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A KIADÓ ELŐSZA VA
Kiknek szánjuk ezt a kiadványunkat? Elsősorban a lelkipásztori kiakik pap nélküli egyházközségekben vasárnap igeliturgiát tartanak és áldoztatnak. Természetesen a főtisztelendő papság is haszonnal
alkalmazhatja, mivel a vasár- és ünnepnapi szentmisék teljes szövege megtalálható benne. Egyúttal minden világi hívőnek is ajánljuk könyvünket,
akik valamilyen oknál fogva nem jutnak el vasárnapi szentmisére, de ugyanakkor eleget akarnak tenni az egyházi törvénykönyv utasításának,
amely ilyen esetekben is előírja a vasárnap megszentelését. Súlyos betegségben szenvedő, templomtól távoleső helyeken lakó testvéreink e kiadvány
révén legalább lélekben bekapcsolódhatnak az egyház liturgiájába.
segítőknek,

Mit tartalmaz könyvünk? A bevezető rész ismerteti a II. Vatikáni
Zsinat, az 1983-as Egyházi Törvénykönyv és az 1986. március 25-én aláírt
szabályzat (A világi személyek lelkipásztori tevékenységének szabályzata)
elveit és rendelkezéseit. Az első részben találhatjuk a "B" év ádventtől
nagyböjtig terjedő időszakának vasár- és ünnepnapi miseszövegeit. A második rész tartalmazza a szentmise állandó részeit, beleértve a második és
harmadik eucharisztikus imát. A harmadik részben közöljük azoknak a
szentségeknek és szentelményeknek rítusát, amelyeket a püspöki megbízással rendelkező világi lelkipásztori kisegítők is kiszolgáltathatnak. A negyedik részben található néhány ájtatosság, amelyet templomban, családi körben végezhet nemcsak a megbízott lelkipásztori kisegítő, hanem bárki. Az
ötödik rész ismét elsősorban a lelkipásztori kisegítőknek szól, és az egyházközség életének adminisztratív teendőihez ad eligazítást olyan kérdésekben, amelyeket a felelős lelkipásztor világiakra bízhat.
Honnan merítettük könyvünk anyagát? A liturgikus szövegeket a
Magyar Püspöki Kar által jóváhagyott hivatalos kiadványokból vettük át.
Az igeliturgiák szentírási olvasmányainak szövegét az erdélyi kiadású Lectionariumból vettük, kis módosításokkal. A bevezető szavak és a hívek könyörgése Othmar Stary OSB, Fürbitten című könyvéből valók. Az énekeket a Szent vagy Uram (Hozsanna) című gyűjteményből vettük az 1977-es
kiadású Templomi énekrend alapján. (Természetesen nem kötelező minden
közölt versszakot végig énekelni.) Az igeliturgiákban közölt homiliák között első helyen - kevés kivétellel - Dr. Belon Gellért, elhunyt pécsi segédpüspök bibliai elmélkedéseit idézzük, második helyen pedig különböző
kiadványokban már megjelent prédikációkból, elmélkedésekből közlünk
részleteket. A világi lelkipásztori kisegítők kánoni küldetéséhez javasolt
szertartást a montreáli egyházmegye rituáléjából vettük, a gyermekáldoztatás szertartását egy svájci kiadványból, az Ádventi gyertyagyújtás
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és a Szenteste családi körben c. ájtatosságot olasz, családegyháznak szánt
művekből fordítottuk. A bűnbánati igeliturgia szövegét Dr. Bánk József
ny. váci érsek-püspök Szentségimádás c. művéből vettük át. Az ájtatosságoknál közölt imák az Esztergomi Főegyházmegye Praeoratorából valók.
A temetési imák között Dr. Takács József temetési könyvéből közlünk néhányat. A hivatali teendők leírása részben az egyházközségi szabályzatból
(Magyarországi katolikus egyházközségek általános szervezeti szabályzata)
való. Az Anyakönyvi ügyvitel c. részben nemcsak olyan kérdések szerepelnek, amelyek az anyakönyvek kitöltéséhez szükségesek, hanem olyanok is,
amelyek ismerete megkönnyíti a lelkipásztori munkát.
Kiadványunk további köteteiről: Minden olvasmányos évhez négy
kötetet tervezünk: a karácsonyi, a húsvéti ünnepkör, valamint két kötetben
az évközi idő igeliturgiáit közölj ük. A liturgia állandó részei és a szertartások szövege után pedig ájtatosságokat közlünk, hogy a pap nélküli egyházközségben megbízással működő lelkipásztori kisegítő lehetőleg minden fölmerülő feladatnak megfelelhessen, ha nem is lakik az általa gondozott közösségben.
Fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, amiben kiadványunk nem siet
a lelkipásztori kisegítők segítségére: nem ad megfelelő lelkiséget a szertartások méltó végzéséhez. Ahogy pappá sem szentelnek senkit teológiai, lelkiségi és lelkipásztori kiképzés nélkül, ugyanúgy e feltételek nélkül nem adható kánoni küldetés világiaknak sem.
Befejezésül, könyvünk használatához hadd idézzük Kodály Zoltánt:
"Minden misét (liturgikus cselekményt) meg kell komponálni ... ez azt jelenti, hogy az első szótól az utolsóig összeszedett lélekkel, külső és belső fegyelmezettséggel kell végezni a szent liturgiát." Nem lehet arra hagyatkozni, hogy könyvünkben minden megtalálható, amireszükség van. A felolvasásra kerülő szövegeket előzetesen át kell nézni, a feladatokat ki kell osztani, esetleg el kell gyakorolni. Nincs méltatlanabb látvány, mint ha a szertartások vezetőjén látszik: nem felkészült lélekkel áll a közösség elé.
Kiadónk fennállásának 30. évfordulóján tesszük le olvasóink asztalára ezt a könyvet. Adja Isten, hogy a pap nélküli egyházközségek e kiadványunk segítségével méltó lelkipásztori ellátásra találjanak és így lélekben
megújuljanak.
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BEVEZETÉS

MILYEN LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉGET
VÉGEZHETNEK
MEGBÍZOTT VILÁGIAK?

l. A II. VATIKÁNI ZSINAT TANÍTÁSA
A VILÁGIAK LELKIPÁSZTORI FELADATAIRÓL
A világiaknak azon a címen kötelessége és joga az apostolkodás, hogy
egységben vannak Krisztussal a Fővel. A keresztség Krisztus titokzatos testébe beoltotta, a bérmálás pedig a Szentlélek erejével megerősítette őket;
maga az Úr adta tehát világi híveinek az apostoli hivatást. Felszentelésben
részesülnek: királyi papsággá és szent nemzetséggélesznek (vö. lPt 2,4-10),
hogy minden munkájuk általlelki áldozatot mutassanak be, és tanúbizonyságot tegyenek Krisztusról az egész földön. A szentségek pedig, különösen
az eukarisztia, közlik velük és táplálják bennük azt a szeretetet, amely
minden apostoli hivatás lelke.
Apostoli tevékenységüket hitben, reményben és szeretetben végezzék;
ezeket az erényeket a Szentlélek árasztja szét az egyház minden tagjának
szívébe. Sőt éppen aszeretet parancsa: az Úr legfőbb parancsolata sürgeti
Krisztus összes hívét, hogy lsten országának eljöveteléért dolgozzon, ezáltal lsten dicsőségéért és minden ember örök életéért, hogy megismerjék az
egyetlen igaz Istent, és akit küldött, Jézus Krisztust (vö. Jn 17 ,3).
Minden kereszténynek kitüntető feladata tehát közreműködni abban,
hogy az egész földkerekségen megismerjék és elfogadják az emberek az üdvösség isteni üzenetét.
A hívőket apostolkodásukhoz különleges adományokkal is ellátja a
Szentlélek (vö. l Kor 12, 7), aki az lsten népének megszentelését munkálja a
papi szolgálat és a szentségek által. Az adományokat "tetszése szerint osztja kinek-kinek " (l Kor 12, ll), hogy "aszerint, ki-ki milyen ajándékot kapott, egymás szolgálatára legyenek", mint "lsten sokféle kegyelmének letéteményesei" (lPt 4, 10), a test növekedésére a szeretetben (vö. Ef 4, 16).
Ezeknek a kegyelmi ajándékoknak, még az egyszerűbb karizmáknak az átvételéből is, származik mindenegyes hívőnek az a joga és kötelessége, hogy
ezeket az emberek javára s az egyház építésére fordítsa az egyházban és a
világban. Történjék ez a Szentlélek-adta szabadsággal, aki "ott fúj, ahol
akar" (Jn 3,8), és egyszersmind szent közösségben Krisztusban testvéreikkel, főképpen pedig lelkipásztoraikkal, akikre tartozik, hogy megítéljék,
igaziak-e a kegyelmi adományok, rendezett módon történik-e felhasználásuk; nem azért, hogy kioltsák a Lelket, hanem, hogy rnindent fölülvizsgáljanak és a jót megtartsák (vö. lTesz 5,12 19-27).

(Apostolicam actuositatem, 3)
A hívők egyetemes papsága és a szolgáló, azaz a hierarchikus papság
egymáshoz van rendelve, jóllehet a lényegben különbözik egymástól, és
nemcsak fokozatban: mert egyikük is, másikuk is a maga külön módján részesedik Krisztus egyetlen papságában. Az, akit a szolgálati papságra szen9

teltek fel, szent hatalmával kialakítja és kormányozza a papi népet, Krisztus képviseletében bemutatja az eukarisztikus áldozatot, az egész nép nevében ajánlva azt fel Istennek. A hívek viszont közreműködnek a szentmiseáldozat felajánlásában - mégpedig királyi papságuk erejében - és azt a
szentségek felvételével, az imádsággal, a hálaadással, szent életük tanúságával, önmegtagadásukkal és tevékeny szeretetükkel gyakorolják.
(Lumen gentium, 10)
Gondosan ki kell választani alkalmas és megfelelően képzett papokat
a világi apostolkodás sajátos formáinak támogatására. Akik pedig ebben a
szolgálatban állnak, a hierarchiát képviselik lelkipásztori munkájukban,
hiszen tőle kapták küldetésüket; a hierarchiához fűződő jó kapcsolatokat
pedig ápolják a világi keresztényekben, mindenkor hűségesen ragaszkodva
az egyház szelleméhez és tanításához. Odaadó munkájukkal segítsék a rájuk bízott katolikus társulatok lelkiéletét és apostoli szellemét, tanácsaikkal pedig támogassák e társulatok apostolkodását, és karolják fel kezdeményezéseiket. Legyenek folytonos párbeszédben a világi hívőkkel és keressék figyelmesen azokat a módszereket, amelyek gyümölcsözőbbé teszik
az apostoli tevékenységet. Erősítsék az egységet...
(Apostolicam actuositatem, 25)

A fenti zsinati tanítás így joglalható össze:
J. A világi hívek nem a paphiány pótlása miatt alkalmazhatók a lelkipásztori munkában, hanem saját joguk és kötelességük az ebben való részvétel.
2. Valódi lelkipásztori munkát végezhetnek, nemcsak a papság kisegítói.
3. Mind lelkipásztori tervezésükben, mind munkásságukban teljesen
alá vannak vetve a hierarchiának, tehát csak azzal egységben végezhetnek
hiteles lelkipásztori munkát. Nem versenytársai a papságnak, hanem önálló, de alárendelt feladattal rendelkező tagjai az egyháznak.
4. Püspöki megbízatás nélkül nem végezhetnek nyilvános lelkipásztori
tevékenységet.
5. A hierarchia tagjainak kötelessége alkalmas világi lelkipásztori
munkatársakról gondoskodni, azok munkáját támogatni, továbbképzésüket, lelki fejlődésüket e/ósegfteni.
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2. AZ 1983-AS EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV SZEKINT

világi hívek püspöki megbizatás alapján az alábbi lelkipásztori tevékenységeket végezhetik:
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.
cn.

230:
776:
785:
230, 759
766, 767:
230:
943:
230, 861:
230, 910:
911:
921:
1112:
517:

Felolvasás, liturgia kommentálása;
igehirdetés;
hitoktatás;
igeliturgia végzése, prédikálás, kivéve a homilia
mondását;
liturgikus istentisztelet tartása;
szentségkitételt végezhet, de áldást nem adhat;
keresztelés;
áldoztatás;
szent útravaló kiszolgáltatása halálveszélyben;
halálveszélyben lévőket naponta újra áldoztathat;
pápai engedéllyel eskethet;
plébániát vezethet.

Az alábbiakban közöljük az idézett kánonok hivatalos magyar fordítását
szám szerinti sorrendben:

cn. 230- 1.§. Azokat a világi férfiakat, akik a püspöki kar határozatában
megszabott életkorral és adottságokkal rendelkeznek, az előírt liturgikus
szertartással, tartós jelleggel fellehet venni a lektori és az akolitusi szolgálatra. A szolgálatok elnyerése azonban nem jogosítja fel őket arra, hogy az
egyháztól ellátást vagy díjazást kapjanak.
2.§. A világiak ideiglenes megbízás alapján a liturgikus cselekményekben betölthetik a lektor szerepét; ugyancsak minden világi gyakorolhatja a
jog előírásainak megfelelően a kommentátor, a kántor feladatát vagy más
feladato kat.
3.§. Ahol az egyház számára szükséges, a szolgálatra rendelt személyek hiányában a világiak is gyakorolhatják ezek bizonyos feladatait, még
akkor is, ha nem lektorok vagy akolitusok: gyakorolhatják az ige szolgálatát, vezethetik a liturgikus imádságot, kiszolgáltathatják a keresztséget és
áldoztathatnak, a jog előírásainak megfelelően.
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cn. 517- 1.§. Ahol a körülmények megkívánják, egyetlen plébánia vagy
egyszerre több plébánia lelkipásztori ellátását egyetemlegesen több papra
lehet bízni, de ilyenkor törvényként kell szem előtt tartani, hogy egyikük a
lelkipásztori munka végzésének irányítója legyen, vezesse az együttes tevékenységet és feleljen érte a püspök előtt.

2.§. Ha a paphiány miatt a megyéspüspök úgy véli, hogy a plébánia
lelkipásztori gondozásában való részvétellel diakónust vagy más pappá
nem szentelt személyt vagy ilyen személyek közösségét kell megbíznia, nevezzen ki egy papot, aki a plébános hatalmával és felhatalmazásaival felruházva a lelkipásztori gondozást irányítja.
cn. 759- A világi krisztushívők a keresztség és a bérmálás alapján szavukkal és keresztény életük példájával az evangéliumi örömhír tanúi. Meghívhatók arra is, hogy a püspökökkel és a papokkal együttműködjenek az ige
szolgálatának gyakorlásában.
cn. 766 - A püspöki konferenciák előírásai szerint és a 767. kánon 1.§ának tiszteletben tartásával világiaknak is meg lehet engedni, hogy templomban vagy kápolnában prédikáljanak, ha bizonyos körülmények között
a szükség úgy kívánja, vagy egyes esetekben hasznosnak tűnik.

cn. 767. - 1.§. A prédikáció formái közül kiemelkedik a homilia, mely
magának a liturgiának a része, és a papnak vagy a diakónusnak van fenntartva. Benne a liturgikus év folyamán ki kell fejteni a szent szövegből hitünk titkait és a keresztény élet szabályait.
2.§. A nép jelenlétében bemutatott összes vasárnapi és kötelező ünnepi
misében homiliát kell mondanL Ezt súlyos ok nélkül nem szabad elhagyni.
3.§. Erősen ajánlott, hogy ha a résztvevők elég sokan vannak, tartsanak homiliát a hétköznapi miséken is, főként ádventben, nagyböjtben, valamint az ünnepek vagy gyász alkalmából bemutatott miséken.
4.§. A plébánosnak vagy a templom igazgatójának feladata gondoskodni ezeknek az előírásoknak lelkiismeretes megtartásáróL
cn. 776. - A plébános hivatalánál fogva köteles gondoskodni a felnőttek,
a fiatalok és a gyermekek hitbeli képzéséről. Ebből a célból vegye igénybe a
plébániára beosztott klerikusoknak, a megszentelt élet intézményei és az
apostoli élet társaságai tagjainak közreműködését, tekintetbe véve az egyes
intézmények jellegét, továbbá a világi krisztushívők, főként a hitoktatók
munkáját. Mindezek a személyek, hacsak törvényes akadály nem gátolja
őket, ne tagadják meg a készséges közreműködést. A családi hitoktatásban
pedig a plébános mozdítsa elő és támogassa a szülők munkáját.
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cn. 785- 1.§. A missziós tevékenységbe kapcsoljanak be hitoktatókat, vagyis olyan megfelelően képzett és a keresztény életben kiváló világi krisztushívőket, akik a misszionárius vezetése alatt szenteljék magukat az evangéliumi tanítás kifejtésének, a liturgikus cselekmények és a karitatív munka
megszervezésének.
2.§. A hitoktatókat erre a célra szolgáló iskolákban, vagy ezek hiányában a misszionáriusok vezetésével képezzék.
cn. 861- 1.§. A keresztség rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a diakónus, az 530. kánon l. sz. előírásának fenntartásával.
2.§. A rendes kiszolgáltató távollétében vagy akadályoztatása esetén a
keresztséget megengedetten szalgáltatja ki a hitoktató vagy más a helyi ordináriustól erre a feladatra kijelölt személy, sőt szükség esetén minden ember, akit megfelelő szándék vezérel; a lelkipásztoroknak, különösen a plébánosnak legyen gondja arra, hogy a krisztushívőket megtanítsák a keresztelés helyes módjára.
cn. 910- 1.§. A szentáldozás rendes kiszolgáltatója a püspök, a pap és a
diakónus.
2.§. A szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatója az akolitus, valamint a
230. kánon 3. §-a szerint kijelölt más krisztushívő.
cn. 911 - 1.§. A legszentebb eucharisztiát szent útravalóként a betegnek
elvinni kötelessége és joga a plébánosnak, a káplánoknak, a lelkészeknek,
valamint a klerikusi szerzetes intézményekben és az apostoli élet krisztusi
társaságaiban a közösség elöljárójának mindazok számára, akik a házban
tartózkodnak.
2.§. Szükség esetén vagy a plébános, a lelkész, vagy az elöljáró legalább vélelmezett engedélye alapján tegye meg ezt bármely pap vagy a szentáldozás más kiszolgáltatója, de utólag értesíteni kell róla az említett plébánost, lelkészt vagy elöljárót.

cn. 921- l.§.A bármilyen okból fakadó halálveszélyben forgó krisztushívők szent útravalóként kapják meg a szentáldozást.
2.§. Még ha aznap szentáldozáshoz járultak is, nagyon tanácsos, hogy
akik életveszélybe kerültek, ismét áldozzanak.
3.§. Amíg a halálveszély tart, ajánlatos, hogy több alkalommal~ különböző napokon - megáldoztassák őket.
cn. 943- A szentségkitétel és a szentségi áldás végzője a pap vagy a diakónus; különös körülmények között a szentségkitételt és betételt végezheti az
akolitus, a szentáldozás rendkívüli kiszolgáltatója vagy helyi ordináriustól
kijelölt más személy is, de áldás nélkül és a megyéspüspök előírásainak megtartásával.
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cn. 1112 -

1.§. Ahol nincs se pap, se diakónus, ott a megyéspüspök, a
a püspöki konferencia előzetes támogatása után nyert engedély birtokában, megbízhat világiakat a házasságkötésnél való közreműkö
déssel.
2.§. Alkalmas világit kell kiválasztani, aki a házasulandók oktatására
képes, és a házasságkötés liturgiáját szabályosan el tudja végezni.
Szentszéktől

Megjegyzések:
l. Ahol az egyházi törvénykönyv világi hívőt, krisztushívőt említ, ez a
szó mindig a nőkre is értendő, kivéve ha olyanfeladatról van szó, amelyhez
jaghatóság (iurisdictio) szükséges.
2. Az egyházi törvénykönyv nem intézkedik a temetés végzőjéről, a helyi ordinárius azonban engedélyt adhat arra, hogy ennek szertartását világiak végezzék.
3. Az egyházi törvénykönyv ugyan általában krisztushívőkről beszél, a
szükségkeresztség esetét kivéve azonban ez a kifejezés jelenleg még csak a
katolikus keresztény hívőkre értendő.
14

A VILÁGI SZEMÉLYEK
LELKIPÁSZTORI TEVÉKENYSÉGÉNEK
SZABÁLYZATA

BEVEZETÉS

Bár a keresztség szentsége révén minden hívő részesedik az egész egyház küldetésében, Jézus mégis úgy akarta, hogy egyháza építésében a tanítás, a megszentelés és a vezetés szolgálatát kiválasztott apostolai és utódaik
lássák el. Az egyház vezetésére rendelt pásztorok feladatuk betöltésére már
az ősegyházban igénybe vették apostoli lelkületű férfiak és nők segítségét
(ApCsel 18,26; Róm 16,6kk; Fil 4,3). Az ősegyház példáját követte a II.
Vatikáni Zsinat, amikor úgy intézkedett, hogy a paphiány miatt a püspökök világi személyekre bízhatnak olyan lelkipásztori feladatokat, amelyekhez nem szükséges a papszentelés szentsége (Lumen gentium 24). Az új
Egyházi Törvénykönyv a zsinat intézkedését megerősítette és szabályozta.
A püspököknek ugyan gondoskodniuk kell arról, hogy a krisztushívőket
felszentelt papok részesítsék lelki gondozásban (213. cn), a paphiány miatt
mégis megbíznak alkalmas világiakat lelkipásztori feladatok és hivatalok
ellátásával a hívek zavartalan lelki gondozása érdekében (228. cn).
A Magyar Katolikus Püspöki Kar a növekvő paphiány miatt - emlékezve a magyar egyház régi licenciátusi intézményére is - élni akar a világi
személyek lelkipásztori kisegítő tevékenységéveL A Magyar Népköztársaság Kormányának és a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a képviselői által
1985. szeptember 20-án aláírt jegyzőkönyv megadta a lehetőséget a világi
személyek lelkipásztori kisegítő tevékenységéhez mind egyházi, mind állami szempontbóL Az új lehetőség a lelkipásztori munka új formáit hozza
létre, amelynek az eredményessége rendezett kereteket kíván meg, figyelembe véve az egyházi és az állami törvényeket és rendelkezésekeL
Ennek a célnak az érdekében a Magyar Katolikus Püspöki Kar - egyelőre próbaidőre - az alábbi szabályzatot adja a világi személyek lelkipásztori kisegítő tevékenységéről. A szabályzat abban a szellemben készült,

hogy az új kezdeményezés a magyar egyház javát szolgálja és biztosítsa a
hívek lelkipásztori ellátását ott is, ahol nincs elegendő felszentelt pap.
A Magyar Katolikus Püspöki Kar bízik abban, hogy a lelkipásztori
tevékenységet vállaló hívek egyházias szellemben és hivatástudattal
fogják végezni feladataikat; bízik abban is, hogy a hívek jó szívvel fogadják a püspök által kinevezett és küldött lelkipásztori kisegítők szolgálatát.
kisegítő
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I. A LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐK FELADATAI

1.§. Lelkipásztori kisegítők azok a világi személyek, akik az egyházmegye főpásztorának megbízásából (mandatum) - meghatározott helyen
és terjedelemben - olyan lelkipásztori feladatokat végeznek - a kijelölt
lelkipásztor irányítása és vezetése mellett - , amelyeket az Egyházi Törvénykönyv számukra megenged (vö. 230. cn 3.§). A jelen szabályzat csak
az itt felsorolt feladatokra vonatkozik, érintetlenül hagyva a többi, eddig is
meglévő egyház tevékenységet (kántor, képviselőtestület, sekrestyés, harangozó stb.).
2.§. A lelkipásztori kisegítők többféle formában kaphatnak megbízást:
a) időszakos kisegítő tevékenység lelkipásztor mel1e t t ;
b) folyamatos kisegítő tevékenység lelkipásztor
mellett;
c) önálló lelkipásztori kisegítő tevékenység.
3.§. A lelkipásztori kisegítők különböző lelkipásztori feladatokra kaphatnak megbízatást.
1.) Végezhetnek liturgikus funkciókat a jóváhagyott liturgikus könyvekben közölt előírások és
szövegek szerint. Ilyen funkciók:
a) A hívek áldoztatása istentiszteleti helyen,
betegeknél és a betegek ellátása a szent útravalóval
(910 cn 2.§.). Ez utóbbiról azonban az illetékes lelkipásztort értesíteni kell (vö. 911. cn 2.§.).
b) Vasár- •és ünnepnapokon, adott esetben
hétköznapokon is vezethetnek pap nélküli istentiszteletet a szertartáskönyv előírásai szerint,
amelynek keretében áldoztathatnak is. Ugyanígy a
liturgikus könyvek előírásai szerint vezethetnek
különböző liturgikus ájtatosságokat, egyes szentelményeket kiszolgáltathatnak (230. cn 3.§.; 1168.
cn), külön rendelkezés alapján egyházi temetésben
részesíthetik a megholtakat. Ezekben az esetekben
a hivatalos lelkipásztor által kijelölt vagy megírt
szentbeszédet felolvashatják.
c) Hivatalosan kiszolgáltathatják a keresztség
szentségét a szertartáskönyv előírásai szerint (861.
cn 2.§.).
d) Végezhetnek a keresztség és a házasság
szentségére felkészítő oktatást a hivatalos egyházi
kiadványok szerint (851. cn; 1112. cn).
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2.) A lelkipásztori kisegítők elláthatják az ige szolgálatát önállóan készített beszéddel akár liturgia
keretében, akár azon kívül is. Ez történhet:
a) szentmise keretében, ha a miséző pap számára a szentbeszéd elmondása nehézségbe ütközik;
b) pap nélküli istentisztelet keretében;
c) hivatalosan meghirdetett biblia-óra keretében;
d) keresztelési oktatás és jegyesoktatás keretében.
3.) A lelkipásztori kisegítők megfelelő képzettség
esetében hitoktathatnak (776. cn) iskolában is és
templomban is a 13.§.-ban foglaltak szerint.
kisegítők vezethetnek önálló lelkipásztor nélküli egyházközséget (517. cn). Kívánatos, hogy az ilyen megbízás előtt az egyházmegye főpásztora kérdezze meg az egyházközség képviselötestületét és lelkipásztorát. Aki ilyen megbízatást kap, tevékenységében az egyházközség gondozásával megbízott lelkipásztor vezetése alatt áll
és tisztét ügyvezető elnöki minőségben tölti be
(Egyhk. Szab. 10.§./2/c. és 25.§./1/.). Feladatai:
a) Vezesse a pap nélküli istentiszteletet, első
sorban vasárnapokon és ünnepnapokon, valamint
áldoztasson;
b) gondoskodjék az Eukarisztia biztonságos
és tiszteletteljes őrzéséről;
c) tartson meghatározott időben ügyeletet a
plébánián; sürgős esetekben gondoskodjék arról,
hogy a lelkipásztort értesítse a szentségek kiszolgáltatása érdekében;
d) vezesse a képviselőtestületet, a tanácsot, a
hívők közösségét; szorgalmazza az egyházközségi
bizottságok tevékenységét, különösen a szegények,
magányosak, betegek, öregek, rászoruJók gondozását;
e) gondja legyen arra, hogy a hívők közössége
kivegye részét Krisztus egyházának építéséből és az
apostolkodásbóL

4.) A lelkipásztori
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4.§. Az egyházi házasságkötésnél a lelkipásztori
het közre (vö. 1112. cn 1.§.).
5.§. A liturgikus funkciókat a lelkipásztori
kus öltözékben végezze.

kisegítő

nem

működ

kisegítő lehetőleg

liturgi-

II. A LELKIP ÁSZTOKI KISEGÍTŐK ALKALMASSÁGA
6.§. A lelkipásztori kisegítők kapott feladatuk révén az egyházi hierarchia tanítói, megszentelő és pásztori küldetésének a részeseivé lesznek.
Ezért szükséges, hogy olyan adottságokkal rendelkezzenek, amelyek alkalmassá teszik őket a hívek lelkipásztori szolgálatára.
a) Olyan személyeket kell kiválasztani, akik egészséges testi és pszichikai alkattal rendelkeznek; a
természetes erényekben szilárdak, jellemesek; nem
anyagiasak, de anyagi ügyeik rendezettek.
b) Keresztény életük legyen példaadó és buzgó: napi imádságukat ne mulasszák el; vasárnap és ünnepnap a szentmisén részt vesznek; gyakran járulnak a szentségekhez; családi életük az egyház tanításának megfelelően rendezett és példamutató.
c) Éljen bennük egyházias szellem: maradéktalanul
elfogadják az egyház tanítását, az egyház irányítását és az egyház alapelvei szerint élnek. Ezzel együtt tudatában vannak annak, hogy munkájukat az
egyház megbízásából és az egyházért végzik.
d) Mivel a közösséget szolgálják, rendelkezzenek
közösségi szellemmel. Legyenek alkalmasak a közösség vezetésére és ugyanakkor a közösség is jó
szívvel fogadja szolgálatukat. Tudjanak építően
együttműködni a hivatalos lelkipásztorral, ill. a
többi lelkipásztorral. Személyük, viselkedésmódjuk, munkájuk ne keltsen zavart a közösségben,
sem a közösségtől elkülönülő csoportosulást.
e) Rendelkezzenek a megbízatásuknak megfelelő
hittani ismeretekkel. Azoknál, akiknek a feladata
az önálló tanítás, ill. a hitoktatás, a megfelelő hittani ismeretek megszerzésére legalkalmasabb a
nappali vagy levelező teológiai tagozat elvégzése,
valamint a hitoktatói képesítés elnyerése.
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7.§. A lelkipásztori kisegítő alkalmasságára vonatkozóan ki kell kérni
a lakóhely szerinti plébános, más megbízható lelkipásztor, valamint a mű
ködési hely plébánosának a véleményét. Mindezek birtokában az alkalmasságot végső fokon az egyházmegye főpásztora állapítja meg.

