KEZÉS ~ FELAJANLAS 

A nnak emlékéi ünnepeljük tehát, Istenünk, 
hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, 
csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, 
és második eljövetelét is várva hálát adunk, 
és ezt az élő és szeni áldozatot 
fölajánljuk néked. 

AZ ALDOZAT BEMUTATASA 

T ekints, kérünk, egyházad áldozatára: 
Ismerd föl benne azt a Bárányt, 
akinek föláldozása által ldengesztelödni akartál. 

Lll:LEKHfVAs ÁLDOZÁSHOZ 

E ngedd, hogy m1, 

akik Fi8dnak testét és vérét magnnkhoz vesszük. 
Szent Lelkével eltelve 
egy tesi - egy lélek lehessilnk Krisztusban. 

KOZBENJARAST ~0 lMA.DSAG 

l. llr6k il~ntm 

Ö tegyen minkei előtted örök áldozattá 
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, 
elsősorban lsten Anyjával, 
a boldogságos Szfiz Máriával, 
szent apo tolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal. 
(Szeni N-nel) és az összes szentekkel együU. 
Az ö közbenjárásukban bizva reméljük. 
hogy mindenkor megsegítesz minket. 
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2. a vU4gért, az egyházért és vczetöiél't 

Kérünk, Istenünk, 
hozza meg engesztelő áldozatunk 
az egész világ számára 
a békét és az üdvösséget. 
Erősítsd meg hitben és szeret~tben 
földi zarándokútját járó egyházadat: 
szolgádat N. pápánkat, N. püspökünket 
(vagy: engem méltatlan szolgádat), 
a püspökök testületét, a papságot, 
és egész megviitoU népedet. 

3. az egybegyűlt k.öúisségért és az egés:r; "ilágért 

Teljesftsd kegyesen házad népe kéréseit, 
hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. 
Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan 
a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. 

4. az clhuoyt~~át 

Elhúnyt testvéreinket pedig és mindazokat, 
akik a te kegyelmedben költöztek el 
ebből a világból, 
fogadd be jóságosan országodba, 
ahol reményünk szerlnt, 
dicsőségedben örökre gazdagon részesülünk, 
Krisztus Urunk által, 
meri általa árasztod el minden jóval a világot. 

A megholtakért vqzett mlaébcsr. 

Emlékezzél meg N. sz~lgádról (szolgálódról) 
akit (most) magadhoz szólitottál ebből a világból: 
Engedd, hogy aki a keresztségben 
Fiaddal eggyé lett halálának hasonlóságában. 
legyen eggyé vele föltámadásában is, 
amikor a holtakat életre kelti a föld porából, 
és romlandó testünket 
megdicsőült t~téhez hasonlóvá te zi. 



Az eucharisztikus imádság (3) 

Elhúnyt testvéreinket pedig, és mindazokat, 
akik kegyelmedben költöztek el ebből a világból, 
fogadd be ióságosan országodba, 
ahol reményünk szerint 
dicsőségedben örökre gazdagon részesülünk, 
amikor letörölsz a szemünkről minden könnyet, 
mert színről-színre látunk majd téged Istenünk. 
Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, 
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és vég nélkül dicsőítünk téged, Krlsztus Urunk áUal, 
mert általa árasztod el mioden jóval a világot. 

ZÁROIMÁDS AG 
l l 

Q általa. Ovele és Obenne a tiéd, 
miodenhat6 A&yaisten a Szentlélekkel egységben 
minden tisztelet és dicsöség 
mindörökkön örökké. 
A hivek válasza: 

Amen. 
(Fofylatás a 65. lapon!) 
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IV. EUCHARISZTIKUS IMADSAG 
A negyedik eucbartsztl.kus lnW1ság fclq,ftáe a kelet! - f6. 

ll:ént antinchlat - egyház anafórátt követt, mint amilyen Szent 
Vazulé ts. 