III. A LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐK MEGBÍZÁSA

8.§. A lelkipásztori kisegítők olyan feladatkört látnak el, amely az
egyházi hierarchia küldetéséhez kapcsolódik. Ezért a 3.§-ban felsorolt valamennyi feladathoz az egyházmegye főpásztora ad hivatalos megbízást
(mandatum) az Egyházi Törvénykönyv előírásai és az egyházmegye szükségletei szerint. A megbízást a főpásztor írásban adja meg, amelyben konkréten meghatározza az egyházközséget (egyházközségeket), ahol a lelkipásztori kisegítő működhet és a feladatkört, amelyet betölthet. A megbízott ezt a hatáskört és illetőséget nem lépheti túl.
9.§. Az egyházmegye főpásztora csak azokban az egyházközségekben
és csak azoknak a személyeknek adjon megbízást, ahol és amennyi valóban
szükséges a lelkipásztori feladatok zavartalan ellátásához.
10.§.

először csak egy évi
szóljon. Ennek elteltével a szerzett tapasztalatok alapján következzék a megbízás meghosszabbítása.
2.) Amennyiben a lelkipásztori kisegítő munkaviszony alapján végzi megbízatását, akkor a munkaszerződést a 17. §./4/. bekezdésében foglaltak szerint kell megkötni.

l.) Ajánlatos, hogy a megbízás

próbaidőre

ll.§. A lelkipásztori kisegítő mindig a hivatalosan megbízott lelkipásztor irányításával végezze munkáját. Ugyanakkor a lelkipásztor tekintse őt munkatársának, akinek a munkájára szüksége van a hívek lelkipásztori ellátásában.
12.§.

l.) Előzetes állami hozzájárulás és hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges azoknak a megbízásához, akik főfoglalkozásban végzik a 3.§ .!21. bekezdés ben foglalt feladatokat, vagy munkaviszonytól függetlenül végzik a 3.§ ./4/. bekezdésben
foglalt feladatokat. Az előzetes állami hozzájárulást - a hatósági erkölcsi bizonyítvány ismeretében - az egyházmegye főpásztora kéri meg.
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13.§.

2.) Az lll. bekezdés hatálya alá nem tartozó megbízásokat az egyházmegye főpásztora - tudomásulvétel végett - bejelenti a területileg illetékes
egyházügyi szakigazgatási szervnek.
3.) Akiknek a működéséhez előzetes állami hozzájárulás szükséges, megbízásuk, ill. munkaviszonyuk keletkezésének jóváhagyásától számított 30
napon belül a 4288119491X.22/ MT. sz. rendelet
l.§. l 41. bekezdésében előírt esküt tartoznak az illetékes megyei (fővárosi) tanács VB elnöke előtt
tenni.
4.) Az lll. bekezdésben felsorolt esetekre vonatkozóan a különleges méltánylást érdemlő szükséghelyzetekben (pl. az egyházközséget vezető plébános vagy világi személy betegsége, tartós akadályoztatása, váratlan halála stb.) az egyházközség
zavartalan működése érdekében a megyéspüspök
- az illetékes egyházügyi szakigazgatási szerv vezetőjének értesítése mellett ideiglenes jelleggel
más világi személyt is megbízhat és 8 napon belül
az l ll. bekezdésben foglaltak értelmében a szükséges intézkedéseket megteszi.
1.) Világi személyek iskolai hitoktatóként a
2lll95711II.24./ Karm. sz. rendelet, valamint a
végrehajtás tárgyában kiadott 3911957. MM. sz.
utasításban foglaltak alapján működhetnek.
2.) Világi személyek templomi (plébániai) hitoktatóként a templomi (plébániai) hitoktatásra vonatkozó megállapodások alapján működhetnek.

14.§. A lelkipásztori kisegítőtől megbízásának kezdetekor a
belátása szerint esküt, hitvallást vehet ki.
15.§.
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1.) A lelkipásztori kisegítő köteles minden területen az egyházi és állami törvényeket megtartani,
valamint kapott megbízatását lelkiismeretesen ellátni.
2.) A megbízás visszavonható azoktól a lelkipásztori kisegítőktől, akik
a) egyéni életükkel, viselkedésükkel méltatlanná válnak a lelkipásztori kisegítő munkára;
b) feladatkörüket huzamos időn keresztül saját hibájukból nem látják el;

főpásztor

c) túllépik a kapott megbízatás keretét;
d) vétenek az egyházi vagy állami törvények és
rendelkezések ellen.
3.) A megbízás visszavonása - a jelen szabályzat
és a hatályos munkajogi rendelkezések figyelembe
vételével - egyben a munkaviszony megszűnését is
jelenti.
IV. A LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐK MUNKA VISZONYA

16.§.

l.) A világi személyek lelkipásztori kisegítő tevékenységüket főállásban (részmunkaidőben is),
mellékfoglalkozásként, nyugdíjas foglalkozásként
végezhetik a hatályos munkajogi, társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével, valamint időszakosan vagy ellenszolgáltatás nélküli
társadalmi munkában is.
2.) Az időszakosan vagy ellenszolgáltatás nélküli
társadalmi munkában végzett lelkipásztori tevékenység alapján munkaviszony nem jön létre. A
munkaviszony hiánya azonban nem szünteti meg a
lelkipásztori kisegítőnek a megbízólevélben körülírt és a jelen szabályzatban felsorolt jogait és kötelességeit.
3.) A főfoglalkozásban, mellékfoglalkozásként
vagy nyugdíjas foglalkozásként végzett lelkipásztori tevékenység munkaviszonyt létesít, amelyben
az egyházközség a munkáltató, a lelkipásztori kise. gítő pedig a munkavállaló. A lelkipásztori kisegítő
társadalombiztosítási juttatásokhoz való jogosuJtsága és kötelezettsége tekintetében a mindenkori
hatályos rendelkezések érvényesek. A nyugdíjasok
alkalmazásánál tekintetbe kell venni a mindenkori
hatályos állami rendelkezésekeL

17. §.

l.) Ha a lelkipásztori kisegítő tevékenység munkaviszonyt létesít, akkor az egyházközségnek és a lelkipásztori kisegítőnek munkaszerződést kell kötnie, amely az Egyházmegyei Hatóság jóváhagyásával válik érvényessé.
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Munkaszerződést csak
egítővel lehet kötni, aki:

2.)

azzal a lelkipásztori kis-

a) bemutatja a megyéspüspöktől kapott megbízólevelét;
b) beadja írásos életrajzát;
c) munkakönyvvel rendelkezik és azt a munkábalépéskor átadja;
d) munkakönyvével együtt a "munkavállalói
igazolási lap"-ot is átadja az "Igazolvány a társadalombiztosítási szolgáltatásokról" elnevezés ű igazolvánnyal egyetemben;
e) egyeztetés céljából a személyi igazolványát, iskolai végzettségét bizonyító okmányait bemutatja;
O katonai igazolványát bemutatja (férfiaknál
19 éves kortól kötelező).
3.) A munkaszerződés, amely érdemben nem térhet
el a püspöki megbízólevélben foglaltaktól, tartalmazza a következőket:
a) kik között és mikor jött létre a szerződés
(pontos személyi adatok, hely, dátum);
b) hol és milyen munkakör ellátására jogosít
és kötelez;
c) a szerződést meghatározott vagy határozatlan időre kötötték;
d) a munkaviszony kezdetének a megjelölése;
e) a jogok (fizetés és javadalom) és költségek
pontos leírását;
O egyéb kikötéseket (heti pihenőnap megjelölését; az esetleges természetbeni lakást is meg kell
említeni, de erről külön szerződést is kell kötni,
amelyet csatolni kell);
g) az éves szabadságra, a munkaviszony megszüntetésének módjára, a felmondás lehetőségére
és idejére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a
munkaviszonnyal kapcsolatos panaszlehetőségekre
való utalást.
4.) A munkaszerződés határozott vagy határozatlan időre köthető. A munkaszerződésben csak három hónapi próbaidő köthető ki. Amennyiben a
főpásztori megbízás egy évi próbaidőre szól, akkor
"próbaidő" jelleggel határozott időre szóló szerző
dést kell kötni.
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5.) A munkaszerződést, amelyet 3 példányban kell
kiállítani, az egyházközség nevében a plébános és a
lelkipásztori kisegítő írja alá. Ezen kívül két tanúnak is alá kell írni; a két tanú elsősorban az egyházközség világi elnöke és gondnoka. A munkaszerző
dést az Egyházmegyei Hatóság hagyja jóvá. A
munkaszerződés egy példánya az egyházközségnél,
egy példánya a lelkipásztori kisegítőnél, egy példánya az Egyházmegyei Hatóságnál marad.
6.) A munkaszerződést csak közös megegyezéssel
és írásban lehet módosítani. A módosítást az /5/.
bekezdésben megjelölt személyek írják alá és haladéktalanul felterjesztik az Egyházmegyei Hatósághoz jóváhagyás végett. A jóváhagyott módosítást
az eredeti szerződéshez kell csatolni.
18. §. A lelkipásztori kisegítő fizetését - az állami jogszabályokat is figyelembe véve - a vállalt munka alapján a munkaszerződés állapítja meg.
a) A fizetés összegére vonatkozóan a jelen szabályzat nem ad irányelvet. Megállapításánál figyelembe vehető a pedagógusok fizetése.
b) Ha egyéb megállapodás nem történik, a lelkipásztori kisegítő havi-díjas. Fizetését minden hónap 5. napjáig kell utólag fizetni.
c) A lelkipásztori kisegítő fizetését alkotja az esetleges természetbeni juttatás, amilyen a szolgálati
lakás, az albérleti lakás díja, kert, föld stb. A természetbeni juttatásokra, főleg a szolgálati lakásra
. vonatkozóan a Kántorszabályzat 18.§-ának az elő
írásai kötelezőek.
19.§.

1.) A munkaviszony megszűnésére vonatkozóan a
Kántorszabályzat 21.§-ában foglaltak szerint kell
eljárni, alkalmazva a lelkipásztori kisegítőre,
figyelembe véve a jelen szabályzat 15.§. 131. bekezdését is.

2.) A munkaviszony megszűnése esetén a Kántorszabályzat 22.§-a szerint kell mindenben eljárni.
20.§. A lelkipásztori kisegítót - a munkaviszonytól függetlenül anyagi és fegyelmi felelősség kötelezi az egyházközséggel szemben.
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a) Köteles óvni és védeni az egyházközség és a
templom anyagi értékeit. A használatára bocsájtott eszközökért és értékekért lelkiismeretben és
anyagilag felelős.
b) Amennyiben önálló lelkipásztor nélküli egyházközséget vezet, leltár szerint vegye át az egyházközség és templom anyagi értékeit és berendezéseit.
Legyen gondja arra, hogy ezek épségben megmaradjanak, a szükséges karbantartások megtörténjenek. Ha kárt vagy károsodást tapasztal, azonnal
intézkedjék saját hatáskörén belül, vagy haladéktalanul jelentse az egyházközség irányításával megbízott felelős lelkipásztornak. Megbízásának megszűnésekor leltár szerint köteles az átvett értékeket
és berendezéseket átadni. Az átadásra, az átvételre
és a leltárra vonatkozóan az egyházmegyei előírá
sokat kell megtartani.
c) A lelkipásztori kisegítő a gondatlanságból eredő
károkért kártérítésre kötelezhető. A szándékosan
okozott kárért teljes kártérítéssel tartozik. Ha a
kár oka kétes, akkor két tanúval aláírt jegyzőköny
vet kell felvenni és azt döntés végett az Egyházmegyei Hatósághoz kell felterjeszteni. A kártérítésre
vonatkozóan a Kántorszabályzat 14.§. 12-51.
pontjai szerint kell eljárni.
V. RÉSZESEDÉS AZ EGYHÁZI SZOLGÁLATOKBAN
ÉS A DIAKONÁTUSBAN

21.§. A megfelelő lelkületű, szolgálatában kipróbált és hűséges, a hívő
közösség megbecsülését élvező lelkipásztori kisegítót a megyéspüspök az előírt liturgikus szertartással felavathatja a lektori és az akolitusi szolgálatra.
A szolgálatok elnyerése önmagában nem jogosítja fel őket arra, hogy az
egyháztól ellátást vagy díjazást kapjanak (230. cn. l.§.).
22.§. Azok az akolitusok, akik lelkipásztori kisegítő munkájukat megelégedésre végezték, kérhetik a diakonátus szentségét. A megyéspüspök
alapos megfontolás után olyan (nős vagy nőtlen) férfiakat szenteljen állandó diakónusokká, akik:
a) megfelelő testi és lelki adottságokkal rendelkeznek, a hitben szilárdak, erkölcsi életük feddhetetlen, jó hírnévvel rendelkeznek, megfelelő kiképzésben részesültek;
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b) már betöltötték 35. életévüket (1031. cn 2.§.), de
az 55. életévüket még nem lépték túl;
c) a feleség beleegyezését adta házastársa diakónussá szenteléséhez (1031. cn 2.§.);
d) megfelelő lelkipásztori kisegítói munkájuk biztosítva van akár munkaviszony, akár társadalmi
munka formájában.
23.§. Ha az állandó diakónus olyan feladatokat fog ellátni, amelyekre
a 12.§. /1/. bekezdése vonatkozik, az ott felsorolt előírások a szentelés előtt teljesüljenek. Az állandó diakónusra is vonatkozik a 8.§-ban szereplő
megbízólevél szükségessége és annak megtartása.
24.§. Az állandó diakónus a klerikusok közé tartozik és egyházmegyéjébe inkardinációt nyer. Vonatkoznak rá az Egyházi Törvénykönyvben
szereplő jogok és kötelességek. Ezek közé tartozik a szentelésből eredő házassági érvénytelenítő akadály (1087. cn); ezért ha megözvegyül, újab b házasságot nem köthet.
25.§. Az állandó diakónusnak hivatalos munkaviszonnyal kell rendelkeznie. A munkaviszony alapján részesül társadalombiztosításban és nyugdíjban (vö. 281. cn 3.§.).
26.§. A diakónussá szentelés kéréséhez a következő iratokat kell a megyéspüspökhöz benyújtani:
a) saját kezűleg írt és aláírt nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy önként és szabadon kívánja felvenni a diakonátust, véglegesen az egyházi szolgálatra kívánja szentelni életét és egyben kéri, hogy
bocsássák a diakonátus felvételére (1036. cn);
b) önéletrajzot;
c) igazolást az akolitátus felvételéről;
d) a nős diakónusjelölt csatolja kéréséhez az egyházi házasságkötés igazolását és a feleség írásos beleegyező nyilatkozatát a diakónussá szenteléshez
(1050. cn 3);
e) írásbeli nyilatkozatot annak a kötelezettségnek
az elfogadásáról, hogy a szentelés után megözvegyülés esetén újabb házasságot nem köthet.
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VI. A LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐK LELKI ÉLETE

27.§. Minden keresztény köteles a szent életre törekedni és tanúságtételével az egyházat építeni. Azok, akik lelkipásztori kisegítő tevékenységet
vállalnak és ezzel az egyház hivatalos küldetésébe kapcsolódnak, méginkább kötelesek keresztény életük elmélyítésére.
a) Törekedjenek továbbra is mindannak a megtartására, sőt gyarapítására, amelyeket a jelen szabályzat 6.§-a felsorol.
b) Erősödjenek az egyházias szellemben: törekedjenek a katolikus tanítás mélyebb megismerésére;
az egyházban necsak szervezetet lássanak, hanem
Krisztus titokzatos testét, amelyet a Szentlélek éltet.
c) Időközönként vegyenek részt rekollekciókon, lelkigyakorlatokon, egyházmegyei összejöveteleken.
28.§. Dicséretes, ha bekapcsolódnak az egyház hivatalos imádságába,
a zsolozsma végzésébe (1174. cn. 2.§.). Az állandó diakónusokat a napi
zsolozsmából a Laudes és a Vesperás elimádkozása kötelezi (276. cn 3.).
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

29.§. A lelkipásztori kisegítő hivatalos kiszállásaival kapcsolatos útiköltség az érdekelt egyházközséget terheli. Az útiköltség megtérítése nem
fizetés jellegű. Legyen megállapodás arról, hogy a kiszállás tömegközlekedési eszközzel vagy saját ,közlekedési eszközzel történik-e. A saját gépkocsival történő kiszállás esetén az egyházmegyei rendelkezés az irányadó, ennek hiányában az állami rendelkezés. Az útiköltség megtérítését a lelkipásztori kisegítő akár esetenként, akár havonta egy összegben veheti fel az
egyházközség pénztárábóL
30.§. Vitás ügyben bármely fél a felsőbb hatósághoz fordulhat. A vitás ügyet vagy panaszt írásban kell benyújtani. A hivatalos út sorrendje
mindaddig, amíg újabb rendelkezés nem történik vagy lelkipásztori bizottság ilyen céllal nem alakul: az esperes, az Egyházmegyei Hatóság, amely az
ügyet átteheti a Szentszéki Bírósághoz, a főpásztor. Minden fellebbezési
fórum a panaszos ügy kézbesítésétől számított 15 napon belül köteles határozatot hozni.
31.§. A lelkipásztori kisegítők munkáját érintő minden rendelkezést az
illetékes lelkipásztornak haladéktalanul közölnie kell a lelkipásztori kisegítő
vel.
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32.§. Minden olyan esetben, amelyre a jelen szabályzat nem tér ki, a
alkalmazandók:
a) lelkipásztori feladatokban: az Egyházi Törvénykönyv és általánosságban az egyházi előírások; a
Magyar Katolikus Püspöki Kar rendelkezései; az
egyházmegyei rendelkezések; a főpásztor rendelkezései;
b) munkaügyi kérdésekben: a Kántorszabályzatban foglaltak; ha az sem tér ki, a mindenkori állami jogszabályok rendelkezései.

következők

33.§. A jelen szabályzat a hivatalos aláírás napján lép érvénybe öt évi
próbaidőre. Az illetékes plébánosok és lelkipásztori kisegítők a próbaidő
letelte előtt írásban tegyék meg észrevételeiket, ill. változtatási javaslatai-

kat az Egyházmegyei HatóságuknáL
Esztergom, 1986. március 25.
Dr. Lékai László bfboros,
prfmás, érsek,
a MKPK elnöke
Láttam:
Miklós Imre államtitkár,
az Aliami Egyházügyi Hivatal
elnöke
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A VASÁRNAPI IGELITURGIA FELÉPÍTÉSE

Az alábbiakban felsoroljuk az igeliturgia építőelemeit abban a rendben, ahogy
egymás után következnek, egyúttal besorolva őket az állandó vagy változó
részhez. A változó részeket az I. részben (33-272. oldal), találhatjuk, a változókat pedig a II. részben(273-300. oldal).

Állandó részből

Változó
l.

Kezdő

3.

Bevezető

részből

ének

2. Keresztvetés, köszöntés
szavak

4. Bűnbánati szertartás
5. Kyrie (Uram, irgalmazz)
6. Gloria (Dicsőség a magasságban)
7. Könyörgés
8. Olvasmány
9. Válaszos ének
10. Szemlecke
ll. Allelúja vagy Evangélium
vers
12. Evangélium
13. Homilia

előtti

14. Credo (Hiszekegy)
15. Hívek könyörgése
16. A közösség felajánlása (Ének,
vers, gyűjtés)
17. Felajánló könyörgés
18. Áldozás előtti ének (ezalatt az Oltáriszentséget az oltárra hozzák)
19. Miatyánk, kiengesztelődés
20. Áldoztatás
21. Áldozás alatti ének
22. Áldozás utáni ének, vers, (purifikálás, szentségbetétel)
23. Áldozás utáni könyörgés
24. Hirdetések
25. Áldáskérés, elbocsátás
26. Záró ének
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KI MIT VÉGEZHET?

A LELKIP ÁSZTOKI KISEGÍTŐ: A könyv szövegében a csak általa végezhető funkciókat illetve szövegeket E: jellel (=Előimádkozó) kezdjük.
Általában mindent végezhet, ami e könyvben található. Csak ő végezheti a
vasárnapi igeliturgiából a következőket: 2. Keresztvetést, köszöntést; 4.
bűnbánati szertartást (legalábbis a kezdő felszólítást és a befejező
feloldozás-kérést); 7. könyörgést; 12. evangéliumot; 13. homiliát; 15. hívek
könyörgését (legalábbis a bevezető és a záró részt); 16.b) imát az adományok felett; 17. az áldoztatásból a b) és c) pontokat; 18. áldozás utáni hálaadásból az imát; 20. áldáskérést.

FELOLVASÓ: Az általa végzendő szövegeket a könyvben L: jellel ( = Leetor) jelöljük. A következő részeket végezheti a lelkipásztori kisegítő vezetése mellett a vasárnapi igeliturgiából: 3. bevezető szavakat; 4. bűnbánati
szertartás fohászait; 6. intonálhatja a Gloriát; 8. olvasmányt; 9. vezetheti a
válaszos éneket, vagy ő énekelheti a zsoltárverseket; 10. szentleckét; 14. intonálhatja a Credot; 15. a hívek könyörgésének fohászait; 16. az a) pontot;
18. az éneket és verset vezetheti, előadhatja; 19. hirdetéseket.

KÁNTOR: Végezheti mindazt, amit a felolvasó, ezenkívül saját feladata az
énekek betanítása és vezetése a lelkipásztori kisegítő irányítása mellett. Vagyis saját feladata: l. a kezdő ének; 5. Kyrie (ha éneklik); 6. Gloria (ha
éneklik); 9.· válaszos ének (ha éneklik); ll. allelúja vagy evangélium előtti
acclamatio (ha éneklik); 14. Credo (ha éneklik); 16. a) pontból az ének; 17.
a) b) e) pontok; 18. ének; 21. záró ének.

ÁLDOZTATÓ: A püspök által megbízott áldoztató a lelkipásztori kisegítő
irányításaszerint végezheti mindazt, amit a felolvasó. Ezenkívül csak ő és a
lelkipásztori munkatárs végezheti a vasárnapi igeliturgiában a következő
feladatokat: 17. a) pont alatt a tabernákulumból az oltárhoz viheti az áldoztató edényeket az Oltáriszentséggel; 17. d) pontnál ő is áldoztathat; 18.
az ének alatt visszaviheti az áldoztató edényeket a tabernákulumba, segédkezhet a szent edények tisztításánál az ének alatt vagy a szertartás végeztével.
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MIT KELL ELŐKÉSZÍTENI
A VASÁRNAPI IGELITURGIÁHOZ?

AZ OLTÁRNÁL: Oltárterítő, virág, legalább két gyertya, könyvtartó az
Ambókönyvvel, corporale (kehely alatti kisebb terítő), kézmosó edény,
kéztör lő, tabernákulum kulcsa; hirdetések; esetleg: énekeskönyv, mikrofon (bekapcsolás, beállítás), szenteltvíz hintővel; vélum (ha a tabernákulum messze van az oltártól). Ezenkivül, az egyházi év időszakainak megfelelően: ádventi koszorú; betlehem vagy karácsonyfa; hamvazószerdán
megáldott hamu, húsvéti időben feltámadás-szobor, húsvéti gyertya.
AZ AMBÓNÁL (=felolvasó állvány): Ambó könyv; esetleg:énekeskönyv;
mikrofon (bekapcsolás, beállítás); hirdetések (ha a felolvasó közli a hívekkel); vers (16. a) és 18. pontoknál); szemiéitető képek a homiliához, ha a
szöveg megkívánja.
A SEDILÉNÉL (a pap ill. a lelkipásztori kisegítő ülőhelye): Ambókönyv;
esetleg: énekeskönyv; mikrofon (bekapcsolás, beállítás).

Megjegyzés: Ha az oltárnál, ambónál, sediiénél ugyanazt az egyetlen Arnbókönyvet használják, előzetesen történjék egyértelmű intézkedés arról,
hogyan, mikor kerül a könyv egyik helyről a másikra. Erre különösen akkor van szükség, ha a lelkipásztori kisegítő felolvasókat és áldoztatót is szerepeltet a vasárnapi igeliturgián.
A SEKRESTYÉBEN: l. A napi énekrend a kántor számára. Ez mindig tartalmazzon egyértelmű utasítást az l. 5. 6. 9. ll. 16. 18. 21. 22. és 26. pontra. Az Ambókönyvben közölt énekszövegek nem teszik ezt feleslegessé,
mert alkalmasint a Kyriét, Gloriát, Credot énekelhetik vagy sem, ezenfelül
a 9. és ll. pontot is énekelhetik, vagy mondhatják. A 16.a) és a 18. pontnál
is közölni, ha felolvasott vers vagy ima következik az ének után. A lelkipásztori kisegítő necsak az énekek sorszámát adja meg, hanem azt is, mikor melyik versszakot éneklik. Az énekrend összeállítását teljesen rábízhatja a kántorra is, de neki is tudomásul kell vennie az énekrendeL

2. Liturgikus öltözékek: legalábbis a lelkipásztori kisegítő számára, de
alkalmasint a ministránsok, felolvasó, áldoztató számára is.
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TEMPLOMI FELOLVASÓK
KATEKIZMUSA

l. Mire vállalkozik, aki a templomban fe/olvas?
Arra, hogy lsten üzenetét közvetítse lsten házanépe számára.

2. Ki lehet templomi felolvasó?
Bárki, akinek mindennapi élete nem áll szembetűnően ellentétben
lsten szavával, amelyet hirdet. Fontos követelmény még, hogy érthetően
tudja felolvasni lsten üzenetét és minden alkalommal lelkiismeretesen készüljön fel szolgálatára. Asszonyok, leányok is vállalhatják a felolvasói
szolgálatot.

3. Mik a templomi felolvasó feladatai?
a) Előre kikeresi és begyakorolja a felolvasandó olvasmányt;
b) ha ezzel megbízzák, a közös imákat betanítja, gyakorolja a hívekkel;
c) a szentmise végén a hirdetéseket felolvassa;
d) a szentmise alatt a miséző pap utasításai szerint bevezeti az egyes
részeket (konferál);
e) egyéb ájtatosságok alkalmával a reábízott imákat és olvasmányokat előkészíti és elvégzi.
4. Melyek a szentmise főbb részei?
Bevezető rész - Tanító rész (igeliturgia) - Áldozati rész (az Eucharisztia liturgiája) - Befejező rész.

5. Milyen szalgálatot végezhet a felolvasó a Tanító részben?
a) Felolvashatja az olvasmányt, a szentleckét, a zsoltárokat és az
evangélium előtti verset;
b) bevezető szavakat mondhat a mise elején (a keresztvetés és köszöntés után), az olvasmányok előtt, körmenet előtt és után;
c) a következő imákat végezheti: a bűnbánati ima fohászait (de nem
az általános feloldozás szavait!), a Kyriét, Gloriát, Hiszekegyet elkezdheti,
a hívek könyörgésének fohászait.
6. Milyen szalgálatot végezhet a felolvasó az Áldozati részben?
a) magyarázó szöveget mondhat felajánláskor, Szent vagy ... után,
Miatyánk előtt, áldoztatáskor és záró áldás előtt;
b) imát mondhat közvetlenül az áldozás előtt vagy után és a szentmisét befejező áldás előtt.

7. Melyek az egyházi év részei?
Ádvent, karácsonyi, nagyböjti, húsvéti és évközi idő.
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8. Mit jelent az A - B - C év?
A vasárnapi és ünnepnapi olvasmányok három esztendőre vannak
szétosztva. Az A évben Máté, a B évben Márk, a C évben Lukács evangéliumából vesszük a vasárnapi evangéliumot. A hivatalos egyházi naptár (directorium) elején megtalálható, hogy éppen melyik évben vagyunk.
9. Hol találhatók a hétköznapi olvasmányok?
Rendszerint külön könyvben. Az évközi időben két szentlecke vagy
olvasmány közül kell választani. Páratlan számmal végződő évben az első,
párosszámú évben a második helyen lévőt kell olvasni. Hétköznap soha
nincs két olvasmány az evangélium előtt.
10. Kötelező-e vasárnap és ünnepnap az olvasmányt is és a szent/eekét is

felolvasni az evangélium előtt?
Nem. A Magyar Püspöki Kar engedélye alapján a miséző pap (vagy
az igeliturgiát vezető lelkipásztori kisegítő) dönti el, hogy melyik kerül felolvasásra.
ll. Mi a különbség olvasmány és szentlecke között?
Az olvasmány rendszerint az ószövetségi szentírásból vagy az Apostolok Cselekedeteiből való. A szentlecke pedig az újszövetségi levelekből
vagy a Jelenések könyvéből vett részlet.
12. Szabad-e a felolvasónak az evangé/iumot is fe/olvasnia?
Nem. Ez a papoknak, diakónusoknak és a lelkipásztori kisegítők
nek fenntartott feladat.
13. Hol olvas a templomi felolvasó?
Rendszerint a felolvasó állványnál, vagy ahol a mikrofon van. De
más hely is kijelölhető számára. Pl. gyerekmisén egészen a gyerekek közelében. A felolvasó mindig álljon szemben azokkal, akiknek felolvas.
14. Hogyan kell a felo/va,5áshoz előre menni?
A kellő időben. Nem sietve, de nem is mesterkélt lassúsággal. Közben nincs térhajtás, sem fejhajtás. Felolvasás után ugyanígy tér vissza a helyére.
15. Hogyan kell a mikrofonba olvasni?
Lassabban, mint élőszóban. Tagoltan. A szavak végén levő mássalhangzókat is jól ejtse ki.
16. Mi a teendő, ha a felolvasó a beosztott időben nem tud elmenni a templomba?
Idejében gondoskodjék helyettesről a többi vizsgázott felolvasó közül és erről előre értesítse a miséző papot.
17. Hogyan öltözzön a templomi felolvasó?
Rendesen. Ruhzatával fejezze ki a szolgálat iránti tiszteletet. Ne legyen rajta semmi feltűnő. A templomi felolvasás nem szereplés, hanem
szolgálat. A felolvasó lsten Szavának közvetítésével segít, hogy Isten népe
mindjobban átalakulhasson Krisztus Titokzatos Testévé.
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ÁDVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

l. KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 24,1-3

Tehozzád emelem lelkemet, Istenem. Benned reménykedem,
ne kelljen szégyenkeznem. Ne hagyd, hogy ellenségeim kigúnyoljanak, hiszen ki benned bízik, az szégyent nem érhet.
vagy: SzVU 2/1-2

H: l. Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke.
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
2. Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Őket, édes Üdvözítőnk.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Remény és várakozás tölt be mindnyájunkat. Aki előtt
nem lebeg semmiféle cél, az elveszti lendületét és nem fejt ki semmilyen erőfeszítést. Ezért nem időszerűtlen, ha a mai napon fölvetjük
magunknak a kérdést: Mi az életünk célja? Mi éltet bennünket, mire
törekszünk? - Mi, keresztények, meggyőződtünk arról, hogy Jézus
valamit elindított, amit nem lehet többé megállítani, ami a beteljesedés felé halad. Amióta Jézussal találkoztunk, bennünket is magával
ragadott ez a folyamat. Jézus maga kezeskedik arról, hogy nem hiába várunk valami jóra. Sőt, mi több, ő maga utunk és végcélunk.
Azért fordulunk most feléje az Úrjövet, ádvent idejének kezdetén,
mert minket is megragadott ő, aki reménységünk alapja.
4. BŰNBÁNA TI SZERTART ÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Adventben elmarad
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7. KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, mindenható Istenünk, önts híveidbe buzgóságot,
hogy a közelgő Megváltó fogadására jócselekedetekkel készüljenek,
és egykor az ő jobbja felől állva elnyerjék a mennyek országát. Ami
Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Iz 63,16b-17; 64,1.3b-8

Vajha széfszakítanád az egeket és leszállnál

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Te, Uram, te vagyami Atyánk, öröktől fogva Megváltónk a
te neved. Miért hagytál minket, Uram, utaidról eltévelyedni? Miért
keményítetted meg szívünket, hogy ne féljünk téged? Fordulj vissza
szolgáidért, örökrészed törzseiért.
Vajha szétszakítanád az egeket és leszállnál, és megolvadnának színed előtt a hegyek!
Leszállanál, és színed előtt megolvadnának a hegyek! Sohasem lehetett hallani, sem fül fel nem fogta, szem nem látta, lsten,
rajtad kívül, amit a téged váróknak készítettél! Eléje sietsz az örvendezőknek, és annak, ki igazságot cselekszik, kik utaidon megemlékeznek rólad.
Íme, haragra gerjedtél, mert bűnöket követtünk el, bennük
maradtunk mindig; vajha megszabadulnánk l Olyanok lettünk mindnyájan, mint aki tisztátalan, és minden igazságosságunk olyan, mint
a havibajban szenvedőnek ruhája. Lehullottunk mindnyájan, mint a
falevél, és gonoszságaink, mint a vihar, elsodortak
minket.
l
Nincs senki sem, ki segítségül hívná nevedet, ki felkelne és beléd kapaszkodnék; elrejtetted előlünk arcodat, és összetörtél minket
gonoszságunk által. Nos, Uram, te ami Atyánk vagy! Mi vagyunk
az agyag, és te vagy a formálónk, kezed művei vagyunk mindnyájan.
- Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen hála.
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9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 79,2ac és 3 b. 15-16. 18-19.

Válasz: Seregek Istene, állíts minket helyre, ragyogtasd fel arcodat,
hogy megszabaduljunk.
Figyelmezz, Izrael pásztora, ki a kerubok felett trónolsz, jelenj meg.
Gerjeszd fel erődet, és jöjj, szabadíts meg minket. Válasz
Seregek Istene, fordulj vissza hozzánk; tekints le az égből, hogy
meglásd és oltalmadba vedd ezt a szőlőt.
Erősítsd meg, amit jobbod ültetett, s az emberfiát, kit magadnak kiválasztottál. Válasz
Legyen kezed jobbodnak férfián, az emberfián, kit magadnak
naggyá neveltél.
Nem távozunk tőled; adj életet, és segítségül hívjuk nevedet. Válasz
vagy: SzVU 40111-5

Válasz: Jöjj el, édes Üdvözítőnk.
Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, • megszüntetted néped kínját. Válasz
Megbocsátottad néped

bűnét,

• betakartad minden vétkét. Válasz

Újíts meg minket, seregek Ura, Istene, * hogy örvendezzék benned
néped. Válasz
Az istenfélőkhöz közel a váltság, * hogy országunkban felragyogjon
az áldott béke. Válasz
Mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, • és üdvösségünket add meg
nékünk. Válasz
vagy: SzVU 214

H: 4. A prófétáknak lelkei láttak
Szent jelenésekben
S téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk!
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IKor 1,3-9

10. SZENTLECKE

A mi Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjuk

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt

Kegyelem és békesség nektek Atyánktól, az
Krisztustól, a mi Urunktól.

első leveléből

Istentől

és Jézus

Szüntelenül hálát adok veletek kapcsolatban az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek el. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek. Így semmi kegyelmet sem nélkülöztök, miközben Urunk, Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki
mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek legyetek Urunk,
Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki meghívott Fiának, Jézus Krisztusnak, ami Urunknak közösségébe. - Ez az Isten igéje.
H: - Istennek legyen hála.
Zsolt 84,8

ll.ALLELÚJA

Allelúja! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, és
üdvösségünket add meg nékünk. Allelúja!
vagy: SzVU 215

H: Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!
Mk 13,33-37

12. EV AN GÉLIUM

Vigyázzatok: nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura.

E: Evangélium Szent Márk
Az

időben

könyvéből

Jézus ezt mondta tanítványainak:

"Vigyázzatok, legyetek éberek és imádkozzatok, mert nem
tudjátok, mikor jön el ez az idő. Éppen úgy, mint az idegenbe készü-
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lő ember, aki otthagyja házát és szolgáira bízza vezetését. Mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja,
hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek. Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik
meg a ház ura: lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor vagy kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik.
Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Legyetek éberek! -Ezek az evangélium igéi. -H: Áldunk téged, Krisztus.

Evangélium hoz

13. HOMILIA
Virrassza tok!

E: Kedves Testvérek!
Mikor az ádventi hajnalok ránkborulnak sejtelmes világukkal, rendszerint két dologra emlékezünk: Jézus első eljövetelére kétezer évvel ezelőtt és második eljövetelére az idők teljességében, vagyis a világ végén. Pedig van Jézusnak egy harmadik eljövetele is, és ez
állandó. Állandóan jön felénk. Valahogy úgy vagyunk vele, mint
amikor a láthatár peremén feltűnő emberi alakot látunk, amint felénk tart. Előbb csak elmosódott, fekete pont, majd ember formája
lesz, aztán kezdjük sejteni mozdulataiból, hogy talán barátunk. Végül előtűnik arca, szeme s egész valója. Jézus is így jön elénk a titkok
messzeségéből. Előbb homályos, betűízű ismeretként, és csak lassan
ér érzékeink felfogó távolságába, míg végül elmondhatjuk - persze
az örökkévalóságban: - "Amit hallottunk, amit saját szemünkkel
láttunk, amit szemiéitünk és kezünk tapintott: az élet Igéjét" (l Jn
l, l) birtokoljuk. Jézus állandóan közeledik felénk. Ezért teszi hívei
számára állandó kötelezettséggé a virrasztást, a várakozást.
Hogy mit rejt magában a felénk közeledő Krisztus, ázt megmutatja élete és halála. Hiszen a feltámadott Jézus ezt a földi életet
és halált minden mozzanatában lefoglalta és üdvösségünk szolgálatába állította. Földi életének minden mozdulásával felhív, hogy életünk viszontagságaiban mi is azonosuljunk az ő életével. Éppen ezért
fel kell ismernünk az lsten Fiát nemcsak akkor, amikor csodákat
művel vagy beszédet mond, hanem születése előtti földi életének
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mélységes csendjében is. Abban a tehetetlen kiszolgáltatottságban,
amely minden magzat sorsa. Fel kell ismernünk őt a názáreti élet
hosszú hallgatásában és a halál mozdulatlanságában. Sőt ezen belül
is minden kis részlet utat nyit Krisztus teljesebb megismerése felé.
Például, amikor rájövünk, hogy Krisztus nemcsak akkor volt lsten
Fia, amikor lecsendesítette a viharzó tengert, hanem akkor is, amikor a bárka végében vánkoson aludt (Mk 4,37). Ami lelkünk is sokszor olyan, mint a viharzó tenger, és szeretnénk egy kis csendességet.
Ilyenkor tudnunk kell, hogy Jézus a lelkünk mélyén alszik, tehát velünk van. Tőlünk is, mint tanítványaitól, elvárja a hitet az ilyen helyzetben.
Minden hasonló felismerés által Jézus lép be lelkünk világába, és sarkaiból mozdítja ki bensőnk sokszor hosszú ideje eirendezetlen létét. Ezért kell megfogadnunk Jézus ádventi figyelmeztetését:
Virrasszatok! Tárjátok kiszíveteket figyelő várakozásban, hogy karácsonyi örömötök Jézus egyre mélyebb megismerése legyen. Ámen.
- H: lsten fizesse meg.
Olvasmányhoz

13. HOMILIA

Készenlétben várjuk Jézust
l

E: Kedves Testvérek!

Az Olvasmányban hallottuk: a próféta megmondja, szinte fejünkre olvassa bűneinket. Ebben a tekintetben az Ószövetség prófétái bátrabbak, szókimondóbbak voltak, mint a mai "próféták",
akik legtöbbször csak a többiek, a kívülállók bűneiről beszélnek. Az
Ószövetség prófétája saját népének mindig megmondta: Vétkeztetek, megszegtétek a törvényt, széttéptétek a szövetséget Istennel,
magatoknak készítettétek a bajt. Ál prófétákban ma sincs hiány. Sőt
elég nagy a kínálat. Fenyegető, vészjósló prédikációikkal a közeli
pusztulásról beszélnek. Mint az Ószövetség prófétái. Mikor azonban
bűneink felsorolásához érnek, elszíntelenedik az üzenet. Elbátortalanodnak. Inkább olyasmiről beszélnek, amiről a Szentírás azt
mondja, még a mennyben lakó angyalok sem tudnak róla semmit: a
végítélet időpontjáról. Aki tehát pontos dátumokkal akarja ijesztgetni hallgatóságát, az angyaloknál is okosabbnak akar látszani.
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Nem valószínű, hogy az ilyen igehirdető Istentől jön. Különben is
nekünk, Jézus barátainak egészen másképp kell gondolkodnunk az
utolsó ítéletről és a világ végéről. Jézus azt mondta: "Azon a napon
emeljétek fel fejeteket, mert elérkezett megváltásotok napja" (Lk
21 ,28). Számunkra az utolsó ítéletről szóló tanítás örömhír, evangélium. Akkor válik mindenki számára nyilvánvalóvá lsten dicsősége,
akkor tudjuk meg, mit ért saját szerény, ismeretlen életünk a világtörténelem folyamatában. Ez nap igazol minket. Tehát nem az a
fontos, mikor jön el a vég, hanem az, hogy készen várjuk.
Ádventi készületünk aszeretet ünnepére, karácsonyra abban
áll, hogy körültekintünk portánkon: kit ajándékozhatunk meg szeretetünkkeL Szegény, szenvedő, szomorú, elhagyott emberek mindig lesznek közöttünk - mondta Jézus. Mindig lesz tehát alkalmunk megmutatni: nem hiába jött el az Üdvözítő, minket nem hiába
hívott meg a szeretet gyakorlására. Ha a karácsonyt a béke ünnepének tekintjük, most a készületi időben tekintsünk saját szívünkbe:
Mi ott a békétlenség forrása?
A nagy karácsonyi hajsza, az ajándékozás, vendéglátás, utazás, sütés-főzés általában alig enged időt arra, hogy karácsonyt lelkileg megünnepeljük. Tegyük legalább a készületi időt lelkivé, hogy
számunkra újra megszülessen a világ Megváltója. Ámen. - H: lsten
fizesse meg.

Lásd 280. oldal

14. CREDO
15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:

Aki céltalanul,

felelőtlenül

él, az az Emberfia érkezésekor

meglepődik, mert el fogják utasítani. Azért buzdít bennünket az Úr

és irányítja figyelmünket második eljövetelére. Belé helyezzük bizalmunkat, mert ő ami jövőnk. Jelenlévő és felénk tartó Urunk, hallgasd meg könyörgő népedet!
L: l. Tedd egyházadat vonzóvá számunkra, akik tőle várjuk életünk útján az eligazítást. Hallgass meg, Urunk. H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
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2. Erősítsd meg minden népben azt a vágyat, hogy az erő
szakot egyetértéssel, a rettegést bizalommal váltsák fel.
Hallgass meg, Urunk. -H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
3. Indítsd a hamis biztonságban reménykedő embereket
arra, hogy feléd forduljanak és nálad keressenek oltalmat. Hallgass meg, Urunk.- H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
4. Tartsd továbbra is életben feléd irányuló reményünket,
hogy nálad találjuk meg életünk értelmét. Hallgass meg,
Urunk. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk, te beléptél életünkbe, hogy megváltoztass minket.
E:
Add, hogy felfigyeljünk reád, és kívánságod szerint éljünk. Aki élsz
és uralkodol, most és mindörökké. H: Ámen.

16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: l. Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít máfl üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.
2. Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.
3. A

Szűzhöz

így szól az angyal:

Ü d vözlégy, telj es malaszttal!

A Szentlélek megárnyékoz,
S áldott méhed gyümölcsöt hoz.
4. Fiad Jézus néven hívod,
Ő váltja meg a világot,
Melyet oly rég tart a Sátán
Fogságban a bűnnek láncán.

Sz VU 911-4
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17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:

Kérünk, Urunk, fogadd el adományainkat, amelyeket jótéfelajánlunk, s amit önátadásunkkal megvalósítunk a földön, legyen megváltásunk jutalma a mennyben.
Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
teményedből összegyűjtve

18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 13611-2

H: l. Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Refr: Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer én Jézusom.
2. Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dicsérnének. Refr.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Zsolt 84,13

Kiárasztja jóságát az Úr, és földünk megtermi gyümölcsét.
vagy: SzVU 130/1-3

H: L Szerelmes, édes Jézusom, imádlak tégedet,
Mert lettél lelki orvosom, adván szent testedet.
Szívem szívednek ajánlom, lelkemet néked kínálom,
Légy őrző paizsom, légy őrző paizsom.
2. Kit sem a tenger mély vize befogni nem elég,
Sem széles föld határai, sem a nagyságos ég,
E kicsiny Ostya színében, bornak és víznek ízében
Rejté el nagyságát, rejté el nagyságát.
3. Nézzed Megváltód sebeit hálátlan szemeddel,
Ó ember, véres helyeit öntözzed könnyeddel,
Mert ezeket te okoztad, szent tagjait te kínoztad
Annyi sok bűnöddel, annyi sok bűnöddel.
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22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 14311-2

H: l. Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.
2. Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltéL
Légy azért irgalmas és meghallgass,
Mennyei erőddel ó támogass!
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:

Kérünk, Istenünk, szolgáljon javunkra ez a bemutatott
(igeliturgiában: szent cselekmény) (misében: áldozat), amellyel már
mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökkévalókhoz ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk
által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK
Emlékeztetőül
- Ismertessük az esetleges hajnali szentmisék rendjét.
- Ha a következő hétre esik december 8-a, ismertessük az ünnepi
istentiszteleti rendet.
- A hívek időben jelentsék a karácsonyi beteg-gyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
-Ha van egyhátközségi Mikulás-ünnepség, erre hívjuk meg a gyermekeket, ministránsokat, hittanosokat (és szüleiket).
- A karácsonyra készülő énekkar hirdetései.
-Adakozás a "szegények karácsonyára", missziók, egyházközségi
karitász javára.
- Az esetleges betlehemes játék szereplőinek tudnivalói.
25. ELBOCSÁTÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

Lásd 299. oldal
SzVU 1011-2

H: l. Mária, szűz virág, Jeruzsálem templomában
Hány éjszakát sír át égbeszálló szent imában:
"Könyörülj népeden, könyörülj Istenünk,
Küldd el a Messiást, küldd el nekünk.
Ó, ne hagyd népedet a Gonosznak hatalmában."

Ádvent első vasárnapja
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2. Hallja a bús imát a nagy Isten égi trónján.
Keresve siklik át pillantása bércen, rónán.
Mindenütt zokogás, epedő fájdalom;
A lélek vágya sír minden dalon.
S az örök Ige szól: "Adósságuk én lerónám."
vagy: Sz VU 611-7

H: l. Az Úristen Ádám atyánknak,
Kegyes vigasztalásnak:
Megígérte jövetelét a Messiásnak.
2. És az álnok kígyónak mondta
A szép paradicsomba:
Megtöri majd kevély fejed egy Asszony magva.
3. Megmondotta Bálám próféta:
Csillag kél e világra
A Jákobnak nemzetéből, világ javára.
4. Zsoltárokban szent Dávid ajka
Ekképp szólott bíztatva:
Székében fog uralkodni királyi magva.

5. Izajás is így jövendöle:
Imé, Jessze gyökere
Vesszőt terem új virágnak nevelésére.
6. A vesszőnek drága virága,
· Csillag tiszta világa,
Dávid magva: Máriától jött e világra.
7. Ám arról is megemlékezünk,
Bízó szívvel készülünk:
Eljön újra világ végén, s megítéltetünk.
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SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

December 8.
l. KEZDŐ ÉNEK

Iz61,10

Boldogan örvendek az Úrban, és ujjongó lélekkel magasztalom Istenemet. Felöltöztetett a kegyelem ruhájába, és a szeplőtelen
tiszta élet köntösét adta rám: fölékesített, mint kedves menyasszonyát.
vagy: SzVU 160/1

H: lsten legszebb temploma, üdvözlégy, szent Szűzanya!
Kit már, mikor fogantatott, megszentelt az ég Ura.
Te, kiben bűn nem vala, üdvözlégy, szent Szűzanya!
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Sokféleképp lehet gondolkodni az emberi életről. Van, aki
csak úgy tekinti, mint gazdasági tényezőt. Van, akinek szemében véletlen becsúszott esemény egy-egy újabb ember születése. Lehet orvosi, lélektani, társadalmi szempontok szerint vizsgálni az emberi
életet. A mai ünnepen megtudj uk, hogyan gondolkodik erről maga a
Teremtő lsten. Ma ugyanis azt ünnepeljük, hogy a Szűzanyát, Jézus
édesanyját lsten megóvta létének első pillanatától kezdve minden
bűntől. Az emberi élet kezdete tehát lsten kezében van, és akkor van
minden rendjén, ha itt a földön bűn nélkül töltjük el az érdemszerzés
idejét. Lelkünket talán nem terhelik súlyos bűnök, mégis mindannyian elmondhatjuk magunkról: sokszor lemaradunk eszményeink mögött, nem vagyunk olyanok, mint amilyenek lenni szeretnénk, mint amilyennek lsten szeretne látni bennünket. Vizsgáljuk
meg most t:zért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy
méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal
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6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 160/2

Dicsőség az Istennek, békesség az embernek,
Kik te benned, ó Szűzanyánk, oltalmazót nyertenek.
Ég s föld velünk zengjenek: Dicsőség az Istennek!