Fel~ftése a telet! nertartásra jel.le:mz6. A liMaadás benne a 
leghosszabb. Nem változtatható megnyitó éneke (prefációja) ls· 
tent d.lcsőltl, ak1 klDyllvtnftotta jósqát a v1lá3 elo5u. A Szent, 
szent után felsoraltomak lelll::l szemilk elo5tt az lldvtörténet jelent6s 
eseményel. Az Atya megtereliitt u embert, all::i felel& a viliigért 
és blinbeesése utin tilrelmesen nevell az üdvösség reményére. A 
Fiú emberr6 lesz, bolY halálával és feltAmadúával megváltson 
bennünket. A SzenOOell:: folytatja az üdvös~ milvét ..az egybb
ban. Ennek a Ulell::net hívása vezett be az átváltoztatást. 

A továbblakban ez az anafora ls követt az eU5z6 két eucha· 
rlsztlkus Imádság gnndolatmenetét. Biblikus atilusa és szó!WM:se 
tekintetében klemelked.lt a többi közül. A f6hangsúlyt lsten sze. 
retetére helyezi., amely az egész embert és az egúz embe~t 
öleli magába. tgy kozm1kus és húsvéti távlatokat ny1t meg elo5t
tünt, amelyek annytra megragadját a mal embert. 

MEGNYITO ~NEK &s SZENT, SZENT 
Praefalio et Sanctus 

Ez a mezoyltó ének másiktal nem helyettesftheto5. 

Az úr legyen veletek! 
ts a &e lelkeddel! 

Emeljük fel szívünket! 
Felemeltük az "Orhoz! 

Adjunk hálát Urunknak Istenünknek ! 
Méltó és igazságos! 

M ert bizony méltó, hogy hálát adjunk néked. 
és valóban igazságos, 
hogy dlcsőítsünk, szentséges Atyánk, téged, 
mert egyedül te vagy az Igaz és élő lsten: 
az Idő kezdete előtt létezel, 
mindörökké megmaradsz, 
és el nem érhető fényben rejtezel. 
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Te, egyetlen jóság és minden élet kútfeje, 
azért alkoUál mindent, 
hogy teremtményeidet áldásoddal tinised el, 
és mindenkit boldogíts világosságod fénye által. 
Az angyalok számtalan serege 
ezéri áll színed előtt, 
& éjjel-nappal szolgál néked, 
& arcod dicsőségét szemlélve 
szúntelen dicsér téged. 
Az ő szózatokkal együtt mi is, 
és szavunk által 
mlnden teremtmény itt az ég alatt, 
újjongva áldjuk szent neved, 
& énekszóval zengjük: 

S zent vagy, szent vagy, szent vagy, 
mindenség Ura Istene! 
Dicsőséged betölti a mennyet és a földet, 
hozsanna a magasságban. 
Aldott, aki jön az Cr nevében, 
hozsanna a magasságban. 
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HALAADAS A TEREM'tt.S~RT 
1!:5 MEGVALTAs~RT 

D csérünk téged Szentséges Atyánk, 
meri hatalmas vagy, 

TeremU!s 

bölcsességed és szereteted alkotta minden művedet. 
A magad képmására teremtetted az embert, 
és gondjára bíztad az egész világot. 
hogy csak neked, 
a Teremtőnek szolgálva 
uralkodjék minden teremtményen. 
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A mikor pedig engedetlenségével 
barátságodat elveszítette, 
nem hagytad őt a halál hatalmában, 
hanem irgalmasan segítségére siettél, 
hogy minden téged kereső rád találjon. 

, 
U jra meg újra 
szövetséget is ajánlottál az embereknek, 
és tanítottad őket a próféták által, 
hogy várják az üdvösséget. 

, 

Bűnbeesés 

S•övetségrelépé• 

U gy szeretted a világot, Szeniséges Atyánk, 
hogy amikor elérkezett ajll Idők teljessége, 
tldvözítőt küldtél nékünk: Egyszülöttedet. 
Megtestesült a Szentlélek ereJéből, 
született Szűz Máriától és közöttünk élt; 
mindenben hasonlóvá lett hozzánk, 
a bűnt kivéve. 