H:

7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te méltó hajlékot készítettél Fiadnak a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásában, amikor őt Fiad halálának érdeméért eleve megóvtad minden bűntől. Közbenjárására engedd, hogy mi is tiszta lélekkel eljussunk hozzád. Ami Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és
uralkodik, Isten, mindörökkön örökké. H: Ámen.
Ter 3,8-15.20

8. OLVASMÁNY

lsten ellenségeskedést támaszt az asszony Fia és a Gonosz között, és megígéri, hogy az asszony fiáé lesz a diadal.

L: Olvasmány Mózes

első könyvéből

Az első ember és felesége a bűnük elkövetése után elrejtőztek
a paradicsom fái között. De az Úr szólította az embert, és kérdezte:
"Hol vagy?"
Ő azt felelte: "Meghallottam, hogy a kertben vagy, és megijedtem, mert mezítelen vagyok; azért rejtőztem el."

Erre azt kérdezte az lsten: "Ki adta tudtodra, hogy mezítelen
vagy? Csak nem ettél arról a fáról, amelytől eltiltottalak, hogy egyél
róla?" Az ember így mentegetőzött: "Az asszony, akit mellém adtál,
az adott nekem a fáról, azért ettem".
Az Úr lsten most az asszonyt vonta felelősségre: "Miért tetted ezt?" Az asszony azt felelte: "A kígyó rászedett engem, azért ettem."
Akkor az Úr lsten azt mondta a kígyónak: "Mivel ezt tetted,
átkozott leszel minden állat és minden mezei vad között: hasadon
csúszva jársz, és földet eszel életed minden napján. Ellenségeskedést
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támasztok közted és az asszony között, a te ivadékod és az ő ivadéka
között is. Ez széttiporja fejedet, te pedig sarka után leselkedel.
Az ember Évának nevezte a feleségét, mive! ő lett az anyja
minden élőnek.
Ez az lsten Igéje. - H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 97, 1.2-3ab.3cd-4

Válasz: Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodás dolgokat mű
velt!
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodás dolgokat művelt!
Fölénk terjesztette segítő jobbkezét: üdvözítő jóságos karját. Válasz
Az Úr föltárta örök tervét, és igazságát megmutatta a nemzetek
előtt.

lsten felénk fordította irgalmát, és

hívő

népéhez

hű

maradt. Válasz

A föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát.
Ujjongjatok az Istennek, összes nemzetek: énekeljetek zsoltárt, és
örömmel zengjetek! Válasz
vagy: SzVU 43311-5

Válasz: Áldjad, lelkem, Máriát, Üdvözítőnk szent Anyját.
Megdobban a szívem ünnepi örömtől, * énekemet a királynak zengem. V.
Kedvesség ömlik el ajkadon, *azért az lsten megáldott örökre. V.
Fölséged és szépséged kísérjen utadon, * haladj szerencsével és arass
Válasz

győzelmet.

Királylányok néked hódolnak, * jobbodon áll a királyné arannyal
ruhában. Válasz

átszőtt

Örökkévaló lesz nevednek híre, * ismerni fogjaminden nemzedék. V.
vagy: SzVU 16013

H: 3. Az örök nap hajnala Te vagy, áldott Szűzanya.
Utánad jött Megváltónkban az igazság nappala.
E nap hajnalcsillaga: üdvözlégy szent Szűzanya!
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10. SZENTLECKE

Minden kegyelmet Krisztus érdemei miatt kaptunk Istentől: a
őmiatta lett kegyelemmel teljes

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt

Szűzanya

is

leveléből

Testvéreim! Áldott legyen az lsten, Urunk, Jézus Krisztus
Atyja! ő a mennyben minden lelki áldással megáldott minket Krisztus által. Mert őbenne választott ki minket már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk. Szeretetből kezdet óta
arra rendelt minket, hogy Jézus Krisztus által- akaratának megfelelően-gyermekei legyünk; hogy magasztaljuk azt a roppant nagy
kegyelmet, amellyel szeretett Fia révén jóságosan megajándékozott
minket.
Őbenne nyertük el a megváltás teljességét Isten végtelen irgalmából. Szolgáljunk lsten dicsőségére, akik már eddig is Krisztusba
vetettük reményünket!
- Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
Lk 1,28

ll. ALLELÚJA

Allelúja! Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van véled! Áldottabb vagy te minden asszonynál. Allelúja!
vagy: SzVU 16014

H: Hisszük Istenségedet, áldd meg, Uram, népedet,
Hogy Szűzanyánk nagy hitével imádhassunk tégedet.
Hűn szolgálva teneked töltsük itt az életet.
Lk 1,26-38

12. EVANGÉLIUM
lsten feltárja örök tervét Mária

előtt,

akit kiválasztott a Megváltó anyjának

E: Evangélium Szent Lukács
egy

lsten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
A szüzet Máriának hívták és jegyese volt egy József
férfinak, aki Dávid családjából származott.

szűzhöz.

nevű

könyvéből
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Az angyal belépett Máriához és így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled; áldott vagy te az asszonyok
között."
Mária ennek hallatára zavarba jött. Gondolkozni kezdett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal folytatta: "Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél, édesanya leszel: fiad fog születni, akit majd
Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fia. Az Úristen neki
adja atyjának, Dávidnak trónját, Uralkodni fog Jákob házában
mindörökké, és királyságának nem lesz vége."
Mária erre megkérdezte az angyalt: "Hogyan fog mindez
megtörténni, hiszen férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta:
"Leszáll rád a Szentlélek, és megárnyékoz a Magasságbeli ereje.
Szent gyermeked azért az lsten Fia lesz. Idős rokonod, Erzsébet,
szintén gyermeket vár, és már a hatodik hónapban van, pedig meddő
volt. lstennél semmi sem lehetetlen."
Mária erre azt mondta: "Íme, az Úr szolgáló leánya: legyen
nekem a te igéd szerint!"- Ezek az evangélium igéi.- H: Áldunk
téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

A

szeplőtelen

élet titka

, E: Kedves Testvérek!
Majdnem minden hivatalos okmányon szerepel ez a kérdés:
Anyja neve. Megszoktuk, hogy az édesanyjuk révén azonosítsuk az
embereket. Szent Pál is így járt el, amikor a galatákhoz írt levelében
azt igyekezett bizonyítani, hogy Jézus valóban ember volt. Érvként
csak annyit jegyez meg: Asszonytól született. Mintha csak azt mondaná: Ember volt, mert volt édesanyja. Ma, a Szűzanya szeplőtelen
fogantatásának ünnepén gondolkozzunk el azon, hogyan követhetnénk bűn nélküli életét, hogy végül minket is fel lehessen ismerni
mennyei ÉdesanyánkróL
Talán furcsán hangzik, de tény, hogy a Szűzanya úgy fogadta
el lsten akaratát, ahogy az éppen jelentkezett. Nem gyártott előítéle
teket, nem formált Isten-fogalmat a maga képére és hasonlatosságára. Az ilyen bálványokat lsten úgyis lerombolja. A Szűzanya
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nemcsak akkor fogadta el az isteni üzenetet, amikor angyal jelent
meg neki, hanem akkor is, amikor zsarnoki kegyetlenség elől kellett
megvédenie gyermekét, vagy amikor véreskezű hóhérok gyötörték
halálra a számára legkedvesebbeL Biztosan benne is ezer "miért"
dörömbölt ezekben a nehéz órákban, de az eszébe sem jutott, hogy
Istennél okosabb akarjon lenni, vagy hogy akár egy pillanatra is azt
higgye: Isten megfeledkezett róla. Néha a mi életünkben sem kellemes, hogy Isten bújócskát játszik velünk, eltakarja arcát előlünk,
sőt gonosz vagy rosszakaratú, hitetlen vagy igazságtalan emberek révén tolmácsolja akaratát. Attól még az üzenet tőle származik, és a
mi feladatunk is az, ami a Szűzanyáé volt: akármilyen postást alkalmaz is lsten, ismerjük fel és teljesítsük üzenetét. Csak így érhetjük
el, hogy ne legyünk körülményeink függvényévé, hanem a rosszból
is jót tudjunk kihozni.
Egy másik figyelemre méltó vonás mennyei Édesanyánk arcán, hogy minden engedelmesség mellett sem volt naív. Amikor az
isteni üzenet olyasmit követelt tőle, ami egész életmódjának megváltoztatását kívánta, előbb utánajárt Isten akaratának. Még akkor is,
ha ez nem volt könnyű. Amikor az angyali üzenet arra kérte fel,
hogy lsten anyjává legyen, ez valóban gyökeres változást jelentett az
életében. Utána is járt, hogy ne valami képzelődés áldozata legyen.
Elment meglátogatni idős rokonát, Erzsébetet, hogy lássa, úgy
állnak-e a dolgok, ahogy az angyal állította. Nem a hitetlenkedés indította erre, hanem a segítő felebaráti szeretet és az élethez való komoly hozzáállás.
Talán mondanunk sem kell, hogy nekünk, mai embereknek
mennyire szükségünk van erre a magatartásra. Járjunk csak szépen
utána lsten dolgainak. Nem szentségtörés, ha végig gondoljuk hitünk igazságait, de értelme ennek csak akkor van, ha a felebaráti
szeretet cselekedeteire indít minket. Lehet, a mi esetünkben is arról
van szó, hogy lsten a jó édesanya vagy a gondviselő édesapa szerepét
osztotta ki ránk. Lehet, hogy apostoli feladatok elé állít minket az isteni akarat. Lehet, hogy éppen a keresztút rögös szakaszán kell végighaladnunk. Tény az: Istenhez csak azon az úton juthatunk el,
amelyet ő jelölt ki.
Udvariaskodó emberek, ha valami szépet akarnak mondani
egy kisgyerekre, azt mondják hízelegve: "Tisztára a mamája!" El
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tudjuk képzelni, milyen boldog lehetne már a földi élet is, ha ezt elmondhatnák rólunk és mennyei Édesanyánkról? lsten kegyelme készen áll számunkra. Most már csak rajtunk múlik, hogy olyan nyitottak legyünk lsten akarata felé, mint a Szűzanya volt. Rajtunk
múlik, hogy lsten dolgainak utána járjunk. Az előttünk élt magyarok évszázadokon át megtették a magukét ezen a téren is. Éppen nálunk szakadjon meg a kegyelem láncolata? Arra törekedjünk, hogy
ne csak elődeink értékeit adjuk át az utánunk következőknek, hanem tegyük hozzá a magunk igyekezetét, gondolatát, lelkiségét is.
Ámen. -H: lsten fizesse meg.

14.CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Szűz Máriához hasonlóan mi is eltökéltük, hogy Urunknak, Istenünknek engedelmeskedünk és szavára hallgatunk. Bízzuk
most minden tervünket Őrá, aki hatalmával véghez is viszi a bennünk megkezdett jót.
L: l. Segíts, Urunk, minden megkeresztelt embert, hogy
keresztségi fogadalmát megtartsa és téged soha el ne
hagyjon. ,
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Óvd meg az embereket attól, hogy hamis isteneket teremtsenek maguknak, hogy azoknak szolgáljanak, ahelyett, hogy Benned hinnének.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Segítsd a felnőtteket abban, hogy gyermekeiknek és a
fiataloknak igazán nemes, jó példát adjanak.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segíts meg mindannyiunkat, hogy követhessük Szűz
Mária készséges magatartását, mindent Tőled várjunk és
teljesen szolgálatodra szenteljük magunkat.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
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E: Istenünk és Atyánk! Te Szűz Máriát arra választottad ki,
hogy a hit példaképe legyen egyházadban. Add, hogy mindazok,
akiket meghívtál, Szűz Mária példáját kövessék egész életükben. Ezt
kérjük tőled Krisztus Urunk által. - H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

SzVU 161/1-3

H: l. Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,
Őt, ki által Isten annyi szent malasztja szálla ránk,
Kit Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett,
Akihez a legparányibb bűnhomály sem férkezett.
2. Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,
És a bűnnel a halál és kárhozat leszármazott:
Márián magán nem ejte Éva bűne csak sebet,
Kit az ősi vétek ellen egy magas védpajzs fedett.
3. Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya,
Élet és erény leánya, Boldogasszony Mária!
Tiszta vagy te, mint a harmat, mely egekből gyöngyözött,
Sérthetetlen liliomként állsz a bűntövis között.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Fogadd jóságosan, Urunk, és fordítsd üdvösségünkre (igeliturgiában: a közös imát) (misében: az áldozati adományt), amelyet
a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepén bemutatunk. Hittel valljuk, hogy kegyelmed eleve megóvta őt minden
bűntől, és kérünk, adj közbenjárására vétkeinktől szabadulást nekünk. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

H: l. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,
Isten tiszta Anyjának Fia,
Mostan kenyérszínben látlak,
Igaz Isten, megvallak.
2. Mert te vagy igaz Üdvözítő,
Mind e világ bűneit törlő,
Igaz Istennek egy Fia,
Ki keresztfán meghala.

SzVU 14011-2
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19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Mindenütt hirdetik dicsőségedet, Mária, mert
Krisztus, a mi Istenünk, az igazság napja.

tőled

született

vagy: SzVU 15211-5

H: l. Ó Jézus, emlékezni rád,
A szívnek szent örömet ád.
De minden méznél édesebb,
Szívünkben bírni Tégedet.
2. Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus, édes szent neved.
3. A bánat benned lel reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk.
Hát még mi vár, ha föllelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betű ki nem fejezheti,
Csak aki érti, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.
5. Te légy, ó Jézus, örömünk,
Mennyekben gazdag örökünk.
Te adj az égben koronát
Most és örök időkön át.
ll.ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Sz VU 144/1-2

H: l. Édes Jézus, én szerelmem, ó mily nagyon szeretlek,
Te vagy kincsem és mindenem, hű szívemben elrejtlek.
Refr: Jöjj el, jöjj el, siess már,
Jézus, téged szívem vár.
2. Édes Jézus, mivel téged minden felett szeretlek,
Minden kincset és örömet érted, Jézus, megvetek. Refr.
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23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Urunk, Istenünk, gyógyítsa bennünk a magunkhoz vett
szentség ereje az áteredő bűn sebeit, miután ettől a bűntől Szűz Máriát a szeplőtelen fogantatás kiváltsága által már eleve megóvtad.
Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- Ismertessük az esetleges hajnali szentmisék rendjét.
- A hívek időben jelentsék a karácsonyi beteg-gyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
-Ha van egyházközségi Mikulás-ünnepség, erre hívjuk meg a gyermekeket, ministránsokat, hittanosokat (és szüleiket).
- A karácsonyra készülő énekkar hirdetései.
- Adakozás a "szegények karácsonyára", missziók, egyházközségi
karitász javára.
- Az esetleges betlehemes játék szereplőinek tudnivalói.
25. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

SzVU291/l-2

H: l. Dicsértessél, ó Mária, kinek Urunk Jézus Fia!
Szüze minden szüzeknek, anyja a kegyelmeknek.
Refr: Testi-lelki kárt elvévén,
Asszonyunk és Anyánk lévén,
Könyörögj, könyörögj, könyörögj, ránk figyelmezz,
Halálunkkor védelmezz.
Te bűn nélkül fogantattál, malasztokkal megáldattál;
A Szentlélek ereje tégedet megszentele. Refr.
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l. KEZDŐ ÉNEK

Vö. Iz 30,19.30

Sion népe, íme, jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és
hallani fogjátok dicsőséges szavát, szívetek örömére.
vagy: Sz VU 41 l

H: l. Téged vár a népek lelki sötétsége,
lsten.
Nincs, ki nékünk harcainkban segítene
itt lenn.
Ha szentséges arcod ragyog vándorútunk
végén:
Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek
békén.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
A mai ember kívánságai óvatosak és szerények. Nekünk
már sok mindent beharangoztak, amiből aztán semmi sem lett. A
nagy ígéretekről nem egyszer derült már ki, hogy csalás az egész.
Ezért az "új égről és új földről" szóló ígéreteket inkább gyanakvással fogadjuk, mintsem lelkendezéssel. Minket hidegen hagy, ha éppen nem bosszant, amikor "Istennek nagy hatalommal és dicsőség
gel" történő eljöveteléről esik szó.
Amit tehát lsten nekünk kilátásba helyez, talán csak olcsó vigasztalásnak tűnik szemünkben. Olyasmi, aminek csak hiszékeny
emberek dőlnek be. Rá kell azonban jönnünk, hogy gyanakvásunktól és csalódásunktól csak akkor szabadulhatunk, ha Istenben jobban bízunk, mint saját magunkban. Mert lsten csak ott működik,
ahol készséges és nyitott lélekkel várnak rá. - Most vizsgáljuk meg
lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
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4. BŰNBÁNATI SZERTART ÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Ádventben elmarad

7. KÖNYÖRGÉS

E:
Mindenható és irgalmas Istenünk, serényen készülünk a
szent Fiaddal való találkozásra: semmiféle földi munka ne akadályozzon minket ebben, hanem az égi bölcsesség nevelő ereje tegyen
bennünket az ő életének részesévé. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Iz 40,1-5.9-11

Készítsetek utat a pusztában az Úrnak

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Prófétája által szól hozzánk az Úr:
"Vigasztalódjál meg, vigasztalódjál meg én népem, úgymond
a ti Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsatok neki: Véget ért istentelensége, bocsánatot nyert gonoszsága, kétszeresen is
meglakolt az Úr kezétőlminden bűnéért!"
Kiált egy hang: "Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, csináljatok egyenes ösvényeket a sivatagban Istenünknek. Minden
völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá; legyen
egyenessé, ami egyenetlen, és sima úttá, ami göröngyös; és megnyilvánul majd az Úr dicsősége, és meglátja azt minden test egyaránt.
Bizony, az Úr szájamondotta ezt."
Eredj fel magas hegyre, te, ki Sionnak jó hírt viszel; etneld fel
hatalmasan hangodat, ki Jeruzsálemnek jó hírt viszel; emeld fel szavadat, ne félj! Mondd Juda városainak: Íme, a ti Istenetek! Íme, az
Úr hatalommal jő, és karja uralkodásra kész; íme, vele jő jutalma és
előtte zsákmánya. Mint a pásztor, legelteti nyáját; karjával összegyűjti, s ölébe emeli a bárányokat, az anyajuhokat ő maga viszi."
Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
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9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 84,9ab-JO.JJ-12.13-14

Válasz: Mutasd meg nekünk, Uram, irgalmasságodat, s add meg nekünk szabadításodat.
Hadd halljam meg, mit szól hozzám az Úr Isten, hisz ő békét hirdet
nemzetének, szentjeinek s mindazoknak, akik szívükbe térnek.
Bizony, közel van a szabadulás azokhoz, akik őt félik, hogy dicsőség
lakozzék országunkban. Válasz
Az irgalom s a
Hűség sarjad a

hűség

találkozik, az igazság és a béke csókot vált.
és igazság tekint le az égből. Válasz

földből,

Valóban, az Úr megadja kegyelmét, és földünk megtermi gyümölcsét.
Igazság jár előtte és követi az úton lépteit. Válasz
vagy: SzVU 401/1-5

Válasz: Jöjj el, Urunk, áldott Üdvözítőnk, és segítsd árva néped.
Megkegyelmeztél, Uram országodnak, * megszüntetted néped kínját. Válasz
Megbocsátottad néped

bűnét,

* betakartad minden vétkét. Válasz

Újíts meg minket seregek Ura, Istene, * hogy örvendezzék benned
néped. Válasz
Az istenfélőkhöz közel a váltság, * hogy országunkban felragyogjon
az áldott béke. Válasz
Mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg
nékünk. Válasz
vagy: SzVU 412

2. A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel
S töltsd be lelkünk Szentegyházad igaz igéjével.
Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon,
És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon.
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10. SZENTLECKE

2Pt 3,8-14
Új eget és új földet várunk

L: Szentlecke Szent Péter apostol második

leveléből

Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje ki figyelmeteket: az,
hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint ezer év, ezer év pedig annyi,
mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek
késedelmesnek tartják, hogy türelemmel viseltetik irántatok, mert
nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem inkább, hogy mindenki
bűnbánatot tartson. Mint tolvaj, úgy jön el az Úr napja. Ekkor az
egek nagy robajjal megszakadnak, az elemek a hőségben megolvadnak: megég a föld és minden, ami rajta van.
Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és
vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és siettetitek az Úr napjának
eljövetelét, amikor is az egek tűzbe borulnak és felbomlanak, az elemek a hőségben elolvadnak. Isten ígérete alapján mi új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját.
Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy (az Úr
napja) békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Lk3,4.6

Allelúja! Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit; és minden ember meglátja az Isten üdvösségéL Allelúja!
vagy: SzVU 413

H: 3. Hisszük, Jézus, Rajtad kívül többé nem kell várnunk
Más Megváltót és tanítót. A mi Szentegyházunk
Igazságod csalhatatlan hirdetője, őre,
Amely bizton vezet üdvünk útjain előre.
12. EV AN GÉLIUM

Mk 1,1-8

Tegyétek egyenessé az Úr ösvényeit

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

Jézus Krisztusnak, az lsten Fiának evangéliuma kezdődik.
Izajás próféta megírta: "Nézd, elküldöm követemet előtted, hogy előkészítse utadat. A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr út-
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ját. Tegyétek egyenessé ösvényeit." Keresztelő János a pusztában
hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára. Kivonult
hozzá egész Júdea és Jeruzsálem minden lakója. Miután megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János teveszőrből készült ruhát viselt, csípőjét bőröv vette körül; sáskával meg
vadmézzel élt. Ezt hirdette: "Aki nyomomba lép, hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztelek, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket."
Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Arra sem vagyok mé/tó ...

E: Kedves Testvérek!
A prófétamindig abban a kísértésben van, hogy az Istent tudja maga mögött. Az istenség rásugárzó fényözönében érzi magát:
csalhatatlannak, megföllebezhetetlennek tartja ítéleteit. Tipikus példája ennek Jónás, aki éppen ezért menekül el az Úr küldése elől.
Nem tudja elviselni, hogy vészt követelő kijelentései ne teljesüljenek
Isten irgalmassága miatt.
Keresztelő Szent János olyan próféta, aki túlmutat önmagán:
Aki utánam jön, hataltnasabb nálam - mondja a mai evangéliumban. Ezzel burkoltan megvallja Jézus isteni mivoltát. Mert hiszen
Heródest nem érezte magánál hatalmasabbnak. Megrótta ugyanis
törvénytelen házassága miatt. A királyok akkoriban isteneknek érezték magukat. Maga Heródes sem utasította vissza, hogy a nép istenítse (ApCsel 12,23). Sőt ezért pusztult el, ugyanis "nem hárította
Istenre ezt a hódolatot". Keresztelő Szent János nem földi nagyságot emleget, amikor nála hatalmasabbról beszél. A földi tekintélyt ő
bírálni merte. De a saruszíj említésével mintha a Hóreb hegyi jelenésre utalna, ahol is az Úr Mózesnek ezt mondja: "Vesd le sarudat a
lábadról, mert a hely, ahol állsz, szent föld." (Kiv 3,5)
Ez a sarut levető és saruszíjat megoldani sem merő lelkület hiányzik belőlünk, mai emberekből, amikor Istenre vagy lsten ügyeire
gondolunk. Ahelyett, hogy átéreznénk méltatlanságunkat, szemünket kiverő bizonyítékokat követelünk Istentől. Szellemi nagyjaink
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közül többen megtették, hogy ünneplőbe öltözve az erdő mélyének
csendjében ünnepélyesen felszólították Istent: Ha vagy, szólalj meg.
És mert nem szólalt meg, nem keresték többé Istent.
Ahelyett, hogy elismernénk "a hatalmasabbnak" azt a jogát,
hogy tegyen belátása szerint, mi akarjuk előírni neki, milyen legyen
a világ és benne életünk. Követeljük magunknak a szabadságot és a
bírálhatatlanságot, Istennek pedig azt az elsődleges jogot sem akarjuk megadni, hogy a maga isteni módján gondolkozzék és rendelkezzék. Hogy azt tegye, amit jónak lát, hiszen elég okos ahhoz, és irgalommal is győzi jósága. Az emberi jogokért késhegyig menő küzdelmeket vívunk, közben pedig lsten jogaiba gázolunk, és azt sem akarjuk megengedni neki, hogy lsten legyen.
Aki Istenre vár, annak nagyon alázatosnak kell lennie. A
XX. század nagy intelligenciájú megtérőinek szinte egyike sem értelmi bizonyítékok hatására borult Istenünk lábához, hanem valami titokzatos erő, egy fölfakadó érzés vagy egy sokszor hallott szó térítette meg őket. És voltak olyan alázatosak, hogy elfogadták a "hatalmasabb"-nak ezt a közeljöttéL A karácsonynak csak az alázatosak
tudnak igazán örülni. Ámen. -H: lsten fizesse meg.

Sze n tieekéhez

13. HOMILIA
Új ég és új föld

E: Kedves Testvérek!
Kétféleképp lehet elérni, hogy egy ház - mondjuk - piros
legyen. Vagy befestik, vagy felépítik csupa-csupa piros téglából. Az
utóbbi megoldás hosszadalmasabb, drágább, de tartósabb, megbízhatóbb eredmény várható tőle. Az világ sorsának jobbrafordításánál lsten az utóbbi módszert alkalmazza. Nem megváltoztatta, hanem megváltotta a világot. Most ádventben várjuk Jézus
Krisztust, aki az egész teremtett világot átépíti, átalakítja. Szent Péter új égről és új földről beszél a mai szentleckében. Ami az egész világmindenséggel történik, azt akarja aszívekben is elérni. Ezért kell
a kislelkűséget bizalommal legyőznünk. Ezért kell a kevélység buktatóit, szikláit alázattal lehordani, hogy minket is megújítson az Úr.