. . 
Q römhírl hozott: 
üdvösséget a szegényeknek, 
szabadulást a foglyoknak, 
vigasztalást a szomorkodóknak. 
Hogy pedig akaratodat teljesítse, 
halálra adta önmagát, 
majd föltámadva a halálból, 
legyőzte a halált és újját~remtette az életet. 

:\kgváll:is 
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S hogy ezután már ne önmagunknak éljünll., 
hanem neki, aki ériünk meghalt és föltámadott, 
elküldte tóled, Atyánk. 
a hiveknek első ajándékul a Szentlelket, 
hogy befejezze Krisztus művét a világban, 
és minden megszentelést t~ljessé tegyen. 
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LltLEKHlV AS A TV ALTOZTA T As RA 

K érünk tehát Istenünk, 
szentelje meg a Szenilélek ezt az adományt, 
hogy a mi Urunk Jézus Krisztus 
TESTE és t V~RE legyen 
és ünnepelhessük ezt a nagy titkot, 
amelyet ő maga hagyott ránk örök szövetségül. 

AZ ALAPlT AS ELBESZltLltSE 

A mikor ugyanis eljött az óra,. hogy te, 
Szentséges Atyánk, megdicsőitsd Fiadat, 
meri szerette övéit, akik a világban voltak, 
határtalanul szerette éiket. 
a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, 
áldást mondott, megtörte, 
majd tanítványainak adta, és így szólt: 

VEGúTEK, ~ EGYETEK EBBOL MINDNYAJAN: 
MERT EZ AZ EN TESTEM, 
MELY ~RTETEK ADATIK. 

& ugyanigy 
kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet. 
majd hálát adva odaadta tanitványainak, és így szólt: 
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VEGYftEK, es IGYATOK EBBOL MINDNYAJAN: 
MERT EZ AZ eN VeREM KELYHE, 
AZ ÚJ e8 ÖRÖK SZÖVETSeGe, 
MELY eRTETEK e8 SOKAKeRT KIONTATIK 
A BűNÖK BOCSANATARA. 
EZT CSELEKED.m'rEK AZ M EML~KEZBTEMB .. 

HITÜNK TITKANAK MEGVALLAsA , 
l me, hitünk szent titka: 

Balálodat hirdetjük, Urunk, 
és blüel vallJUk föltámadásodat, 
amíg el nem jössz. 

WIY: 

Valahányszor esszük ezt a kenyer•& 
és iszunk ebből a kehelyből, 
halálodat hirdetjük, Urunk, 
amíg el nem Jiissz. 

vagy: 

tldvözits bennünket, 
világ megvált6Ja, 
kl kereszted és föltámadásod által 
megmentettél mlnket. 

MEGEML-eKE~ e8 FELAJÁNLAs 

M i is megünnepeljük, tehát Istenünk. 
megváltásunk emlékét, 
és tisztelettel megemlékezünk arról, 
hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, 
és hittel valljuk, hogy föltámadt, 
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fölment ·jo~bodra a mennybe, 
és dicsóséges eljövetelét várva 
fölajánljuk neked &estét és vérét, 
mely előtted kedves, 
és az egész világ javára üdvösséges áldozat. 
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BEMUTATAS 

T ekints, Istenünk. erre az áldozatra, 
melyet te készítettél Egyházadnak, 

és engedd jóságosan, 
hogy mindazok, 

LtLEKHlVAs ALDOZAsHOZ 

akik ebből az egy kenyérből 
és egy kehelyből részesiilnek, 
a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve. 
Fölséged dicséretére, 
Krisztusban, élő áldozattá váljanak. 