62

Ádvent második vasároapja

Legyünk kemények, szigorúak magunkkal szemben, amikor
kevélységünk halmait hordjuk le, amikor kislelkűségünk
ingoványait, pocsolyáit próbáljuk feltölteni. Ugyanakkor legyünk
mélységesen alázatosak. Mi az alázat? Helyes önismeret, amely sem
többre, sem kevesebbre nem értékeli önmagát, mint ami valójában.
Ezáltal lehetünk valóban előhirnökei annak az eljövendő Krisztusnak, aki a béke fejedelme, aszeretet királya. Ámen. -H: lsten fizesse meg.
bűneink,

14.CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Az Úr napján, a végítéleten minden eredményünk, balsikerünk helyes megvilágításba kerül. Akkor fogjuk igazán megtudni,
mit értek tetteink. Kérjük, hogy Isten végtelen türelme tegye lehető
vé számunkra azt az életmódot, amellyel nem vallunk szégyent az
ítélet napján.
L: l. Add meg egyházad útján sok embernek azt a bizonyosságot, hogy megtartod ígéreteidet, és senkit nem bocsátasz el üres kézzel. - H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
2. Egyesíts minden jóakaratú embert, hogy közösen fáradozzanak azért, hogy igazságosság, szabadság és béke
uralkodjék 'a világban. - H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
3. Segíts az elkeseredett, csalódott és közömbös embereken, hogy ne zárkézzanak önmagukba, hanem Beléd helyezzék bizalmukat. - H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
4. Adj nekünk őszintén és töredelmesen megtérő szívet,
hogy másokat is hozzád vezethessünk. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Közelgő Istenünk! Hírnökeid eljöveteledet készítik elő. Ne engedd,
hogy üzeneted nálunk süket fülekre találjon. Így Téged magadat is
elveszítenénk és örök célunkat is elvétenénk. Engedd, hogy inkább
az alázatos szeretet útján járjunk. Erre kérünk Krisztus Urunk által.
H: Ámen.
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Sz VU 415-6

16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: 5. Örvendezzünk, keresztények, közel van az lsten,

És eléje minden lélek szentül közelítsen,
S az angyalok seregének hangján énekelje:
Siess, Uram, jöjj le közénk, kérünk esdekelve.
6. Ki elveszed tőlünk a bűnt, adj erőt szívünknek,
Hogy ellene-mondjunk a ránk leselkedő bűnnek
És egykoron győzelmesen mehessünk elédbe,
Angyalokkal "Szent, szent szent vagy!"
zenghessük az égbe'.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Urunk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és
felajánlott adományaink, és habár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre. Krisztus, a mi Urunk által. H:
Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 11911-2

H: l. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,
Kenyér és bor színben elrejtezett emberség,
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat
Az emberi gyengeség.

2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,
Testi gyarlóságnak homályával takarván.
Itt emberi tested előlünk elrejted,
Színek alatt titkolván.
19. MIATY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Bar 5,5; 4,36

Kelj fel, Jeruzsálem, állj magasra: lásd, mily boldogságat
áraszt reád Istened.
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vagy: SzVU 11913-5

H: Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom.
E vallásban tarts meg, szent színedet add meg
Égben egykor meglátnom.
4. Váltságomnak ára, száradt szívem ereje,
Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője,
Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója,
Üdvösségem záloga.
5. Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel,
Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel,
Drága harmatoddal asszú szívem földjét
Kegyelmesen öntözd fel.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Sz VU 14111-3

H: l. Velünk lakó tiszta Ostya, isteni nagy igazság!
Minden csodák legnagyobbja, halhatatlan orvosság!
Választottak gabonája, lelkünk édes, dús mannája,
Kegyelemnek ajándéka, Istennek szent Báránya!
2. Te vagy ama csipkebokor, amely lángját mutatja,
Melyet Mózes térden szemlélt, s saruját megoldotta.
Épségében, szépségében a bokor nem fogyatkozott,
Zöld levele csodaképpen frissen, szépen fakadott.
3. Csipkebokor, ha megtartá fogyhatatlan épségét,
Ez az erős égi király hogy fogyatná szépségét!
Szeretete lánggal égő olthatatlan nagy tüzében,
Él egészen az Ostyának legparányibb részében.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Lelki táplálékkal töltöttél el, Urunk: könyörögve kérünk: e
szemségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi
dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk.
Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
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24. HIRDETÉSEK
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Emlékeztetőül

- Ismertessük az esetleges hajnali szentmisék rendjét.
- Ha a következő hétre esik december 8-a, ismertessük az ünnepi
istentiszteleti rendet.
- A hívek időben jelentsék a karácsonyi beteg-gyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
- A karácsonyra készülő énekkar hirdetései.
- Adakozás a "szegények karácsonyára", missziók, egyházközségi
karitász javára.
- Az esetleges betlehemes játék szereplőinek tudnivalói.
25. ELBOCSÁT ÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

SzVU 19611-2

H: l. Üdvözlégy Mária, tengernek csillagja,
Mindenkor Szűzanya, mennyország kapuja.
Refr: Téged kérünk, hallgass minket,
Szent Fiadnak ajánlj minket,
Ó szép Szűz Mária!
2. Mennyből leküldetett Gábriel arkangyal,
Hogy téged köszöntsön üdvözlő szavakkal. Re fr.
3. Oldozd meg kötelét ami sok vétkünknek,
És nyisd meg szemeit a te híveidnek. Refr.
4. Lássuk meg, Asszonyunk, hogy édes Anyánk vagy,
Jézusnál minekünk jóságos védőnk vagy. Refr.
5. ó szüzek szent Szüze, a te fiaidnak
Adj tiszta életet szegény szolgáidnak. Refr.
6. Hogy a te Fiadat mind földön, mind mennyben
Dicsérjük boldogan az örök életben. Refr.
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l. KEZDŐ ÉNEK

Fi/4,4-5

Örüljetek az Úrban szüntelenül, újra mondom, örüljetek,
mert az Úr közel van.
vagy: SzVU 25711-2

H: l. Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek
lstenünk oltáráná!!
Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk:
Mi U runk mireánk vár.
2. Fölséges az lsten, por előtte minden,
Por a föld, por az ég is!
Mik a földön élnek: mint a szegény féreg.
Szeret ő, szeret mégis.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA V1\.K

L:
Most, hogy nem szentmisére, hanem igeliturgiára és áldozásra gyűltünk össze, életünket, gondjainkat hozzuk Isten színe elé a
közös imádsággal. Közben eszünkbe jut talán az a probléma is, hogy
ebben az életben jóval több a küzdelem, mint az öröm. Az örömöt
nem lehet telefonon házhoz rendelni. Megtaláljuk viszont mindenütt, ahol az emberek szép élményeket akarnak szerezni egymásnak,
ahol nagyszerű események adódnak, felemelő emlékek gyülemlenek
össze bennünk. Ha kissé figyelmesebben élnénk, sok alkalmunk lehetne az örömre. Hiszen lsten Fia teljesen mellénk állt és minden
embert magához ölelt. Aholami hibánkból romlás és szakadás volt,
oda üdvösséget és békét hozott. Amikor újra eljön, mindent beteljesít, amit velünk megkezdett. Ha erre gondolunk, nem marad teljesítetlenül egyházunk felszólítása, amely az örömre hív mindannyiunkat a mai vasárnapon.
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4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Ádventben elmarad

7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te látod, hogy néped hűséges várakozással készül az Úr születésének ünnepére: add meg, kérünk, hogy eljussunk
üdvösségünknek erre a nagy örömére, és azt buzgó szívvel, szüntelen
ujjongással ünnepeljük. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, Isten, mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Iz 61,1-2a.JO-ll
Örvendve örvendek az Úrban

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Prófétája által szól hozzánk az Úr:
Az Úr lelke van rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt
vigyek a szelídeknek, meggyógyítsam a megtört szívűeket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, megnyitásta bezártaknak, hogy hirdessem az Úr megengesztelődésének esztendejét.

Örvendve örvendek az Úrban, és lelkem ujjong az én Istenemben, mert felöltöztetett az üdv ruházatába, s az igazság köntösével vett körül, mint a vőlegényt, aki koszorúval ékesíti magát, és
mint a menyasszonyt, aki ékszereivel díszíti fel magát. Mert amint a
föld meghozza növényzetét, s amint a kert kisarjasztja magvait: úgy
sarjasztja ki majd az Úr lsten az igazságosságot és a dicséretet minden nemzet előtt. - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Lk 1,46-48.49-50.53-54

Válasz: Szívem ujjong megváltó Istenemen.
Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemen,
mert rátekintett alázatos szolgálójára.
Lám, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék.
Válasz
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Mert nagyot tett velem ő, a Hatalmas és a Szent.
Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Válasz
Az éhezőket jóllakatta, de üres kézzel küldte el a gazdagokat.
Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmáról. Válasz
vagy: SzVU 43711-2

H: l. Magasztalom legfőbb jómat, allelúja,
Meghallgatta kérő szómat, allelúja.
Tekintetét rám vetette, allelúja,
Nem lelt nálam szegényebbre, allelúja.
2. Fennhéjázót elmarasztal, allelúja,
Alázatost felmagasztal, allelúja.
Gazdagot küld üres kézzel, allelúja,
Éhezőket megvendégel, allelúja.
1Tessz 5,16-24

10. SZENTLECKE

Őrizzétek meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk,

Jézus Krisztus jöveteléig

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a tesszalonikiakhoz írt

első

leve-

léből

Testvéreim! Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül.
Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól
Krisztus Jézusban. Ne oltsátok ki a Lelket, s a prófétai beszédet meg
ne vessétek. Vizsgáljatok felül mindent, a jót tartsátok meg. Mindenféle rossztól óvakodjatok.
A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket feddhetetlenül Urunk, Jézus Krisztus jöveteléig. Aki meghívott benneteket, az hűséges és végbe is viszi. -Ez az lsten igéje. -H: lstennek
legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Iz 61,1

Allelúja! Az Úr lelke van rajtam, elküldött engem, hogy
örömhírt vigyek a szelídeknek. Allelúja!
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vagy: SzVU 25713

3. Fiát adta értünk, őbenne remélünk,
lett nékünk.
Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled
Reméljük üdvösségünk.
Főpapunk ő

Jn 1,6-8.19-28

12. EV AN GÉLIUM

Köztetek áll az, akit ti nem ismertek

E: Evangélium Szent János

könyvéből

Föllépett egy ember, akit lsten küldött, akinek János volt a
neve. Ő tanúságtételre jött, hogy tanúskodjék a világosság mellett,
hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, hanem bizonyságot kellett tennie a világosságról.
Amikor a zsidók papokat és levitákat küldtek Jánoshoz,
hogy megkérdezzék őt: "Te ki vagy?!", János tanúbizonyságot tett.
Megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: "Nem én vagyok a
Messiás!" Erre újra kérdezték őt: "Hát akkor ki vagy, talán Illés?"
"Nem vagyok", mondta ismét."Te vagy a próféta?", de erre is nemmel válaszolt. Ezért tovább faggatták: "Ki vagy tehát? Nekünk választ kell vinnünk azoknak, akik küldtek minket; mit mondasz magadról?!" ő azt felelte: "Én csak a pusztában kiáltó szó vagyok:
Egyengessétek az Úr útját, amint Izajás próféta megmondotta." A
küldöttek a farizeusok közül valók voltak. Tovább kérdezték őt:
"Miért keresztelsz tehát, ha nem te vagy a Messiás, sem Illés, sem a
próféta?!" János így válaszolt: "Én vízzel keresztelek, köztetek áll
azonban az, akit ti nem ismertek. ő utánam jön (de nagyobb
nálam), és én nem vagyok méltó saruszíját sem megoldani."
Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.
-Ezek az evangélium ígéi. -H: Áldunk téged, Krisztus.
13. HOMILIA

Evangéliumhoz
Köztetek áll, akit ti nem ismertek

E: Kedves Testvérek!
Suhard (ejtsd: Szüár) bíboros gyakran felpanaszolja a modern ember lsten iránti érzékének hiányát. Úgy áll lsten előtt, mint a
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vak a fénnyel, a süket a hanggal szemben. Vagy ha így jobban tetszik: úgy vagyunk Istennel, mint az ingerküszöbön aluli vagy felüli
fényekkel vagy ultrahangokkal: nem érzékeljük ezeket. Vannak. Valóságok, de nem hatolnak be érzékszerveinkbe. Bennünk nem alakulnak színekké és hangokká a rezgések.
A külvilág színesen-rajzosan vonul be tudatunkba, lebilincse!
bennünket mozgalmasságával, és arra kényszerít, hogy tudomásul
vegyük jelenlétét, akár akarjuk, akár nem. Az ember utánozza a természetnek ezt a jelentkezési módját és szeret gondolataival, terveivel, találmányaival nagy zaj és mozgalmasság kíséretében fellépni.
Így akarja kicsikarni odaadásunkat, figyelmünket.
lsten épp fordítva tesz. És erre az emberitől különböző isteni
eljárásramutat rá ádvent prófétája, Keresztelő Szent János, amikor
azt mondja: "Köztetek áll az, akit ti nem ismertek". Éppen az ádventi és karácsonyi időszak eseményei hangsúlyozzák ezt az isteni
alaptörvényt: lsten mindig az ismeretlenségbőllép elő. Ki tudott arról, hogy a földre lépő lsten már egy názáreti leány szíve alatt dobogó életben rejtőzik? Ki tudott arról, hogy Betlehemben születik? A
néhány pásztor elbeszélését naiv emberek hiszékeny álmodozásának
tekintették. A napkeleti bölcsek jövetele sem hagyott nyomot a lelkekben. A názáreti életről is meglepő módon hallgat a Szentírás. Jézus annyira nem árulta el harminc év alatt a benne feszülő isteni valóságot, hogy a vele együtt élő názáretiek ámulva kérdezik: "Honnét
vette mindezt? Ki adott neki ekkora bölcsességet? Hogy történnek
ilyen csodák általa?" (Mk 6,2)
Ez az isteni gesztus: ismeretlenségből előlépni, vagyis előbb
ott lenni, mielőtt jeiét adná ottlétének. Ebből az ismeretlenségből
küldi üzeneteit a szívünkhöz. Jézus most is, ma is így küldi üzeneteit
útszéli keresztekről, templomok mélyéről, életünk eseményein keresztül. Hív a kegyelmi életre, a karácsonyi szentgyónásra, az evangélium szerinti életre. Aki elfogadja Keresztelő Szent János szavai
nyomán, hogy már ismeretlenül is itt van, az - József Attila szavaival élve - előbb-utóbb tetten éri a szívében Jézust.
Ámen.
H: lsten fizesse meg.
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Olvasmányhoz
A Krisztus jöveteléből fakadó öröm

E: Kedves Testvérek!
Ahogy múlik az ádventi szent idő, a várakozás hangulata
mindinkább bízó reménységre és derüs örvendezésre fordul. Izajás
próféta - ahogy a mai olvasmányban hallottuk - már előre látta a
nép szabadulását, a messiási boldog idők eljövetelét, azért ujjongva
ujjong az Úrban, aki valóra váltotta ígéretét: a kifosztott, meggyalázott, megtiport népet újra felöltözteti menyegzős ruhába, méltóvá
teszi magához és beteljesíti rajta ígéreteit. A hívő ember tehát minden szorongattatás és aggodalom közepette is az élet útján jár. Azzal
a tudattal kell ezt tennie, hogy aki elhívta és útnak indította, az a hű
séges Isten, aki megőrzi bennünk a kegyelmet, azt a kincset, amit
ránk bízott.
Ha valaha szükség volt a bizalom erősítésére, a mai korban
biztos igen nagy szükségünk van rá. Mindenképpen ügyelnünk kell,
hogy a bízó reménység el ne apadjon szívünkben, hanem erősödjék.
Ez meg is történhet. Nem azért, mert olyan jók, iparkodók, odaadók vagyunk lsten dolgaiban, hanem azért, mert az Úr hűséges lsten. De nemcsak ő erősít meg minket. Minden ember, akiből remény
és bizalom árad, erősíti a többieket is. Nem magánügy tehát, hogy a
keresztény remény virágzik-e lelkünkben. A hívő keresztény, aki derűsen, békés lelki örömben és reménnyel járja az élet rögös ösvényeit, jel a többiek számára.
Erre bíztatott mindannyiunkat a II. Vatikáni Zsinat. Legyünk jel, a világ világossága, ahogy Jézus tanította. Olyanok legyünk, mint a mécses, amely utat mutat a napkelte felé. A Szentatya
kanadai zarándoklata alkalmával az egyik protestáns lelkipásztor így
fogalmazta meg ezt a küldetést: A pápa látogatásában az a legnagyobb esemény, hogy reményt kelt és bizalmat önt az emberek szívébe. Túlmutat amindennapi élet anyagi, technikai problémáin, és felhívja a figyelmet az emberi lélek igényeire, vágyaira, jogos követeléseire. Mindig olyannal biztat minket, ami valóra is váltható: a feltámadt Krisztus erejével. A pápa a bizalom, az elkötelezett szolgálat, a
győzelmes remény előhírnöke. Mosolyával, szeretetével tanúságot
t~sz a világosságról, ami az első karácsonykor a világba lépett.
Amen. -H: Isten fizesse meg.
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14.CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Krisztus mint a világ világossága él közöttünk. Ő villautja
fel szívünkben a reményt a bizonytalankodás homályában. Aki rátalál, azt elfogja az öröm. Ezért bizalommal eltelve forduljunk most
hozzá.
L: l. Urunk és Testvérünk! Örvendeztesd meg egyháza-

dat jelenléteddel: adj erőt neki, hogy tanúságottegyen rólad a világban.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Indíts arra minden jóakaratú embert, hogy teljes erejével az igazságtalanság és gyűlölködés megszüntetésén fáradozzék.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Segítsd a nehézségekkel küszködő embereket, hogy
megoldásra jussanak, megértésre találjanak és így megtapasztalják azt az örömöt, amelyet Te készítesz nekik.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Add, hogy mindazt, ami szép és jó a világban, nyitott
lelkülettel, örvendezve fogadjuk.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E: Urunk és Szabadítónk! Sokféleképpen jelzed előre jöveteledeL
Nyisd meg szemünket, hogy gyógyító erődet felfedezzük és élni is
tudjunk vele. Ezt kérjük tőled Krisztus Urunk által.
H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: l. Bűnös néped sírva kiált hozzád,
Ne takard el üdvösséges orcád!
Jöjj, apaszd el könnyeinknek kútját,
Igazítsd el üdvösségünk útját.

SzVU8/J-3
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2. Téged hirdet a próféták szája,
Epedve vár a nemzetek vágya,
Te vagy a kulcs, mely a poklot zárja,
És a mennyet előttünk kitárja.
3. Reménységünk égő csipkebokra,
Nézz a bűntől meggyötört rabokra.
Ne nyeljen el örök halál torka,
Szabadítónk, jöjj megváltásunkra!
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Urunk, hogy odaadó lélekkel (igeliturgiában: elmondott imádságunk) (misében: bemutatott áldozatunk) szüntelenül előtted álljon: ez töltse be a szent áldozat rendelését, és ez valósítsa meg bennünk hathatósan üdvözítő művedet. Krisztus, a mi
Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU25714

H: l. Szent, szent , szent az Isten,
énekelje minden,
Ég és föld imádjátok.
Közeleg az égből, dicsőséges fényből,
Szent neve legyen áldott!
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT AT ÁS

Lásd 297. oldal

Vö. Iz35,4
21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK
Mondjátok a kishitűeknek: Bátorság, ne féljetek! Íme, jön a

mi Istenünk, és megszabadít minket.
vagy: SzVU 10911-5

H: l. Áldjad ember e nagy jódat,
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével, édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.
2. Itt az lsten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.
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3. Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
Egész világ drága díja, édes Jézus,
Az lstennek örök Fia, áldott Jézus.
4. Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.
5. Ember, higgy az Úr szavának,
Csalhatatlan mondásának,
Teste étel, azt tanítja, édes Jézus,
Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus.
ll.ÁLDOZÁS UTÁNItNEK

SzVU 13711-2

H: l. Üdvözlégy szent test, ki szűztől születtél,
És a kereszten kínhalált szenvedtél,
Minket Atyáddal ki megbékítettél,
Tégedet áldunk.
2. Üdvözlégy Jézus Krisztus igaz vére,
Ki bűneinknek vagy eltörlő bére,
És mi lelkünknek bőséges értéke,
Tégedet áldunk.
vagy: Sz VU 15011-2

H: l. Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.
Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.
2. Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.
Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGtS

E:
Kegyességedért esedezünk, Urunk, hogy ez az isteni erőfor
rás mossa le bűneinket, és készítsen elő a közelgő ünnepekre. Aki
élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
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Emlékeztetőül

24. HIRDETÉSEK

- Ismertessük az esetleges hajnali szentmisék rendjét.
- A hívek időben jelentsék a karácsonyi beteg-gyóntatási és á/doztatási igényeket.
- Ismertessük a karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
- A karácsonyra készülő énekkar hirdetései.
-Adakozás a "szegények karácsonyára", missziók, egyházközségi
karitász javára.
- Az esetleges betlehemes játék szerep/őinek tudnivalói.
- Ha ezévben elmarad Ádvent 4. vasárnapja, ismertessük a karácsonyi és Szenicsalád-vasárnapi ünnepi miserendet (a plébániáét és a filiáét
is!)
25. EL BOCS ÁTÁS

Lásd 299. oldal
SzVU 1211-4

26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Mennyországi fényes hajnal,
Mely ránk virrad szép nappal,
Üdvözlégy, ó Jézus Anyja,
Árva népünk Asszonya!

2. A te drága szüzességed
Méltóságra vitt téged.
Isten édes anyja voltál,
Mégis szűzen virultáL
3. Engedelmes értünk voltál,
Angyalszóra hajlottál,
Szolgálója Úristennek,
Szószólója népeknek.
4. Szólj, ó szent Szűz, most is értünk.
Mert Istennek vétettünk.
Benned lsten emberré lett,
S rabságunkból megmentett.
vagy: SzVU 611-7; lásd 45. oldal
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1. KEZDŐ ÉNEK

Iz45,8

Harmatozzatok, égi magasok, ontsátok,
nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt.

felhők,

az igazat,

vagy: SzVU 211-2

H: l. Harmatozzatok, égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!
2. Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Őket, édes Üdvözítőnk.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Az Úr, aki gyenge gyermek alakjában jön el hozzánk, a
legnagyobb készséget kívánja tőlünk. Két - lsten szolgálatába szegődött - ember életéből olvashatjuk ki, hogy mi is az Úr szándéka
velünk. Életük azt példázza, hogy lsten titokban milyen hatalmas
dolgokra képes, ha az ember igent mond terveire és engedelmeskedik
neki.
Ez a két emberi lény: a Szűzanya és Keresztelő Szent János.
Példájuk nyomán elmondhatjuk: Rajtunk múlik, hogy ígért szavát
-"Velünk az lsten"- teljesedni engedjük-e azáltal, hogy elismerjük: "Istennel vagyunk"?
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Ádventben elmarad
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7. KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Krisztusnak
megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a
föltámadás dicsőségébe vitessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, Isten, mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

2 Sám 7,1-5.8b-12.14a.J6

Állandó lesz királyságod mindörökké az Úr színe előtt

L: Olvasmány Sámuel második

könyvéből

Történt pedig, hogy amikor a király már a palotájában lakott, s az Úr már nyugodalmat szerzett néki mindenfelől, így szólt a
király Nátán prófétához: "Nem látod-e, hogy én cédruspalotában
lakom, az Isten ládája pedig a bőrsátorban van?"
Mondotta erre Nátán a királynak: "Eredj, tedd meg mindazt,
ami szándékodban van, mert az Úr közel van."
Ím azonban még az éjjel szózatot intézett az Úr Nátánhoz,
mondván: "Eredj, s mondd meg szolgámnak. Dávidnak: Ezt üzeni
az Úr: Hát te házat akarsz építeni nekem lakásul? Én elhoztalak téged a legelőről, a juhok mögül, hogy népem, Izrael fejedelme légy, s
veled voltam mindenütt, ahol csak jártál, s kipusztítottam minden
ellenségedet színed elől, s oly nagy nevet szereztem neked, mint a
föld nagyjainak neve. Nos, én népemnek, Izraelnek helyet szerzek, s
elültetem, hogy ott lakjék, s ne háborgassák többé, s a gonoszság fiai ne nyomorgassák többé, mint azelőtt, attól a naptól fogva, hogy
bírákat rendeltem népem, Izrael fölé. Nyugodalmat adok tehát neked minden ellenségedtől, s ím, előre megmondja neked az Úr, hogy
házat alkot neked az Úr.
Mikor ugyanis letelnek napjaid, s aludni térsz atyáidhoz, felemelem ivadékodat, aki belőled származik, s megszilárdítom királyságát. Én atyja leszek néki, és ő fiam lesz nekem. Állandó lesz házad és
királyságod mindörökké színed előtt és szilárd lesz trónod mindenkor. - Ez az Isten igéje. - H: Istennek legyen hála.
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9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 88,2-3. 4-5.27.29

Válasz: Irgalmasságodat, Uram, mindörökké éneklem.
Az Úr kegyelmeit örökké éneklem. Hűségedet számmal nemzedékről
nemzedékre hirdetem, mert te mondottad:
Örökre épül irgalmam az égben. Hűséged szilárdan áll a mennyekben. Válasz

Szövetségre léptem választottammal, megesküdtem szolgámnak,
Dávidnak:
Örökre megerősítem ivadékodat, nemzedékről nemzedékre megszilárdítom trónodat. Válasz
Így szól majd hozzám: Atyám vagy te, én Istenem, és üdvösségem
kősziklája!