KÖZBENJAKAST KtRO IMADSAG 

1. u egybázirt, vezetőlért és a jóakaratú emberekért 

M ost pedig, Istenünk, 
emlékezzél meg mindazokr61, 
akikéri ezt az áldozatot bemutatjuk néked: 
elsősorban szolgádról. 
N. pápánkról, N. püspökünkról, 
(vagy: rólam, méltatlan szolgádról), 
a püspökök &estületéről, 
az egész papi rendről: 
az áldozópapokról és a segédkezókról, 
egész népéről, és mindenklról, 
aki oszinte szfvvel keres téged. 
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Emlékezzél meg azokról ls, 

akik Krisztusod békéjében hunytak el, 

és minden megholtról, 

akinek hitét egyedül te ismerted. 

2. az elhunytakért 

3. az örök üdvösségünkúl 

Add meg, jóságos Atyánk mlndnyájunknak, 

akik gyermekeid vagyunk, 

hogy lsten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, 

apostolaiddal és szeuteiddel együtt 

elnyerhessük a mennyei örökséget országodban: 

és ott az egész teremtett világgal, 

mely megszabadult 

a bűn és a halál romlandóságából, 

téged dicsérjünk Krisztus Urunk által, 

meri általa árasztod el minden jóval a világot. 

,, 

O általa, Ov ele és O benne a tiéd, 

mindenható Atyalsten 

a Szentlélekkel egységben 

minden tisztelet és dicsöség 

mindörökkön örökké. 

A hívek válas%a! 

Amen 

(Foly tatás a ~. lapon!) 

ZAROIMADSAG 
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A KÖZOSS~ ÁLDOZASA 
A hívők közössége el6készül, hogy lelki táplálékul magához 

vegye Krisztus Testét és Vérét. Ezt a lakomát az tlr Imádsága 
vezeti be, melyben az Atya dicsöltése mellett, a mindennapi ke
nyeret, bíinei bocsánatát és a gonosztól való szabadulást kéri. Eh
hez kapcsolódik a békekérés és a könyörgés azért, hogy a keresz
tények Krisztusból élve egységet alkossanak: Krisztus Titokzatos 
Testét. Ezért testvériesen meg6ocsájt egymásnak a közösség min
dcn tagja és Istentől is Irgalmat kér. 

AZ úR IMADSAGA 
Oratio Domini 

Üdvözítőnk parancsára és Isten tanítása szerint így 
imádkozunk: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 
zenteltessék meg a te neved: 

jöjjön el a te országod: 
legyen meg a te akaratod, 
miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is ; 
mindenapi kenyerinkei add meg nekünk ma; 
és bocsásd meg a mi vétkeinket, 
m.iképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezélknek; 
és ne vigy minket a kisértésbe. 
de szabadít meg a gonosztól. 

A pap bövebben Itifejti a Miatyánk utolsó kérését és a Krisztus 
eljövetelét váró lelkületre figyelmeztet : 

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. 
Adj kegyesen békét napjainkban, 
hogy irgalmadból mindenkor bGn és baj nélkül éljünk, 
míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, 
és Megváltónknak, Jézus Krisztusnak 
dicsóséges eljöttét. 

A híveSk gyülekezete fennszóval mondja vagy énekli az őske
resztény záraá~kot: 

Med tiéed az orszá«, 
a bat-alom 
és a dics6séc 
mindörökkön örökké. 

Megjegyzés: A vastag betűs szöveg a hívek válasza. 
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BÉKEKÖNYÖRG €5 
Oratio pro pace 

A pap békekönyörgést végez az egyház egységéért. 

Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: 
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. 
Ne vétkeinket nézzed, 
hanem Egyházad hitét, 
és őrizd meg Egyházadat 
szándékod szerint békében, 
és add meg teljes egységét. 
Ki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 
Amen. 

Az úr békéje legyen veletek mindenkor. 
es a te lelkeddel. 