Örökre megőrzöm iránta irgalmamat, és szövetségem vele mindig
fennmarad. Válasz
vagy: SzVU 401/1-5

Válasz: Jöjj el, Istenünk!
Megkegyelmeztél, Uram, országodnak, * megszüntetted néped kínját. Válasz
Megbocsátottad néped

bűnét,

* betakartad minden vétkét. Válasz

Újíts meg minket, seregek Ura, Istene, * hogy örvendezzék benned
néped. Válasz
Az istenfélőkhöz közel a váltság, * hogy országunkban felragyogjon
az áldott béke. Válasz

Mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg
nékünk. Válasz
vagy: SzVU 214

H: 4. A prófétáknak lelkei láttak
Szent jelenésekben
S téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk!
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Róm 16,25-27

10. SZENTLECKE

A titok, amelyre örök

idők

óta csönd boru/l, most nyilvánvalóvá lett

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt

leveléből

Testvérek! Annak pedig, akinek hatalma van arra, hogy megtiteket evangéliumomban, a Jézus Krisztusról szóló tanításban, abban a kinyilatkoztatott titokban, amelyre örök idők óta
csönd borult, de most az örök lsten parancsára a próféták írásai
nyilvánvalóvá és minden nemzet előtt ismeretessé tették, hogy a hit
elfogadására jussanak.
erősítsen

Neki, az egyedül bölcs Istennek, tisztelet és dicsőség Jézus
Krisztus által, örökkön örökké. Ámen. -Ez az Isten igéje. -H: Istennek legyen hála.
ll. ALLELÚJA

Lk 1,38

Allelúja! Az Úr szolgáló leánya vagyok: történjék velem szavaid szerint. Allelúja!
vagy: SzVU 215
H: Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!
Lk 1,26-38

12. EV AN GÉLIUM

Íme méhedben fogansz és fiat szülsz

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

lsten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába
A szüzet Máriának hívták és jegyese volt egy József
nevű férfinak, aki Dávid családjából származott.
·

egy

szűzhöz.

Az angyal belépett Máriához és így szólt: "Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled; áldott vagy te az asszonyok
között."
Mária ennek hallatára zavarba jött. Gondolkozni kezdett,
hogy miféle köszöntés ez. Az angyal folytatta: "Ne félj, Mária! Ke-
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gyeimet találtál Istennél, édesanya leszel: fiad fog születni, akit majd
Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fia. Az Úristen neki
adja atyjának, Dávidnak trónját, Uralkodni fog Jákob házában
mindörökké, és királyságának nem lesz vége."
Mária erre megkérdezte az angyalt: "Hogyan fog mindez
megtörténni, hiszen férfit nem ismerek?" Az angyal ezt válaszolta:
"Leszáll rád a Szentlélek, és megárnyékoz a Magasságbeli ereje.
Szent gyermeked azért az lsten Fia lesz. Idős rokonod, Erzsébet,
szintén gyermeket vár, és már a hatodik hónapban van, pedig meddő
volt. lstennél semmi sem lehetetlen."
Mária erre azt mondta: "Íme, az Úr szolgáló leánya: legyen
nekem a te igéd szerint!"- Ezek az evangélium igéi.- H: Áldunk
téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Kegyelemmel teljes

E: Kedves Testvérek!
Ilyen lsten alakító művészete! Nem ad nagy szavakat az angyal ajkára. Pedig kimondhatatlan, szavakba nem foglalható titok
valósul meg. Az emberi gondolkodás legmélyét és a költői álmok látomásait messze meghaladó valóság lép az emberi világba. A szavak
fénylő özöne, a gondolatok villódzó ragyogása és az emberi kifejezés
ábrázoló művészete kellett volna a megtestesülés csodájának bevezetéséhez.
De nem. lsten stílusa más. Két szürke szó mögé rejti Mária
egész valóját, kegyelmi kiváltságát: kegyelemmel teljes. Hogy mit jelent ez a két szó, megmutatja a történelem. A keresztény tudat már
az apostoli egyházban ráeszmélt Mária méltóságára, és a lorétói litánia zsidó nyelvi képekkel teli kifejezéseivel adott hangot hívő csodálatának. Mint tudjuk, e litánia eredete a Jeruzsálem pusztulása előtti
időre, vagyis Krisztus után 70 előtti időkre nyúlik vissza. Azóta is,
amit érzésben, szóban, írásban és tettben létre tudott hozni az emberi szellem a Mária-jelenségről, annak kiinduló pontja, gyökere, forrása ez a két szó: kegyelemmel teljes. Mint a makkban a tölgy, a for-
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rásban a tenger benne szunnyadozik, úgy rejtette e két szóba az angyalt küldő lsten a Szűz Anya méltóságát. Akikben a hit eleven volt,
azoknak e két szó olyan lett, mint a betlehemi barlang: kigyulladtak
égi fényei és elégették a kicsiség és egyszerűség sötétjét. Elmondhatjuk e két szó révén: az első és legnagyobb Mária tisztelő az Úr lsten
volt.
Próbáljuk úgy elmondani az Üdvözlégyet vagy az Úrangyalát, ahogy azt az Isten mondatta el az angyallal, gondolva azokra a
csodálatos kegyelmi és lelki értékekre, amiket az lsten tudott belerejteni ebbe a számunkra egyre inkább elszürkülő szóba. Mi emberek
félünk és irtózunk a szürkeségtől. lsten karácsonyi ajándéka ez: rádöbbent a szürke kövekként heverő szavak mélyén rejlő isteni valóságokra. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
Evangéliumhoz

13.HOMILIA

Az Úrangyala

E: Kedves Testvérek!
A hívő népnek mindig közkedvelt imádsága volt az Úrangyala. Gondoljuk végig most, hogy milyen röviden, mégis mélyen beszéli el nekünk a megváltás titkát. Minden azzal kezdődött, hogy Isten
elküldte követét egy alázatos falusi leányhoz. A nagy hír hallatára
Mária engedelmesen fejet hajtott lsten rendelése előtt. És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Régente, amikor megszólalt a déli harangszó, a földeken dolgozó emberek kalapot emeltek és a templom
felé meghajoltak. Sok helyütt így mondták el az Úrangyalát.
Mert ha valaki keresztény, akkor egy dolgot nagyon mélyen
hinnie kell: hogy ti. Isten gyermekévé fogadta őt annak a Jézus
Krisztusnak megváltó halálában, szeretetében, vérének ontásában,
aki úgy jött a világba, hogy az Úr elküldte angyalát egy szűzhöz, akinek neve Mária volt. A hívő áhítat mindig együtt látta Jézust édesanyjával. Nemcsak régen volt ez így. Ma is tudja mindenki, hogy
anya és gyermeke összetartozik. A gyermek hallgat anyjára, ez a dolgok rendje. Amikor nagy kéréseinkkel Isten elé állunk, ne felejtsük
el ezt: nem akárki támogatja kéréseinket, hanem az a Szűzanya, akit
az Isten szólított meg, akire Isten Fia úgy hallgat, mint jó gyermek
az édesanyjára. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
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14.CREDO

Lásd 280. oldal.

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Istennek népe iránti hűsége példa nélküli valóság. Leginkább Fia emberré-válásában válik nyilvánvalóvá ez az igazság. Erre
a páratlan hűségre számítunk, amikor Jézussal a mennyei Atyához
fordulunk.
L: l. Népek Ura, nagy Isten! Nyújts mindnyájunknak a
hit által támaszt és bizalmat, hogy úrrá lehessünk tanácstalanságunk és félelmünk felett.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Engedd, hogy jelenlétedet és erődet mindig érezzük az
egyházban, akik üdvösségre és teljességre vágyunk.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Békítsct ki a hadakozó és egymást elnyomó embereket,
hogy mielőbb véget érhessen az ártatlanok szenvedése.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Engedd, hogy a Szűzanya példájára lemondjunk minden olyan szándékunkról, amely ellenkezik lsten akaratával.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Hatalmas Isten! Te szeretsz és lépésről lépésre avatsz be
minket gondolataidba. Add, hogy úgy éljünk, mint akik méltók szeretetedre. Ezért imádkozunk Krisztus Urunk által.
H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: 5. Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!
6. Hiszünk tebenned, égi szent követ:
Út, igazság, élet hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk!

Sz VU 215-6.9
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9. Szent az egy Isten három személyben.
Az Atyaistennel és a Szentlélekkel
Szent vagy, édes Üdvözítőnk!
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Oltárodra helyezett (misében: áldozati) adományainkat,
Urunk, szentelje meg ugyanaz a Szentlélek, aki a Boldogságos Szűz
Mária méhét eltöltötte égi erejével. Krisztus, a mi Urunk által. H:
Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 11211-2

H: l. Ez nagy szentség valóban,
Ezt imádjuk legjobban,
Melyet Jézus nekünk hagyott
Testamentomban.
2. Jelen van itt test és vér,
Minden kinccsel ez felér,
Ha elhagyjuk vétkeinket,
Minden jót ígér.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Iz 7,14

Íme, a Szűz méhében fogan és fiat szül; neve Ernmánuellesz
(azaz: Velünk az lsten).
vagy: SzVU 11213-6

H: 3. Állj mellettünk, nagy lsten,
Titkos kenyér színében,
Légy irgalmas és meghallgass
Minden ínségben.
4. Háborútól oltalmazz,
Híveidnek irgalmazz,
Betegséget, éhínséget
Tőlünk távoztass.

84

Ádvent negyedik vasárnapja

5. Tebenned van reményünk,
Életünk és épségünk.
Egyedül csak Téged kérünk,
Légy segítségünk.
6. Add, hogy készen lehessünk,
Boldog halált érhessünk,
E világból, ha kiszólítsz,
Véled lehessünk.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 15711-2

H: l. Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,
Minden szeretetre bizony te méltó vagy.
Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,
Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj.
2. Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,
Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe.
Jézus legyen írvaminden levelében,
Olvadjon el szívem Jézus szerelmében.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Magunkhoz vettük örök megváltásunk zálogát, mindenható Istenünk: kérünk, hogy minél inkább közeledik üdvösségünk
nagy ünnepe, annál nagyobb odaadással készüljünk szent Fiad csodálatos születésének méltó megünneplésére. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK
Emlékeztetőül
- Ismertessük a szenteste programját: esetleges betlehemes játék,
éjféli mise vagy igeliturgia ideje, gyermekek vagy szegények karácsonyi ünnepe stb.
- Ismertessük karácsony két napjának és Szen/család-vasárnapnak
ünnepi miserendjét (a plébániáét és a filiáét is!).
- A hívek időben jelentsék a karácsonyi beteg-gyóntatási és áldozratási igényeket.
- Ismertessük a karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
- Az énekkar hirdetései.
-Adakozás a "szegények karácsonyára", missziók, egyházközségi
karitász javára.
- Az esetleges betlehemes játék szereplőinek tudnivalói.
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25. ELBOCSÁTÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Ébredj, ember, mély álmodból,

Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.
2. Elküldé az Úr angyalát,
Hogy köszöntse Szűz Máriát,
Kinek tiszta szűz méhébe
Alászállt az örök Ige.
3. A Szűzhöz így szól az angyal:
Üdvözlégy, teljes malaszttal!
A Szentlélek megárnyékoz,
S áldott méhed gyümölcsöt hoz.
4. Fiad Jézus néven hívod,
Ő váltja meg a világot,
Melyet oly rég tart a Sátán
Fogságban a bűnnek láncán.
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Lásd 299. oldal
Sz VU 911-4
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KARÁCSONY ELSŐ NAPJA
ÉJFÉLKOR

l. KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 2,7

Így szólt hozzám az Úr: Fiam vagy te, ma adtam neked életet.
vagy: SzVU 2511-3

H: l. Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén,
Lássátok, lássátok.
2. Istennek Fia, aki született
Jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök
Valóban, valóban.
3. Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fi~, szent Fia.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZAVAK

Krisztus születésének ünnepe hozott össze bennünket ebben az éjjeli órában. A Betlehemi Kisded sorsa az első pillanattól
kezdve különös. Akik távol éltek tőle, vágyódtak utána, akik a közelében voltak, halálra keresték. Ez is mutatja nemcsak rendkívüliségét, hanem azt, hogy valóban döntő fordulatot hozott az emberiség történelmében. Ezért számítjuk a történelmi évszámokat az ő
születésétől kezdve.
L:

Jézus valóban azért jött, hogy megmentönk legyen. Hogy a
sötétséget világossággá, a viszálykodást békévé, a halált életté változtassa.

Karácsony első napja, Éjfél
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Ha erre gondolunk, felvetődik a kérdés: Ha a Betlehemi Kisded valóban lstennek ilyen nagy ajándéka, miért van akkor annyi ellenségeskedés körülötte? A válasz egyszerű: Azért, hogy senki se maradjon közömbös vele szemben. Vagy mellette, vagy ellene, de döntenünk kell mindannyiunknak. Mi, akik itt vagyunk, mellette döntöttünk. De talán fájó szívvel gondolunk azokra a szeretteinkre,
akik ezt a döntést még nem hozták meg. Ne felejtsük: Ahogyan mi
fogadjuk lsten ajándékát, úgy fogják azt megismerni a még kívülállók.
Sajnos ebben az ünnepi órában nem vehetünk részt szentmisén, csak igeliturgián, amelyen megáldozhatunk. Ha másképp kapjuk is most a kegyelmet, mint a szentmisén, vegyünk részt olyan nyitottszívvel ezen a szertartáson, hogy a szívünkön keresztül mások is
megismerhessék a világot eltöltő szeretetet, amelynek földrelépését
ma éjjel ünnepeljük.
4. BŰNBÁNA TI SZERTART ÁS

Lásd 276. oldal

S.KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 2111-2

H: l.

Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!
2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
Dicsőség

7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te az igaz világosság felragyogtatásával tetted fényessé ezt a legszentebb éjszakát: kérünk, hogy akinek megtestesülése tündöklő titkát megismertük a földön, örömeit is elnyerjük egykor a mennyben. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten mindörökkön
örökké. H: Ámen.
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8. OLVASMÁNY

Iz 9,2-4.6-7

Megszü/etett a Gyermek, eljött közénk az lsten Fia

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

A sötétségb~n lakó népnek nagy fényesség ragyog föl: világosság támad azoknak, akik a lelki halál szomorú földjén élnek.
Megsokasítod népedet, gyarapítod örömét. Vigadoznak majd színed
előtt, ahogyan örvendeznek aratáskor, és ahogyan ujjonganak a
győztesek, amikor kiosztják zsákmányolt kincseiket. Mert te megsegíted népedet, mint egykor a pogány Mádián ellen: összetörted a ránehezedő igát, a hátán csattanó pálcát, zsarnok sanyargatójának
botját.
Megszületik a Gyermek, eljön közénk az lsten Fia. Kezében a
hatalom, csodálatosan megvalósítja Isten terveit. Hatalmas Isten ő,
a jövendő lstenország megalkotója, a béke Fejedelme. Országa egyre inkább növekedik, és állandó marad benne a béke. Övé lesz Dávid
trónja, és uralkodik majd országában: megerősítí és megszilárdítja
igazságban és szentségben mindörökre. Amindenség Urának emberszerető jósága műveli mindezt. - Ez az Isten igéje. - H: Istennek
legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 95,1-2a.2b-3.11-12.13

Válasz: Ma született Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus.
Énekeljetek új dalt az Úrnak, minden földek az Úrnak zengjetek!
Énekeljetek és áldjátok nevét: zengjetek az Úrnak énekszóval.
Válasz
Napról napra hirdessétek az öröm hírét, hirdessétek dicsőségét a
nemzetek között, csodatetteit minden nép előtt! Válasz
Örvendjen a föld és vigadozzanak az egek, zúgjon a tenger és mindaz, ami betölti!
Vigadjon a mező és minden, ami rajta van, ujjongjon az erdő minden fája! Válasz
lsten érkezésére várjanak, midőn eljő ítélkezni az egész világon.
Igazságosan ítéli meg a földet: igazságaszerint minden népet. Válasz
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vagy: SzVU 40611-5

Válasz: Allelúja, allelúja, allelúja
H: l. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat mű
velt. Válasz
2. Az Úr föltárta örök tervét, * és igazságát megmutatta a nemzetek
előtt. Válasz
3. Az Úr megőrizte irgalmát, * és hívő népéhez hűségét. Válasz
4. A föld minden határa látta * ami Urunknak jóságát. Válasz
5. Minden földek dicsérjétek az Istent, * énekeljetek és ujjongjatok
harsonaszóval. Válasz
vagy: SzVU 3211-2

H: l. Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.
2. Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.
10. SZENTLECKE

Tit 2,11-14

Jézus Krisztusban megjelent közöttünk az Üdvözítő, akit megjövendöltek
a próféták

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak Títuszhoz írt

leveléből

Testvéreim! Íme, eljött mindannyiunkhoz jóságos Istenünk,
ami Üdvözítőnk, és arra tanított minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és világias vágyakkal. Éljünk tisztán, szentül és buzgón a
világban! Várakozzunk boldog reménységgel: nagy lstenünk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus eljön dicsőségben. ő értünk adta önmagát,
hogy minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson és jóra törekvő
választott népévé tegyen minket. -Ez az lsten igéje.- H: lstennek
legyen hála.
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ll.ALLELÚJA

Lk 2,10-11

Allelúja! Jó hírt mondok nektek: Üdvözítő született ma nekünk, a Messiás, a mi Urunk. Allelúja!
vagy: SzVU 3213-4

H: 3. Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád szent Atyád mennyországát.
4. Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.
Lk 2,1-14

12. EV AN GÉLIUM
Megszületett a Megváltó Dávid városában

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

Abban az időben Augusztus császár elrendelte, hogy írják
össze a birodalom egész lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria helytartója Kirinusz volt. El is ment mindenki,
hogy jelentkezzék ki-ki a maga városában.
József Dávid házából és nemzetségéből származott: útra kelt
tehát Galilea Názáret nevű városából, és elment Dávid városába, a
júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával,
aki gyermeket várt.
Amint ott tartózkodtak, eljött az ideje, hogy Mária világra
hozza gyermekét. Amikor fia - az elsőszülött - megszületett, pólyába takarta és jászolba fektette, mivel nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken éppen pásztorok tanyáztak és nyájukat őrizték
az éjszakában. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és az Úr
dicsősége ragyogott körülöttük. Nagy félelem fogta el őket. Az angyal akkor így szólt hozzájuk: "Ne féljetek! Jó hírt mondok nektek,
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amely nagy öröm lesz az egész népnek: Megváltó született Dávid városában, a Messiás, a ti Uratok. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve." Hirtelen nagy mennyei
sereg vette körül az angyalt. Dicsérték Istent, és így énekeltek:
"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek." - Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Az élet értelme

E: Kedves Testvérek!
Egy kisgyermek temetésén hangzott el ez a meglepő, talán felháborító párbeszéd. Az egyik résztvevő asszony felsóhajtott: "Bizony, szegényke, élhetett volna még!" Mire a szomszédasszony ráförmedt: "Minek? Hogy öt vagonnal több kenyér fogyjon?" Talán
haragosa lehetett a meghalt gyermek édesanyja? Talán sok keserű
csalódás keményítette meg úgy a szívét, hogy az emberi életet ennyire értelmetlennek lássa?- Mindenesetre karácsony szent ünnepe választ ad a mindannyiunkat égető kérdésre: Miért érdemes élni, miért
érdemes végig küszködni néhány évtizedet ezen a földön? Hogy érdemes, azt megsejthetjük abból a tényből, amit ma éjjel együtt ünneplünk: Mégiscsak lehet valami fantázia, sőt Istenhez méltó érték
ebben az emberi életben, ha lsten Fia nem rösteUte magára vállalni.
Ahogy a Szentírásból tudjuk: Jézus mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt (Fil 2,6-8; Zsid 4, 15).
Ha keressük a mélyebb választ, miért "érte meg" Jézusnak
vállalni ezt a földi életet, elsősorban azt mondhatjuk, amit minden
ember: Azért élünk, hogy boldogok legyünk. Ki ebben keresi a boldogságát, ki másban. Van azonban négy követelmény, amelyet a
boldogságával szemben kivétel nélkül minden józan ember. Ezek: l.
mindig tartson (ne csak pl. naponta 4-5-ig); 2. nálam nagyobb legyen, aki boldoggá akar tenni (akit lenézek, az nem tehet boldoggá);
3. értelmes vágyaimat is elégítse ki, ne csak étvágyamat, szomjúságomat, testi ösztöneimet (különben nem tenné teljessé a teljes embert);
4. és végül: Mindenki számára megszerezhető legyen (ez óv meg attól, hogy önző módon akarjunk boldogulni, ami nem is lenne igazi
boldogság).
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Azt mondtuk: minden ember ugyanezeket a követelményeket
támasztja boldogságával szemben. Az emberré lett Jézus sem kivétel
ez alól. ő azonban ennél továbbment. Tudta, hogy a boldogságnak
ez a négy feltétele egyedül Istenben teljesül. Életét tehát úgy rendezte
be, hogy Istennek szolgáljon minden lélegzetvételéveL Így is tett. Ez
azonban nem azt jelentette, hogy csak imádkozott, böjtölt. A názáreti műhelyben végzett munka, a betegek vigasztalása, a gyermekek
iránti szeretet, az igazság melletti kiállása, az emberek tanítása ugyanúgy Isten-szolgálat volt, mint kereszthalála vagy imái. Ugyanígy
berendezhetjük mi is egész életünket a boldogság megszerzésére. Arról a boldogságról van most szó, amelyet egyedül Isten adhat meg
nekünk. Az emberek, a szeretet, a megbékélés szolgálata, a segítés
másokon ugyanúgy földi és örök boldogságunkat szolgálhatja, mint
az, hogy templomba járunk, imádkozunk, gyónunk, áldozunk.
Fejezzük be a magyar népköltészet egyik gyakori gondolatával. Amikor Jézus születéséről esik szó betlehemes játékokban, karácsonyi énekekben, versekben, sok utalást hallhatunk arra a teológiai igazságra, amit így foglalhatunk össze: Jézus a világ megváltását
már akkor megkezdte, amikor emberként született, mert olyan életet
vett magára, amely szükségszerűen halállal végződik. Mi is megkezdtük már saját "megváltó halálunkat". Jézus példája nyomán úgy éljünk, hogy megszerezzük az örök boldogságot. Ámen. - H: lsten
fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Mivel lstennek gondja van reánk, emberként jött el világunkba. Szabadulást és békét hozott azoknak, akik befogadják.
Bízzuk rá mindenünket ebben az ünnepi órában. Még gondjainkat
is, amelyek szívünket nyomják:

E:

L: l. Köztünk élő Istenünk! Add, hogy egyházad ne sajnálja a fáradságot és szüntelenül közvetítse az embereknek azt aszeretetet és örömet, amelyet te hoztál nekünk.
-H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Hozz békét a világnak, hogy a gyűlölet és igazságtalanság válaszfalai ledőljenek. - H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
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3. Mutasd meg a szegényeknek, az elhagyatottaknak és a
szomorú szívűeknek, hogy te vagy a Megváltó, aki képes
őket megvigasztalni és megerősíteni. -H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
4. Ments kiminket a gonoszság hatalmából és tégy minket jóindulattal telt népeddé. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk és Testvérünk! Te mindenütt és mindig velünk
E:
vagy. Tégy minket alkalmassá arra, hogy jelenlétedről tanúskodjunk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

SzVU 2611-2

H: l. Midőn a Szűz Magzatát, sírdogáló kis Fiát
El akarja altatni, így énekel őneki:
Refr: ó napfény, ó élet,
Ó édes Jézus, ó édes Jézus!
2. Napom édes, szép fénye, ó életem reménye,
A barmoknak jászlában, aludj a lágy szénában.
Refr.
Az alábbi verset is közbeiktathatjuk a jelajánlási körmenet végén.
Ktsfiú szava/ja:

Kis karácsonyi ének
Ady Enre

Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
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lsten-dicséretre
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Istenünk, fogadd kegyesen mai ünnepi (igeliturgiában: imádságunkat) (misében: áldozatunkat), hogy a benne megvalósuló titokzatos csere eljuttasson minket annak dicsőségére, akiben
emberségünk már egyesült az istenséggel. Krisztus, ami Urunk által.
H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 1811-2

H: l. Az Ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.
2. Ezt az igaz nagy lsten bölcsessége
Mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal
Jn 1,14

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Az Ige megtestesült, és láttuk

dicsőségét.
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vagy: SzVU 2311-5

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az lsten-szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki téged már e földtekén.
ó, ha téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Sz VU 29/1-2

H: l. ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!
2. ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
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23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Urunk, Istenünk, örvendezve ünnepeljük ma Megváltónk
születését: kérünk, add kegyelmedet, hogy hozzá méltó életünkkel
boldog társaságába is eljussunk. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- A plébános úr, az egyházközség munkatársai nevében kegyelmekben gazdag boldog ünnepeket kívánunk a családoknak, a magányosoknak, mindenkinek.
- Szívből köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal
segítettekszéppé tenni a közösség karácsonyi ünneplését (betlehemes játék,
énekkar, ministránsok, a betlehem feldíszítói stb.).
- Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a
gyermekek, szegények, missziók stb. karácsonyához.
- Ismertessük karácsony másnapjának, Szenicsalád vasárnapjának
ünnepi istentiszteleti rendjét.
- Ismertessük az év végi hálaadás és Újév istentiszteleti rendjét.
- A hívek jelentsék a még esetleg elmaradt karácsonyi beteggyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a további karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
-Az esetleges ádventi (ministráns-) verseny eredményének kihirdetése.
25. ELBOCSÁT ÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk!
Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk!
Refr: Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül
Glóriát zengedezzünk!
2. A próféták megírák: Örvendezzünk!
Csodát látott a világ, lelkendezzünk! Re fr.
3. lsten itt magára vett, örvendezzünk!
Emberi természetet, lelkendezzünk! Refr.
4. Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!
Nyert az ember életet, lelkendezzünk! Refr.

Lásd 299. oldal
SzVU3411-4
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KARÁCSONY ELSŐ NAPJA
REGGEL
l. KEZDŐ ÉNEK

Vö. Iz 9,2.6; Lk 1,33

Fényesség ragyog ránk a mai nap: Urunk megszületett! Ő a
csodálatos, az Isten, a Békesség Királya, a jövendő élet Atyja, és
uralmának nem lesz vége.
vagy: SzVU 32/1-2

H: l. Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.
2. Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

Lásd 86-87. oldal

4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 2 77. oldal

6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 2111

H: l.