BÉKEKÖSZÖNTÉS 
Salutatio 

A pap felszólftja a híveket: 

Engesztelődjetek kiszívből egymással. 
Legyen békesség köztünk mindenkor! 
Miután a pal? a diákonusnalt vagy a segédkezőnek átadta a béke

köszöntést, a hivtik a helyi szakásnak megfelelc5en egymás közölt 
továbbitják azt szeretetük kifojezéséül. 

KENYÉRTÖR€5 

A pap ~smétli Krisztus Urunk utolsó vacsorai cselekedetét, 
amikor megtön a kenyeret, amely csakhamar közös táplál&ká válik. 
lgy jut kifejezésre a tanítás: •Mi ugyanis sokan Cf.Y kenyér, egy 
test vagyunk, mert mindnyájan egy keny~ben részesülünk.• (1 Kor 
10, 17) 

A szentostya megtörése közben Isten Bárányához engesztel6 
imád mondanak a hívek. 

ISTEN BARANY A 
Agnus Dei 

Ist~n Báránya, te elveszed a világ búneU: irgalmazz 
nekünk! 
Isten báránya, te elveszed a világ búneU: irgalmazz 
nekünk! 
Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj ne
künk békéil 
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A szentostya darabkáját a kehelybe ejtve, csendben mondja 
a pap: 

A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének 
egyesítése váljék a szentáldozásban lelkünk üdvössé
gére. 

ELOKÉSZÜLET AZ ALDOZASRA 
Praeparalio ad communionem 

A pap csendben imádkozik: 

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, 
te az Atya akaratából 
a Szentlélek közremúködésével 
halálod által életre keltetted a világot; 
szabadíts meg engem szent Tested és Véred által 
minden vétkemtól és minden bajtól: 
add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, 
és soha el ne szakadjak tőled. 

Vagy: 

Uram, Jézus Krisztus, szent Tested és Véred vétele 
ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, 
hanem jóságodból szolgáljon lelkem s testem oltalmára 
és gyógyulására. 

A pap felmutatja a megtört szentostyát, közben hango~an 
mondja: 

Ime az Isten Báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. 
Boldogok, akiket meghív lakomájára J ézus, az isteni 
Bárány. 

A tözösség a pappal együtt egy zer mondja: 
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, 
hanem csak egy zóval mondd 
és meggyógyul az én lelkem! 

A PAP ÁLDOZASA 
Communio saccnlotis 

Miclött magáhol \enné a '<Zent~t~át és a s1ent vert csendben 
mondja: 

Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. 
Krisztus vére, őrizzen meg engem az örök életre. 
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ALDOZAsii!:NEK 
Cantus ad communionem 

A hivc5k örömüket és testvéri egységüket énekükkel fejezhetik 
ki. Elc5imádkozó, esetleg maga a pap is elmondhatja a szentáldás 
áhitatát kifejező szöveget . 

A H1VEK ALDOZASA 
CommWJio fidelium 

A pap a híveknek nyújtja az Or testét. Egyenként felszólltja 
c5ket, hogy fejezzék ki Krisztus valóságos jelenTt!te irl!.nti hitüket. 

Krisztus te$ te! 
Amen. 

Ha két szln alatt történik az áldozás: 

Krisztus vére! 
Amen. 

KONYORGI!:s 
Oratio 

Szentáldozás után a hívek hálaadást végeznek: csendet tartanak, 
eucharisztikus éneket, vagy zspltárt énekelnek. Ezt követi az áldozás 
utáni könyörgés. 

Könyörögjünk. 

· · ·A mi Urunk Jézus Krisztus által. 

Amen. 
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BEFEJEZÖ SZERT ART ÁS 
A befejező szertartás áldással erositi meg a híveket. A pap az 

F tú és Szentlélek nevében osztja ki az áldást. 

HIRDETtsEK 
Annunliationes 

Aldás előtt van a helye az esetleges hirdetéseknel<. 

Az úr legyen veletek. 
2s a te lelkeddeL 

ALDAs 
Benedictio 

Aidjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, t 
a Fiú és a Szentlélek. 
Amen. 