Dicsőség

mennyben az lstennek!
mennyben az lstennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!
2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
Dicsőség
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7. KÖNYÖRGÉS

E:
Mindenható Istenünk, megtestesülésed új fénye beragyog
minket. Kérünk, adj erőt nekünk, hogy az a kegyelem tündököljön
cselekedeteinkben, amelynek fényét hitünk által már magunkban
hordjuk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten mindörökkön örökké.
H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Iz 62,11-12
Eljött a Megváltó

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Íme, eljön a Megváltó! Íme, vele jön a megváltottak serege!
Szent népnek hívják majd őket, akiket megszabadított az Úr. Jeruzsálem, elhagyatottságod véget ér: Nézd, mennyien törekszenek feléd! - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 96,1.6.11-12

Válasz: Fényesség ragyog ma fölöttünk, mert megszületett Urunk,
Jézus Krisztus.
Az Úr országol, a föld örvendjen, ujjongjanak az összes szigetek!
Igazságát hirdetik az egek, dicsőségét látják mind a nemzetek. Válasz

Világosság ragyog az igazra és a jámborokra fényesség.
Örvendezzetek igazak az Úrban, és szent nevére áldást mondjatok!
Válasz
vagy: SzVU 40411-5

Válasz: Igazítsd szívedhez szívünket.
l. Szólt az Úr az én Uramnak: * Foglalj jobbomon helyet. Válasz

2. Kinyújtja Sionból hatalmas jogarát, * "Uralkodjál ellenséged fölött. Válasz
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3. Nálad lesz a hatalom szent fényességben a győzelem napján, * a hajnalcsillag előtt szültelek téged". Válasz
4. Megesküdött az Úr és meg nem bánja, *"Te pap vagy
mindörökké Melkizedek módjára". Válasz
5. Útmenti patakból merít erőt, * azért emeli magasba fejét.
Válasz
vagy: SzVU 3213

H: 3. Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
S megnyitád szent Atyád mennyországát.
Tit 3,4-7

10. SZENTLECKE
Krisztus irgalmas szeretetével megváltott minket

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak Títuszhoz írt leveléből
Testvéreim! Íme, eljött hozzánk jóságos és emberszerető Üdvözítőnk, a mi Istenünk. Nem mintha jócselekedeteinkkel megérdemeltük volna, hanem irgalomból váltott meg minket, az újjászületés
és megújulás fürdőjében, a Szentlélek erejéből, akit bőségesen árasztott ki ránk Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által. Éljünk kegyelmével
igaz életet, hogy az örök élet elnyerésére reményünk lehessen a mi
Urunk, Jézus Krisztusban. - Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen hála.
Lk 2,14

Allelúja! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú embereknek! Allelúja!
vagy: SzVU 40511-5

Válasz: Allelúja, allelúja, allelúja.
l. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.
Válasz
2. Az Úr föltárta örök tervét, * és igazságát megmutatta a nemzetek
előtt. Válasz
3. Az Úr megőrizte irgalmát, * és hívő népéhez hűségét. Válasz
4. A föld minden határa látta * a mi Urunknak jóságát. Válasz
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5. Minden földek dicsérjétek az Istent, * énekeljetek és ujjongjatok
harsonaszóval. Válasz
vagy: SzVU 3214

4. Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.
Lk 2,15-20

12. EV AN GÉLIUM

A pásztorok megtalálják a jászolban fekvő Kisdedet

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

Miután az angyalok eltávoztak, a pásztorok így biztatták egymást: "Menjünk hát Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk". El is mentek sietve, és megtalálták
Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elmondták, amit már előbb megtudtak a Gyermekről.
Aki csak hallotta, elcsodálkozott a pásztorok elbeszélésén.
Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk.
A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, úgy, ahogy az angyal előre
hírül adta nekik. - Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged,
Krisztus.
13. HOMILIA

Evangéliumhoz
A pólya és a jászol

E: Kedves Testvérek!
Az angyalsereg ezt mondja a pásztoroknak: "Ez lesz nektek a
jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve."
A pólya a most megszületett gyermek öltözéke. De nem a
Messiásé! A Megváltót-ha gyermekként is várták- hatalommal
teli gyermeknek képzelték. Ahogy az olvasmányban hallottuk Izajás
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prófétától: "Megszületik a Gyermek ... kezében hatalom ... Hatalmas
Isten ő, a jövendő országok megalkotója, a béke Fejedelme". Ilyen
jövendölések hatására különféle téves elképzelések éltek a vallásos
emberekben is a MegváltóróL Ezekből akarta kiemelni őket lsten,
amikor a pólyát, mint jelet említi az angyalok által. Nem egy csodálatos képességeket és jelenségeket mutató gyermeket kell keresniük,
hanem egy síró, az emberi létezést éppen hogy elért gyermeket.
A jászollal viszont az angyal megmondja, hol találják meg. A
jászlat állatok etetésére használják, éppen ezért istállóban a helye. A
tékozló fiú, nyomorának mélyén, az állatok eledelére vágyódott, jelezve azt a szintet, amelyre leszáll a bűnnek kitett ember. Így a jászol
az emberi mélypont jelképe, míg csak le nem száll a Megváltó, hogy
a barmok eledele helyett magát, kegyelmeit, eszméit és egész életét
ajánlja fel táplálékul.
A jászol és a pólya nem ábrándította ki a pásztorokat, akkor
sem, amikor még csak hallottak róla, és akkor sem, amikor meglátták a kiáltó szegénységet. Hittek az angyaloknak, és az angyalok szemével néztek a jászolban fekvő pólyásra. A hitben mi is az angyalok
szemét kapjuk kölcsön. Az angyalok látásmódját kell kérnünk karácsonykor, hogy a jászolban fekvő Kisdedben felismerjük Megváltónkat. De ez a hit kell ahhoz is, hogy az egyházban is észrevegyük a
mindig újjászülető Titokzatos Testet, noha talán még csak a pólya és
jászol jeleit hordozza. Ámen. - H: Isten fizesse meg.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Riport

Betlehemből

E: Kedves Testvérek!
Hallottuk a mai evangéliumban, hogy Jézus születésének híre
elterjedt az egész vidéken. A pásztorok széltében-hosszában terjesztették ezt az örömhírt. Még sincs nyoma sem az Írásban, hogy bárki
is felkereste volna a közénk érkezett lsten Fiát. Annyira nem törőd
tek vele, hogy amikor a napkeleti bölcsek kérdezősködtek felőle,
senki sem tudott felvilágosítást adni nekik, hol találják Jézust.
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Képzeletben menjünk el most Betlehembe, és kérdezősködjünk az
utcán, miért ez a közöny. Miért nem érdekelte jobban az embereket
a velünk törődő lsten? (asszony előjön) - Bocsánat, asszonyom,
egy pillanatra, ha szabad kérnem ...

Asszony: Tessék, mit akar?
Riporter: Egy kérdést engedjen meg, asszonyom. Hallotta a nagy újságot? Megszületett a Megváltól Itt, Betlehemben!
Asszony: Igen. Beszéltek valamit az asszonyok a kútnál.
Riporter: Nem ment el megnézni?
Asszony: Én? Miért pont én?
Riporter: Nem sajnálta azt a szegény fiatalasszonyt ott az istállóban?
A Gyermek anyját. .. ?
Asszony: Istenem. Elég rossz lehetett neki, szegénykének. De tudja,
mi asszonyok sokkal erősebbek tudunk lenni a fájdalom és baj
idején, mint a férfiak.
Riporter: Igen, de azért egy kis segítség mindig jól jön ...
Asszony: Nézze, megmondom kereken. Nekem is van éppen elég bajom a két gyerekemmeL Nekem se segít senki. Különben is.
Utálom az istállószagoL Tele lesz a lakás vele. Majd, ha egy kicsit rendbej önnek ... (biccent; el)
Riporter: Hm. Ez is egy vélemény. Vajon miért érte meg Jézusnak,
hogy istállóban szülessék? Mit szeretett rajtunk, embereken
ennyire ... ? (kisgyerek beszalad) - Ejnye, kisfiam, azért ne
lökj fel! Halló! Ne szaladj el! Ha már így összetalálkoztunk,
mondd csak meg nekem: Hallottál-e arról, hogy megszületett a
kis Jézus?
Gyerek: Igen. Sokat hallottam.
Riporter: Azt is tudod, hogy hol?
Gyerek: Valahol itt, Betlehem környékén.
Riporter: Egész jól tudod. Nem is olyan messze innen. Nem mentél
el megnézni?
Gyerek: Hát... A szüleim nem mondták ... Magam nem tudok odatalálni. .. A többiek sem mentek ... (e/szalad)
Riporter: Milyen pontosan fogalmaznak a gyerekek: "Magam nem
tudok odatalálni ... " Azt hiszem, minden szülő tapasztalhatta,
hogy a gyerekeket nem elég elküldeni Jézushoz. El kell vinni
őket hozzá ... (munkás bejön) - De itt jön egy épkézláb em-
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ber. Munkásféle lehet a ruhája és kérges keze alapján. - Bocsánat, uram, megenged egy kérdést?
Munkás: Mit akar?
Riporter: Hallotta a nagy újságot? Megszületett a Megváltól
Munkás: Kicsoda maga? Ugratniakar vagy prédikálni nekem?
Riporter: Riporter vagyok. Természetesen, ha nem akar, ne válaszoljon a kérdéseimre. Csak érdekelne a véleménye, hogy mit
szól ehhez a történelmi eseményhez: Megszületett a Megváltól
Munkás: Ezt már régóta ígérgetik.
Riporter: Nézze, én utánajártam az ügynek és meggyőződtem róla:
Valóban megszületett. Itt, Betlehemben. Nem megy el megnézni?
Munkás: Mit nézzek rajta? Nem vagyok én dajka! Ez az asszonyok
dolga.
Riporter: Nem kiváncsi rá?
Munkás: Nézze, van nekem éppen elég dolgom. Nem érek rá szenzációkon ámuldozni. Dolgozni kell. Ha olyan fontos az a Megváltó, lássuk, mit tud. Majd akkor foglalkozunk vele. Addig is
élni kell valamibőL (kimegy)

Riporter: Nem tehetek róla, de eszembe jutott a zsoltár: "Hogyha az
Úr nem építi a házat, hasztalan fárad, aki építi azt. .. " Biztosan
láttak már ilyen embert. Aki pontosan akkor megy tönkre,
amikor már csak élvezni szeretné a sok robot gyümölcsét. ..
Persze nem azt akarom ezzel mondani, hogy lsten ilyen kicsinyesen bosszúálló. Inkább azt, hogy vigyázzunk: Az ember
nem gép. Megnézhetjük azokat a családokat, ahol az örökös
hajsza uralkodik: a férj: robotgép, a feleség: mosógép, a gyerek: bőgőmasina ... (fiata/lány bejön) - De itt jön egy fiatal
lány. Olyan álmodozó a szeme, mintha vőlegénye elé sietne ...
- Elnézést, hogy megszólítom. Megenged egy kérdést?
Lány: Tessék.
Riporter: Hallotta már a nagy újságot? Megszületett a Megváltó, egy
igazi, aranyos kisgyerek képében!
Lány: Jaj, imádom a kisgyerekeket!
Riporter: Nagyszerű! Ugyanis ez az egyetlen Kisgyermek, akit tényleg imádni lehet. Szóval hallott róla.
Lány: Igen. A vőlegényern is mondta ...
Riporter: Nem ment el megnézni a kis Aranyost? Nem messze lakik.
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Lány: Nem ... Ugye, mit szóltak volna a többiek is ... Pedig nagyon
szeretem a kicsikéket. .. Alig várom, hogy majd nekem is legyen ... De ... Különben is, a vőlegényern nem szereti, ha ilyesmikkel foglalkozom!
Riporter: Milyesmikkel?
Lány: Tudja, ő vallástalan, és egymás közt jobb, ha kerüljük az
ilyen kényes témákat, mint vallás, meg ilyesmi ... (gyorsan elmegy)

Riporter: Szegény kislány! Még nem mondta meg neki senki, hogy
aki istentelen, az előbb-utóbb embertelen is lesz? Pedig boldog
szeretne lenni! Csak hát azt hiszi, hogy a vallás magánügy ...
Kedves Testvérek! Anélkül, hogy követ akarnánk vetni
bármelyik elhangzott véleményre, meg kell állapítanunk a szomorú
tényt: A Gyermek megint egyedül maradt és fázik ... Volna szívünk
ennyiben hagyni a dolgot?
E:

14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Mivel lstennek gondja van reánk, emberként jött el világunkba. Szabadulást és békét hozott azoknak, akik befogadják.
Bízzuk rá mindenünket ebben az ünnepi órában. Még gondjainkat
is, amelyek szívünket nyomják:
L: l. Köztünk élő Istenünk! Add, hogy egyházad ne sajnálja a fáradságot és szüntelenül közvetítse az embereknek azt a szeretetet és örömet, amelyet te hoztál nekünk.
- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Hozz békét a világnak, hogy a gyűlölet és igazságtalanság válaszfalai ledőljenek. - H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
3. Mutasd meg a szegényeknek, az elhagyatottaknak és a
szomorú szívűeknek, hogy te vagy a Megváltó, aki képes
őket megvigasztalni és megerősíteni. -H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
4. Ments ki minket a gonoszság hatalmából és tégy minket jóindulattal telt népeddé. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
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E:
Urunk és Testvérünk! Te mindenütt és mindig velünk
vagy. Tégy minket alkalmassá arra, hogy jelenlétedről tanúskodjunk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

SzVU36/J-3

H: l. Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja
Isten irgalmának.
2. Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,
Ő nagy örömükben fényesen ragyognak,
Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság
Földi halandóknak.
3. Ádám, Éva egykor ízlelték az almát,
Megízleltük értük a bűnnek siralmát,
Mig e nap minekünk megmutatta Jézus
Mennyei irgalmát.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E: Kérünk, Urunk, hogy (misében: áldozati) ajándékunk
valósítsa meg a Karácsony örGk jelentését: ahogyan ma emberi alakban fölragyogott előttünk az lsten, úgy szerezze meg nekünk ez a
földi ajándék a mennyeit. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU2911-2

H: l. Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!
2. ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
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19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT AT ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Vö. Zak 9,9

Ujjongj lsten népe, örvendezz Jeruzsálem: nézd, itt jön szent
Királyod, a világ Megváltója.
vagy: SzVU 2311-4

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az lsten-szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságat adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
ll.ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Sz VU 23/5

H: 5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki téged már e földtekén.
ó, ha téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E: . Urunk, örvendező áhítattal tiszteljük szent Fiad születését: kérünk segíts minket, hogy hitünkkel minél teljesebben fogjuk
föl karácsony titkának mélységét, és még lángolóbb szeretettel tegyük azt magunkévá. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
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Emlékeztetőül

- A plébános úr, az egyházközség munkatársai nevében kegyelmekben gazdag boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek.
- Szívből köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal
segítettekszéppé tenni a közösség karácsonyi ünneplését (betlehemes játék,
énekkar, ministránsok, a betlehem jeldíszífői stb.).
- Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a
gyermekek, szegények, missziók stb. karácsonyához.
- Ismertessük karácsony másnapjának, Szenicsalád vasárnapjának
ünnepi istentiszteleti rendjét.
- Ismertessük az év végi hálaadás és Újév istentiszteleti rendjét.
- A hívek jelentsék a még esetleg elmaradt karácsonyi beteggyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a további karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
25. ELBOCSÁTÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Csordapásztorok, midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Csordát őriznek éjjel a mezőben.
2. lsten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.
3. "Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.
4; Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba',
Ott találjátok Jézust a jászolba'."
5. Elindulának és el is jutának,
Szűz Máriának jónapot mondának,
Szűz Máriának jónapot mondának.
6. "lsten titeket hozott Uratokhoz.
De nem szálhattok mostan szent Fiamhoz,
De nem szálhattok mostan szent Fiamhoz.
7. Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban."

Lásd 299. oldal
SzVU 2011-7
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ÜNNEPIIGELITURGIA
l. KEZDŐ ÉNEK

Iz9,6

Megszületett a Gyermek, eljött közénk az Isten Fia. Övé a királyi hatalom, ő hordozza lsten örök terveit.
vagy: SzVU 2511-3

H: l. Mennyből az angyallejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén,
Lássátok, lássátok.
2. lstennek Fia, aki született
Jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök
Valóban, valóban.
3. Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, szent Fia.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Krisztus születésének ünnepe hozott össze bennünket ebben az órában. A Betlehemi Kisded sorsa az első pillanattól kezdve
különös. Akik távol éltek tőle, vágyódtak utána, akik a közelében
voltak, halálra keresték. Ez is mutatja nemcsak rendkívüliségét, hanem azt, hogy valóban döntő fordulatot hozott az emberiség történelmében. Ezért számítjuk a történelmi évszámokat az ő születésétől
kezdve.
Jézus valóban azért jött, hogy megmentőnk legyen. Hogy a
sötétséget világossággá, a viszálykodást békévé, a halált életté változtassa.
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Ha erre gondolunk, felvetődik a kérdés: Ha a Betlehemi Kisded valóban lstennek ilyen nagy ajándéka, miért van akkor annyi ellenségeskedés körülötte? A válasz egyszerű: Azért, hogy senki se maradjon közömbös vele szemben. Vagy mellette, vagy ellene, de döntenünk kell mindannyiunknak. Mi, akik itt vagyunk, mellette döntöttünk. De talán fájó szívvel gondolunk azokra a szeretteinkre,
akik ezt a döntést még nem hozták meg. Ne felejtsük: Ahogyan mi
fogadjuk lsten ajándékát, úgy fogják azt megismerni a még kívülállók.
Sajnos ebben az ünnepi órában nem vehetünk részt szentmisén, csak igeliturgián, amelyen megáldozhatunk. Ha másképp kapjuk ismost a kegyelmet, mint a szentmisén, vegyünk részt olyan nyitott szívvel ezen a szertartáson, hogy a szívünkön keresztül mások is
megismerhessék a világot eltöltő szeretetet, amelynek földrelépését
ma ünnepeljük.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 2 76. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal
Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: SzVU 2111-2
Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az lstennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség lstennek!
·2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
H: l.

Dicsőség

7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te csodálatosan megalkottad és még csodálatosabban újjáteremtetted emberi méltóságunkat. Kérünk, részesíts
minket annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten mindörökkön örökké.
H: Ámen.
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Iz 52,7-10

8. OLVASMÁNY

Minden ember meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az lsten

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Ünnepélyesen közeledik a Megváltó; szabadulást hirdet és elhozza lelkünknek a békét. Választottaihoz így beszél: "Uralkodik
országában az Isten". Hírnökei hangos szóval kiáltanak, és mindenki boldogan látja, hogy megmenti népét az Úr. Örvendjetek és ujjongjatok mindnyájan, mert eltűnnek a bűn romjai: Megvigasztalja
népét az Úr, elküldi a MegváltóL Jóságosan a segítségünkre siet,
hogy hatalmas erejét megismerjék a nemzetek. És minden ember
meglátja az Üdvözítőt, akit elküld az Isten. - Ez az Isten igéje. H: lstennek legyen hála.
Zsolt 97, 1.2-Jab.Jcd-4.5-6

9. VÁLASZOS ÉNEK

Válasz: A föld minden határa látta Üdvözítő Urunknak jóságát.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodás dolgokat művelt!
Fölénk terjesztette segítő jobbkezét, üdvözítő jóságos karját! Válasz
Az Úr föltárta örök tervét, és igazságát megmutatta a nemzetek előtt.

Isten felénk fordította irgalmát és

hívő

népéhez

hű

maradt. Válasz

A föld minden határa látta üdvözítő Urunknak jóságát.
Ujjongjatok az Istennek, összes nemzetek, énekeljetek zsoltárt és
örömmel zengjetek! Válasz
Minden földek, dicsérjétek az Istent, énekeljetek és ujjongjatok harsonaszóval!
Kürtökkel és zengő hárfákkal dicsérjétek a fölséges Istent! Válasz
vagy: SzVU 40711-2

H: l. Mondj az Úrnak éneket, allelúja,
Hirdesd, amit szíve tett, allelúja.
Refr: Jó az lsten, jót ád,
Földre szállt a jóság,
Glória, allelúja.
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2. Üdvözítőnk megjelent, allelúja,
Ösvényünk lett idelent, allelúja. Refr.
Zsid 1,1-6

10. SZENTLECKE

Fia által szólt hozzánk az lsten

L: Szentlecke a zsidókhoz írt

levélből

Testvéreim! Sok ízben és sokfélemódon szólt egykor lsten az
atyákhoz a próféták szavában. Végül a beteljesedés napjaiban Fia
által szólt hozzánk. Őt tette meg amindenség örökösévé, általa teremtette a világot. Benne ragyog az istenség, ő az Atya képmása, és
hathatós szavával fönntartja a mindenséget. Megtisztított bűneink
től, és az égben az Atya jobbján ül. Hatalmasabb, mint az angyalok,
mert hivatása magasztosabb.
Melyik angyalnak mondta valaha lsten: "Fiam vagy te, örök
szülöttem"? Vagy pedig: "Én Atyja leszek, ő pedig Fiam"? Sőt, a
megtestesüléskor így vezeti be egyszülött Fiát a világba: "Imádja őt
lsten minden angyala!" -Ez az lsten igéje. -H: lstennek legyen
hála.
ll. ALLELÚJA

Allelúja! Fölragyogott ránk a szent nap. Jöjjetek nemzetek, és
imádjátok az Urat, mert nagy fényesség szállt le a földre! Allelúja!
vagy: SzVU 40511-5

Válasz: Allelúja, allelúja, allelúja.
l. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt.

Válasz
2. Az Úr föltárta örök tervét, * és igazságát megmutatta a nemzetek
előtt. Válasz
3. Az Úr megőrizte irgalmát, * és hívő népéhez hűségéL Válasz
4. A föld minden határa látta, * a mi Urunknak jóságát. Válasz
5. Minden földek dicsérjétek az Istent, * énekeljetek és ujjongjatok
harsonaszóval. Válasz
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rövidebb: Jn 1,1-5.9-14

12. EV AN GÉLIUM

Az Ige megtestesült és közöttünk élt

E: Evangélium Szent János

könyvéből

Kezdetben volt az Ige, az Ige lstennél volt, és lsten volt az
Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi
sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, a világba jött. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek: azoknak, akik benne hisznek, akik nem a vérnek
vagy a testnek kívánságából és nem a férfi akaratából, hanem lstenből születtek. Az Ige megtestesült és közöttünk élt. Mi pedig láttuk,
hogy ő az Atya dicsőséges egyszülötte, akit kegyelem és igazság tölt
el. - Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
Sze n tieekéhez

13. HOMILIA

Végzet és bizalom

E: Kedves Testvérek!
A vallásos életből kikopott ember így szokta elintézni önmagával is, másokkal is ezt az egész problémát: Valamilyen, mindennek
alján lévő erőközpontot hiszek, a többi nem érdekel. Esetleg hajlandó ezt így fogalmazni: Valamilyen Istent hiszek. De ezt az istent nem
lehetne nagybetűvel írni, mert nem tekinti személynek, hanem valamilyen megfoghatatlan erőtengernek, amiből minden kiáramlik, és
amibe minden visszaömlik.
Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy földi életünkben a legapróbb részletekig lstennek vagyunk kiszolgáltatva. Jézus ezt így fogalmazta meg: Annyira lsten kezében vagy, hogy "nem tudod egy
hajszáladat sem fehérré vagy feketévé tenni" (Mt 5,36), és "senki
sem toldhatja meg életkorát csak egy arasznyival, ha aggodalmaskodik" (Lk 12,25). Emögött a kiszolgáltatottság mögött azonban nem
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valamiféle vakon és kérlelhetetlenül ránkzúduló erő lappang, hanem
apai érzéstől vezetett személy áll. Jézus nevén is nevezi őt, amikor
édesapának szólítja. Szeretetének mérhetetlen voltát is elárulta:
"Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda" (Jn 3, /6).
Mindezt az a Jézus mondja, akinek már születése körülményeiben a sors végtelen és kegyetlen játékát kellett megtapasztalnia.
Hiszen kitelepítéssei felérő népszámlálás folytán, keményszívű rokonok megnemértése miatt egy barlangban kellett születnie. Majd menekülnie kellett a gyermekgyilkos király hóhérjai elől, és az idegenbe
szakadt számkivetettek kenyerét kellett ennie több éven át. Ezek közül egyet is sokallanánk, ha velünk történne. Jézus mindezek tudatában beszél lsten atyai jóságáról. És ami talán még meglepőbb, hogy
mindezt nem emelkedett, szónoki lendületben, nem elragadtatott
lsten-élmény hevében mondja, hanem úton-útfélen, mindenbe beleszőve, oldallagos megjegyzésként tárja elénk.
Jézus legnagyobb karácsonyi ajándéka az, hogy a végzetnek
kiszolgáltatott ember szorongó érzéséből kiragadott minket, hogy
személyek között illő párbeszédet folytathassunk Istennel. Ámen. H: lsten fizesse meg.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Övéi nem jogadták be