Bizonyos esetekben ünnepélyes áldást osztó szöveg vagy a nt!p 
fölött mondott l<önyörgés előzheti meg az áldást 

A HIVEK ELBOCSAJTAsA 
Dimissio fidelium 

A pap bejelenti, hogy a szent cselekmény és annak sz:ertartása 
végetért. 

A szentmise végetért. Menjetek békével! 
Istennek legyen hála ! 

Oltárcsók és tiszteletadás fejezi be a szentmisét. 
Amikor u tána más liturgikus cselekmény következi!< , a befejezt! 

stertartás elmarad. 





MEGJEGYZ8SEK 

J. A megújltott szintmise ·~ceretiben h4rom olvasm4nyt ldtnalr. elfJ 
vasdr- és ü~t~tepnapokra az idevonatkot.6 ellJirdsok. A ' püspökkarl 
értekevet megengedhetí, hogy a st.entmisét bemutat6 pap szükség 
eseUn az elsfl két olvasmdny közül az egyiket elhagyja. 

2. A .Stent vagy, Uram!• énekeskönyvben közölt miseénekek helyet
tesithetik hivatalos liturgikus stlWegként az úgynevetett vdltow 
résteket a st.entmisébm, kivéve az elsfl és mdsodik olvasmdny 
köt.ti uoltdrt és az et.t klWetfl allelufdt-



A bevezetést a Thomas NEVE OSB surkesr.tésében, az Bditions du 
Centurion és 41. Editions Brepols közös kiad4sdban megjelent UTUR
GIE DB LA MBSSB c. Miseren4b61 vettük; innen valók a nwgyard
zatok és a mise felépithét je.WJ alclmek is nagyrészt. A kúufóknak 
itt mondw1k köszönetet nagylelk/l engedélyükirt. 

A borltd lapon lev6 rajzol a KRSCANSKA SADASNJOST Zagreb
Sarajevo 1969 - OBNOVUENA MISA liturgikus kiadvdnyr61 vettük 
dt , melyekbt szintén e helyen mondunk köszönetet. 

E/6késr.ltették : Galambos Irén OSB és Huzsvdr Usz/6. 






	Címoldal
	Előszó
	A szentmise életünk középpontja

	Bevezető szertartás
	Kezdő ének (Introitus)
	Köszöntés (Salutatio)
	Bűnbánati cselekmény (Actus Paenitentialis)
	Esedezések (Invocationes)
	Dicsőítés (Gloria)
	Könyörgés (Oratio)

	Az ige liturgiája
	Első olvasmány (Prima lectio)
	Zsoltárének (Psalmus)
	Második olvasmány (Secunda lectio)
	Alleluja (Alleluia)
	Evangélium (Örömhír)
	Szentbeszéd (Homília)
	Hitvallás (Credo)
	Hívek könyörgése (Oratio fidelium)

	Az áldozat liturgiája
	Az áldozati adományok előkészítése
	Felajánlási ének (Cantus ad offertorium)
	A kenyér felajánlása (Oblatio panis)
	A bor felajánlása (Oblatio vini)
	Csendes könyörgés (Secreta)
	Kézmosás (Lavabo)
	Hangos könyörgés (Concursus populi)
	Felajánló könyörgés (Oratio super oblata)

	Az eucharisztikus imádság
	Válaszos ima (Dialogus)
	Megnyitó ének (Praefatio)
	Szent, szent (Sanctus)
	Megnyitó énekek különböző ünnepekre
	Megnyitó ének Úrjövetre I. (Praefatio de Adventu, I)
	Megnyitó ének Úrjövetre II. (Praefatio de Adventu, II)
	Megnyitó ének Urunk születésére (Praefatio de nativitate Domini)
	Megnyitó ének Vízkeresztre (Praefatio de Epiphania Domini)
	Megnyitó ének nagyböjti vasárnapokra (Praefatio de dominicis quadragesimae)
	Megnyitó ének nagyböjti hétköznapokra (Praefatio de feriis quadragesimae)
	Megnyitó ének a Szent Kereszt emlékére (Praefatio de Sancta Cruce)
	Megnyitó ének Húsvétra (praefatio Paschalis)
	Megnyitó ének Urunk mennybemenetelére (Praefatio de Ascensione Domini)
	Megnyitó ének Jézus Szentséges Szívének emlékére (Praefatio de Sacratissimo Corde Jesu)
	Megnyitó ének Urunk, Jézus Krisztus, a Világmindenség Királyának Napjára (Praefatio de Domini Nostro Jesu Christo Rege)
	Megnyitó ének a Szentlélek eljövetelére (Praefatio de Spiritu Sancto)
	Megnyitó ének a Szentháromság magasztalására (Praefatio de Sanctissima Trinitate)
	Megnyitó ének évközi vasárnapokra I. (Praefatio de dominicis »per annum«, I)
	Megnyitó ének évközi vasárnapokra II. (Praefatio de dominicis »per annum«, II)
	Megnyitó ének az Oltáriszentség emlékére (Praefatio de Sanctissima Eucharistia)
	Megnyitó ének a Boldogságos Szűz Mária köszöntésére (Praefatio de Beata Maria Virgine)
	Megnyitó ének Szent József tiszteletére (Praefatio de S. Ioseph, Sponso B. M. V.)
	Megnyitó ének az apostolok emlékére (Praefatio de apostolis)
	Általános megnyitó ének I. (Praefatio communis, I)
	Általános megnyitó ének II. (Praefatio communis, II)
	Az elhunytakról szóló megnyitó ének (Praefatio defunctorum)

	I. Eucharisztikus imádság (Római kánon)
	Bemutatás
	Közbenjárást kérő imádság
	Lélekhívás átváltoztatásra
	Az alapítás elbeszélése
	Hitünk titkának megvallása
	Megemlékezés és felajánlás
	Az áldozat bemutatása
	Lélekhívás áldozáshoz
	Közbenjárást kérő imádság
	Áldáskérés
	Záróimádság

	II. Eucharisztikus imádság
	Megnyitó ének és Szent, szent
	Lélekhívás átváltoztatásra
	Az alapítás elbeszélése
	Hitünk titkának megvallása
	Megemlékezés és felajánlás
	Lélekhívás áldozáshoz
	Közbenjárást kérő imádság
	Záróimádság

	III. Eucharisztikus imádság
	Szent az Úr
	Lélekhívás átváltoztatásra
	Az alapítás elbeszélése
	Hitünk titkának megvallása
	Megemlékezés és felajánlás
	Az áldozat bemutatása
	Lélekhívás áldozáshoz
	Közbenjárást kérő imádság
	Záróimádság

	IV. Eucharisztikus imádság
	Megnyitó ének és Szent szent (Prefatio et Sanctus)
	Hálaadás a teremtésért és megváltásért
	Lélekhívás átváltoztatásra
	Az alapítás elbeszélése
	Hitünk titkának megvallása
	Megemlékezés és felajánlás
	Bemutatás
	Lélekhívás áldozáshoz
	Közbenjárást kérő imádság
	Záróimádság


	A közösség áldozása
	Az Úr imádsága (Oratio Domini)
	Békekönyörgés (Oratio pro pace)
	Békeköszöntés (Salutatio)
	Kenyértörés
	Isten Báránya (Agnus Dei)
	Előkészület az áldozásra (Praeparatio ad communionem)
	A pap áldozása (Communio sacerdotis)
	Áldozási ének (Cantus ad communionem)
	A hívek áldozása (Communio fidelium)
	Könyörgés (Oratio)


	Befejező szertartás
	Hírdetések (Annuntiationes)
	Áldás (Benedictio)
	A hívek elbocsájtása (Dimissio fidelium)

	Megjegyzések 