E: Kedves Testvérek!
Voltaképpen hogyan tudunk kapcsolatot találni másokkal?
Általában társas kapcsolatainkat úgy fogjuk fel, hogy a közösségtől
én, az egyén kapok valamit. Pedig valójában nem így áll a dolog.
Nem akkor leszek igazán tagja a társaságnak, ha az kínál nekem valamit, amire szükségem van. Akkor illeszkedek be igazán, ha én tudok adni valamit. A szolgálat tesz igazán a közösség tagjává.
Karácsonyi ünneplésünkre is hatással van mindez. Sokan úgy
élik meg ezt a meleg hangulatú ünnepet, hogy egy napra újra gyermekek vagyunk, jók vagyunk egymáshoz, nincs harc, felejtsük el a
valóságot, meneküljünk vissza a gyermekkor védett, meleg, szép
környezetébe. Pedig ez öncsalás; ez a környezet nem létezik, nem vagyunk már gyermekek. Az érett ember tudja, hogy lsten közössé-
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gé be is csak úgy léphet be, ha elsősorban nem kapni akar, hanem adni. Talán ezt nem tudták a betlehemi emberek, ezért nem fogadták
be a kis Jézust.
A jó lstennel való kapcsolatunk is ezt a ritmust követi. Sokan
Istennel szemben gyerekesek maradnak. Nem abban az értelemben
Isten gyermekei, hogy a kegyelem birtokában Isten fiainak lehet
őket nevezni, hanem olyan értelemben, ahogy nem lenne szabad:
Csak azt várjuk, adjon nekünk valamit, hozzá intézett szavaink
(imáink) csak kéréseket tartalmaznak. Jézus igaz barátunk akar lenni. Kiszemelt minket arra, hogy kérjen tőlünk valamit. Nem csak a
teljesítményeinkeL Hiszen azokat végeredményben elérheti más is.
Jézus teljes lényünket kéri tőlünk, és tudnunk kell, hogy csakis szelgálataink által adhatjuk neki magunkat.
Ez az igazán megfoghatatlan lsten szeretetében. Annyira ragaszkodik hozzánk, hogy állandóan szüksége van ránk. Már az
Ószövetségben is meg lehetett sejteni ebből valamit. Isten sokszor,
mint féltékeny atya jelenik meg a Jézus előtti idők kinyilatkoztatásában. A szeretetnek legalábbis valami halvány árnyalatát mindenki
megsejti ott, ahol féltékenységről van szó. Ugyanez a gondolat akkor érte el csúcspontját, amikor az lsten kisgyermekként született e
világra. Ekkor végérvényesen kiderült: lsten nemcsak ad, hanem kér
is. Ha van valaki, akinél világos, hogy szeretetre van utalva, az a kisgyermek. Isten ezt az emberi formát vette fel, hogy megmutassa,
mennyire vágyik a szeretetünkre. Éppen ezért a helyes keresztény
magatartás lstennel szemben olyan, mint egy igazi édesanyáé, akinek egész élete a kisgyermek körül forog; másképp jár, másként
eszik, alszik, megszekott dolgait elhagyja, csakhogy a kisgyereknek
jó legyen.
Hogyan adhatunk valamit Istennek? Jézus mondta: Bármit
teszünk a legkisebbeknek is az ő kedvéért, neki tesszük. Ehhez még
csak annyit tegyünk hozzá, ugyancsak a Szentírás nyomán: lsten a
jókedvű adakozókat szereti. Azt se felejtsük el, hogy az egyház a
köztünk tovább élő Krisztus Titokzatos Teste. Ha zavarba hoz is
minket néha az egyház túlságosan emberi arca, ebben mindig feladatot lássunk, ne csak problémát. Nem csoda, hogy az egyház (ez nemcsak a papságot jelenti) néha nagyon emberi. De ha gyengeségeit látjuk, akarjunk segíteni rajta, mint akik Jézusnak teszünk szolgálatot.
Ámen. - H: lsten fizesse meg.
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Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Mivel lstennek gondja van reánk, emberként jött el világunkba. Szabadulást és békét hozott azoknak, akik befogadják.
Bízzuk rá mindenünket ebben az ünnepi órában. Még gondjainkat
is, amelyek szívünket nyomják:
L: l. Köztünk élő Istenünk! Add, hogy egyházad ne sajnálja a fáradságot, hanem szüntelenül közvetítse az embereknek a szeretetet és örömet, amelyet te hoztál nekünk. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Hozz békét a világnak, hogy a gyűlölet és igazságtalanság válaszfalai ledőljenek. - H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
3. Mutasd meg a szegényeknek, az elhagyatottaknak és a
szomorú szívűeknek, hogy te vagy a Megváltó, aki képes
őket megvigasztalni és megerősíteni. -H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
4. Ments ki minket a gonoszság hatalmából és tégy minket jóindulattal telt népeddé. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Urunk és Testvérünk! Te mindenütt és mindig
velünk vagy. Tégy minket alkalmassá arra, hogy jelenlétedről tanúskodjunk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

SzVU 3611-2

H: l. Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja
lsten irgalmának.
2. Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,
ő nagy örömükben fényesen ragyognak,
Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság
Földi halandóknak.
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Az alábbi verset is közbeiktathatjuk a jelajánlási körmenet végén:

Karácsony
Ady Endre
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságet szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy lsten
S~ent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Fogadd kegyesen Urunk adományunkat, amelyet felajánlunk neked a mai ünnepen: ez szerezte meg nekünk a tökéletes kiengesztelődést és ebbe épül bele istentiszteletünk egész teljessége.
Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

H: l. Az Ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.

SzVU 1811-2
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2. Ezt az igaz nagy lsten bölcsessége
Mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.
19. MIATY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Az egész világ meglátta lstenünk

Zsolt 97,3
üdvözítő

jóságát.

vagy: SzVU 2311-5

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az lsten-szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.

2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságat adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki téged már e földtekén.
Ó, ha téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
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Sz VU 2911-2

22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

H: l. Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!
2. ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Kérünk, irgalmas Istenünk, hogy a világ ma született Üdamiként istengyermeki születésünk szerzője, ugyanúgy halhatatlanságunk ajándékozója is legyen. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. H: Ámen.
E:

vözítője,

24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- A plébános úr, az egyházközség munkatársai nevében kegyelmekben gazdag, boldog ünnepeket kívánunk a családoknak, a magányosoknak, mindenkinek.
- Szívből kötzönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal
segítettekszéppé tenni a közösség karácsonyi ünneplését (betlehemes játék,
énekkar, ministránsok, a betlehem feldíszítói stb.).
- Külön köszönet azoknak, akik adományaikkal hozzájárultak a
gyermekek, szegények, missziók stb. karácsonyához.
- Ismertessük karácsony másnapjának, Szenicsalád vasárnapjának
ünnepi istentiszteleti rendjét.
- Ismertessük az év végi hálaadás és Újév istentiszteleti rendjét.
- A hívek jelentsék a még esetleg elmaradt karácsonyi beteggyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a további karácsonyi gyónási

lehetőségek

idejét.

-Az esetleges ádventi (ministráns-) verseny eredményének kihirdetése.
25. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal

Karácsony első napja, Ünnepi igeliturgia
26. ZÁRÓ ÉNEK
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SzVU 19/1-6

H: l. A szép Szűz Mária szent Fiának,
Imígyen énekelt kis Jézusnak:
Refr: Örömest ringatlak, szívemből óhajtlak,
Aludj, aludj.
2. Aludj el, magzatom, napom fénye,
Életem egyetlen szép reménye. Refr.
3. Aludj el, fiacskám, rózsaszálam,
Aludj el, violám, én zöld ágam. Refr.
4. Barmok közt, jászolban, én gyermekem,
Aludj a szénában, szép kisededem. Refr.
5. Nem tudom, mit mondjak örömömben,
Hogy téged láthatlak ez életben. Refr.
6. Magamhoz szorítlak, megcsókollak,
Tégedet szívemből úgy imádlak. Refr.
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KARÁCSONY MÁSNAPJA
SZENT ISTVÁN, ELSŐ VÉRTANÚ
l. KEZDŐ ÉNEK

Megnyílott az ég kapuja szent István előtt: ő az első a vértanúk sorában, aki elnyerte a mennyben a győzelmi koronát.
vagy: SzVU 2511-3

H: l. Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén,
Lássátok, lássátok.
2. lstennek Fia, aki született
Jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök
Valóban, valóban.
3. Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, szent Fia.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Borúlátó emberek úgy hiszik: azért születünk, hogy meghaljunk. Vagyis céltalannak látják az emberi életet. A mai napon,
amikor az első vértanút, Szent István diakónust ünnepeljük, a liturgia felhívja figyelmünket az emberi élet végére és ezzel az élet céljára
is. Mint István diakónus példája is mutatja, a földi élet célja az,
hogy előkészüljünk a túlvilági, örök életre. Mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy azon az úton járjunk, amelyen Jézus, és amely
a halálon át az életbe vezet.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

Karácsony másnapja
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Lásd 277. oldal

5. KYRIE

Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: Sz VU 2111-2

H: l.

Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség lstennek!
Dicsőség

2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Add kegyelmed, Urunk, hogy tudjuk követni azt, amit ünneplünk. Ma ugyanis annak égi születésnapját üljük, aki még üldözőiért is imádkozott. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön
örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

ApCse/6,8-10.54-59

A Krisztusért elszenvedett vértanúság megnyitja a mennyországot

L: Olvasmány az Apostolok

Cselekedeteiből

Istvánt kegyelem és erő töltötte el, és nagy csodajeleket mű
velt a nép körében. A zsinagóga hívei közül többen fölléptek ellene.
A felszabadult rabszolgák, a kiréneiek, az alexandriaiak és a Kilikiából meg Kis-Ázsiából jött zsidók vitába szálltak Istvánnal. Ő azonban olyan bölcsen beszélt a Lélek által, hogy nem tudtak helytállni
vele szemben.
Miközben hallgatták, dúltak-fúltak és dühükben fogukat csikorgatták. Őt azonban eltöltötte a Szentlélek. Föltekintett az égre.
Látta az lsten dicsőségét és látta Krisztust, ahogy az Isten jobbján
áll. Fölkiáltott: "Látom a megnyílt eget és az Emberfiát, ahogy az
lsten jobbján áll". Erre ők kiabálni kezdtek és befogták a fülüket.
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Aztán egy emberként rárontottak, a városon kívülre vonszolták és
megkövezték. A tanúk egy Saul nevű ifjú lábához rakták le ruhájukat.
Miközben megkövezték, István fölfohászkodott és így imádkozott: "Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!" Amikor pedig
térdre rogyott, fennhangon kiáltotta: "Uram, ne ródd fel nekik ezt a
bűnt!"

Ahogy ezt kimondta, halálba szenderült. -Ez az lsten igéje.
- H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 30,3cd-4.6ab. 7b.8a.l7.2/ab

Válasz: Én Uram, én Istenem, kezedbe ajánlom lelkemet.
Te légy szabadító kősziklám és biztos váram: Uram, ments meg engem.
Mert erősségem és menedékem vagy nékem, szent nevedért vezess és
táplálj! Vál asz
Kezedbe ajánlom lelkemet: Uram, igazság Istene, szabadíts meg engem!
Uram, tebenned bízom, ujjongva vigadok, mert irgalmas vagy hozzám. Válasz
Ragyogtasd orcádat szolgádra, szabadíts meg irgalmasságod szerint!
Az istenfélőket elrejti oltalmazó arcod, hiába ármánykodnak az emberek. Vál asz
vagy: SzVU 44411-2

H: l. Felséges lsten, érted omlott vérem.
Ellenem támadt megannyi testvérem.
Én minden órán országodért éltem,
Allelúja.
2. Látszatra győztek, mégsem vagyok veszve,
Tőrbe nem estem, üres a kelepce;
Vész, vihar elmúlt, magasztallak egyre,
Allelúja.
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vagy: SzVU 2514-5

H: 4. El is menének köszöntésére
Azonnal, azonnal,
Szép ajándékot vivén szívükben
Magukkal, magukkal.
5. A kis Jézuskát egyenlőképpen
Imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért
Mind áldják, mind áldják.
ll. ALLELÚJA

Zsolt 117,26a.27a

Allelúja! Áldott, aki az Úr nevében közeleg, lsten az Úr, és
reánk árasztja fényét. Allelúja!
Mt 10,17-22

12. EV AN GÉLIUM

Krisztus tanítványának vállalnia kell a bátor tanúságtétel kockázatát.
Ilyenkor a Szent/é/ek beszél abból, aki megvallja hitét

E: Evangélium Szent Máté

könyvéből

Jézus egy alkalommal így szólt tanítványaihoz:
"Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé
állítanak és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Énmiattam helytartók és királyok elé is hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek hitetekről előttük és a pogányok előtt. Amikor bíróság elé állítanak, ne töprengjetek, hogyan és mit is mondjatok! Abban az órában majd megtudjátok, mit kell szólnotok. Hiszen akkor nem ti beszéltek, hanem
Atyátok Lelke szól belőletek.
Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermek
szülei ellen támad és megöleti őket. Miattam mindenki meggyűlöl titeket. De aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. - Ezek az
evangélium igéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
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Evangéliumhoz

13. HOMILIA

A világosság fiai

E: Kedves Testvérek!
Vannak történelmi sorsfordulók, vannak nehéz századok,
amikor szinte úgy érezzük, hogy újra csak sötétségbe burkolódzik az
egész világ. Mintha Betlehem fényei sose gyulladtak volna ki. Az
ilyen időket nevezi a Szentírás a sötétség órájának. Ilyen volt akkor
is, amikor Júdás kilépett a sötét éjszakába, hogy elárulja Mesterét.
Az ilyen lelki sötétségben mindig erről van szó: az lsten és embertársunk elárulásáróL Az odaadás megtagadásáról lsten felé és a szeretet
megtagadásáról embertársunk felé.
A karácsonyfák fényénél és gyertyalángjánál, most a karácsonyi időben főleg azért kell imádkoznunk, hogy Jézus, a világ világossága, a remény és öröm forrása legyen számunkra. Szívünkben,
családjainkban, közösségünkben. Ha ez megvalósul, örömteli szívünkből, a békés, boldog családi otthonokból, a fényben járó keresztény világból szétárad majd a sötétségbe Krisztus világossága.
Hadd lássák a sötétben botorkálók is az utat, hadd ébredjen remény
az ő szívükben is, hadd érezzenek meg ők is valamit a megváltás szívmelegéből. Még ha az a sors jutna közülünk néhánynak, mint Szent
István diakónusnak, •akkor is megéri. Hiszen a Szentlélek nem hagy
magunkra, és épp a nehézség órájában szól belőlünk legnyilvánvalóbban. Így még kívülállók is hinni tudják majd, hogy szereti őket az
lsten, aki egyszülött Fiát adta oda értünk és értük. Ámen.
H: lsten fizesse meg.
14. CREDO

Ma elmarad

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Testvéreim! Szent Istvánnak ugyanaz a sors jutott, mint
Jézusnak, mert ő is döntésre késztette kortársait: Válasszanak Isten
és a világ között. Imádkozzunk Szent István, első vértanúval együtt
az egész emberiségért.
L: l. Jézus, lstennek szent Fia, nagyon hiányoljuk azokat
az embereket, akik a Lélek erejéből, bölcsességeddel fel-
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fegyverkezve szállnak síkra a Te ügyedért. Bátorítsd a keresztényeket, hogy a te erőddellegyőzzék a gonoszságot.
- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Sokszor ébred félelem szívünkben, amikor az ellened
dolgozó erők hatalmát látjuk. Önts bátorságot mindannyiunk szívébe és emlékeztess bennünket szavadra,
hogy egyházadon a pokol kapui sem vesznek erőt. - H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Sokan térnek ki az elől, hogy melletted döntsenek és
eszerint rendezzék be életüket. Adj erőt, hogy belássuk az
igazságot: Senki két úrnak nem szolgálhat, és biztonságot, megnyugvást csak tőled várhatunk.- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Sok testvérünknek kell szenvednie, mert hitét bátran és
hűségesen megvallja. Erősítsd meg őket, kérünk, abban a
reményben, hogy megpróbáltatásuk dicsőségükre válik.
- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5. Életünk eljut céljához, ha veled halunk meg. Vedd el a
félénk emberek szívéből a halálfélelmet, hogy a Veled való találkozást lássák ebben a nagy eseményben. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Urunk, Jézus Krisztus! Te megszüntetted az emberiség rabságát és megnyitottad számunkra a szabadsághoz vezető utat. Adj a
mi korunkban is olyan híveket, mint amilyen Szent István diakónus
volt, akik merik vállalni, hogy mások előtt járva törekedjenek örök
céljuk felé, ahol Te vársz minket, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: l. Csordapásztorok, midőn Betlehemben
Csordát őriznek éjjel a mezőben,
Csordát őriznek éjjel a mezőben.
2. lsten angyali jövének melléjük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük,
Nagy félelemmel telék meg ő szívük.

SzVU20/l-7
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3. "Örömet mondok, nagy örömet néktek,
Mert ma született a ti üdvösségtek,
Mert ma született a ti üdvösségtek.
4. Menjetek el csak gyorsan a városba,
Ott találjátok Jézust a jászolba',
Ott találjátok Jézust a jászolba'."
5. Elindulának és el is jutának,
Máriának jónapot mondának,
Szűz Máriának jó napot mondának.
Szűz

6. "lsten titeket hozott Uratokhoz.
De nem szálhattok mostan szent Fiamhoz,
De nem szálhattok mostan szent Fiamhoz.
7. Mert ő aluszik, nyugoszik pólyában,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban,
Szénán bágyadoz a hideg jászolban."
vagy: SzVU 3211-4

H: l. Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.
2. Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.
3. Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
Megnyitád szent Atyád mennyországát.
4. Dicsőség, imádás az Atyának,
Érettünk született szent Fiának,
És a vigasztaló Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.
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17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Fogadd szívesen Urunk, (misében: áldozati) adományainkat, melyeket odaadó szeretettel szentelünk a mai napon neked és
Szent István vértanú dicsőséges emlékünnepén felajánlunk. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 1811-2

H: l. Az Ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.
2. Ezt az igaz nagy lsten bölcsessége
Mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

ApCsel7,58

Miközben megkövezték, István felfohászkodott és így könyörgött: "Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!"
vagy: SzVU 2311-5

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az Isten-szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
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3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlad keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki téged már e földtekén.
Ó, ha téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
Sz VU 29/I-2

22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

H: l. Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!
2. ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Köszönjük, Urunk, irántunk tanúsított sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk szent Fiad születésekor az üdvösséget,
Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztetsz minket.
Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

Ismertessük Szentcsalád vasárnapjának ünnepi istentiszteleti rendjét.
- Ismertessük az év végi hálaadás és Ojév istentiszteleti rendjét.
25. EL BOCS ÁT ÁS

Lásd 299. oldal

Karácsony másnapja
26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja
lsten irgalmának.

2. Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,
Ő nagy örömükben fényesen ragyognak,
Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság
Földi halandóknak.
3. Ádám, Éva egykor ízlelék az almát,
Megízleltük értük a bűnnek siralmát,
Míg e nap minekünk megmutatta Jézus
Mennyei irgalmát.
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A SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA
l. KEZDŐ ÉNEK

Lk 2,16

Elindultak a pásztorok sietve: megtalálták Máriát és Józsefet,
s a jászolban fekvő Kisdedet.
vagy: SzVU 2511-3

H: l. Mennyből az angyallejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén,
Lássátok, lássátok.
2. lstennek Fia, aki született
Jászolban, jászolban,
ő leszen néktek Üdvözítőtök
Valóban, valóban.
3. Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, szent Fia.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
A Szent Család ünnepe arra tanít minket, hogy Jézus az
emberi élet rendjébe beilleszkedett, és mint gyermek szüleivel szemben engedelmességben és elkötelezettségben élt. A názáreti Szent
Család élete szalgáljon mintaképül minden keresztény családnak. Mi
jellemezte ezt az életet? A jóság és jóakarat az emberi kapcsolatokban. Az egymástól tanulni kész képesség, az egymást gazdagítani és
javítani akaró szeretet. Az egymásnak hálás, békés légkört teremteni
tudó magatartás. Az ilyen légkörben növekszik lsten igéje és annak
hatása.
4. BŰNBÁNATI
5. KYRIE

SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal
Lásd 277. oldal

Szent Család vasároapja
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Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: SzVU 21/1-2

H: l.

Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség lstennek!
Dicsőség

2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent
Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi
élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H: Ámen.
Sir 3,3-7.14-17a

8. OLVASMÁNY

Az

istenfélő

ember tiszteli szüleit

L: Olvasmány Sirák fiának

könyvéből

lsten ad tekintélyt az apának családja előtt, ő szabja meg az
anya jogait gyermekei iránt. Az istenszerető ember engesztelést vállal vétkeiért, tartózkodik minden bűntől, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki
pedig tiszteli atyját, egykor örömét találja gyermekeiben, és meghallgatást nyer imádsága. A szófogadó gyermek öröm a szülőknek,
engedelmességének jutalma a boldog élet.
Legyen gondod atyádra öregségében, és ne keserítsd őt életében! Légy elnéző, ha megfogyatkozik ereje: ne kérkedj előtte megvetően, hogy te még ép és egészséges vagy! Megjutalmaz az Isten mindenért, amit szüleiddel jó szívvel tettél: jótetteid jutalmául elnyered
az örök életet. - Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen hála.
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Zsolt 127,1-2.3.4-5

9. VÁLASZOS ÉNEK

Válasz: Boldog ember, aki féli az Urat,
aki az Úrnak ösvényén halad.

Boldog ember, ki féli az Urat, aki az Úrnak ösvényén halad.
Kezed munkáját élvezni fogod és boldog leszel és jólleszen sorod.
Válasz
Feleséged, mint szépen termő szőlőtő oldalad mellett, fiaid, mint
olajfacsemeték asztalod körül. Válasz
Bizony, így nyer áldást az a férfiú, aki féli az Istent.
Az Úr áldjon meg téged Sionról, hogy örömmel láthasd szüntelen
családod erényes életét! Válasz
vagy: SzVU 40411-5

Válasz: Igazítsd szívedhez szívünket.
l. Szólt az Úr az én Uramnak: * Foglalj jobbomon helyet. Válasz

2. Kinyújtja Sionból hatalmas jogarát, * "Uralkodjál ellenséged fölött. Válasz
3. Nálad lesz a hatalom szent fényességben a
hajnalcsillag előtt szültelek téged". Válasz

győzelem

napján, * a

4. Megesküdött az Úr és meg nem bánja, * "Te pap vagy mindörökké Melkizedek módjára". Válasz
5. Útmenti patakból merít erőt, * azért emeli magasba fejét. Válasz
vagy: SzVU 2514-5

H: 4. El is menének köszöntésére azonnal, azonnal,

Szép ajándékot vivén szívükben magukkal, magukkal.
5. A kis Jézuskát egyenlöképpen imádják, imádják,
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mint áldják.
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Kol3,12-21

10. SZENTLECKE

A keresztény családi élet Szent Pál tanítása szerint

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt

leveléből

Testvéreim! Úgy éljetek, mint lsten szent és kedves választottai! Legyen szívetekben irgalom, jóság, alázatosság, szelídség és türelem! Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, úgy bocsássatok meg ti is egymásnak. Főleg pedig lakjék szívetekben szeretet, mert ebben foglalható össze a tökéletesség!
Irányítsa szíveteket Krisztus békéje, hiszen erre hívott meg titeket az egy test közösségében! Hálásak legyetek! Töltsön el benneteket gazdagon Krisztus tanítása! Tanítsátok és intsétek egymást
nagy bölcsességgel! Hálás szívvel énekeljetek lstennek zsoltárokat,
himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek,
mindent az Úr Jézus Krisztus nevében tegyetek, és általa adjatok hálát az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy az Úr
követőihez illik! Férfiak! Szeressétek feleségteket, és ne legyetek indulatosak! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben,
mert ez kedves az Úrnak! Atyák! Ne keserítsétek gyermekeiteket,
hogy kedvüket ne veszítsék! -Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
Kol3,15a.16a

ll.ALLELÚJA

Allelúja! Krisztus békéje irányítsa szíveteket! Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon! Allelúja!
vagy: SzVU 3411-3

H: l. Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk!

Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk!
Refr: Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül

Glóriát zengedezzünk!
2. A próféták megírták: Örvendezzünk!
Csodát látott a világ, lelkendezzünk! Refr.
3. lsten itt magára vett, örvendezzünk!
Emberi természetet, lelkendezzünk! Refr.
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Lk 2,22-40

12. EV AN GÉLIUM

A gyermek pedig

nőtt

és

erősödött,

bölcsesség töltötte be

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás
napjai, felvitték (Jézust) Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
ahogy az Úr törvényében elő volt írva: "Minden elsőszülött fiút az
Úrnak kell szentelni", s az áldozatot is be akarták mutatni, ahogy az
Úr törvénye előírta: "egy pár gerlicét vagy két galambfiókát".
Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember.
Várta Izrael vigaszát és a Szentlélek élt benne. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az
Úr fölkentjét.
A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a
gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek,
karjába vette és áldotta az Istent e szavakkal:
"Bocsásd el, Uram, szolgádat, szavad szerint békében, mert
látta szemern üdvösségedet, amelyet minden népnek megadtál, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségére népednek, Izraelnek."
Apja és anyja csodálkoztak azon, amit fiukról mondott. Simeon megáldotta őket és így szólt anyjához, Máriához: "Ez sokaknak romlására és sokaknak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz,
amelynek ellenemondanak, a te lelkedet is tőr járja át, hogy sokaknak kiderüljenek titkos gondolatai."
Volt egy Áser törzséből való Anna nevű prófétaasszony, Fánuel leánya, aki már igen öreg volt. Hét évig élt férjével szüzessége
után, aztán özvegyen maradt. Már nyolcvannégy éves volt. Nem
hagyta el a templomot soha, éjjel és nappal böjtölt és imádkozott az
Isten szolgálatában. Ebben az órában is odajött, dicsőítette az Istent
és beszélt róla mindenkinek, aki csak várta Jeruzsálemben a megváltást.
Miután így eleget tettek az Úr törvényének, visszatértek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta. - Ezek az evangélium ígéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
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Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Új fény támad

E: Kedves Testvérek!

Szent Család vasárnapján az evangélium szinte szétveti a
Szent Család szűk, meghitt körét, s a templomhoz siető öreg Simeon
előtt feltárul a jövő látomása. Szeme előtt egy alig kéthónapos, sírdogáló Kisded, de a Lélek titokzatos látásra nyitja tekintetéL Lelke
kilép a kézzelfogható közelség kicsiségeiből, tekintete végigfut a történelmen, feltárul előtte az a végtelen távlat, amit a Megváltó nyitott
meg előttünk.
Ebben az a feltűnő, hogy mindezt egy öreg ember mondja,
aki nem vesztette el érzékét a Szentlélek fuvalma iránt. Lelkének
messzefutó látásait nem hűti le a Gyermek kicsisége, erőtlensége.
Úgy tud öreg lenni, hogy a feltörő újnak nem ellensége. És bár a
Messiásról alkotott elképzeléseit halomra dönti a látomás, akkor is
hisz a Léleknek.
Mindannyiunknak jó lenne elsajátítanunk Simeon látásmódját. Mert az egyház, mint Krisztus titokzatos teste, minden korban
úgy születik újjá, ahogy Betlehemben tette. Hordozza az újszülött
jellemzőit: gyengeséget, sírást. Ezenkívül hordoznia kell az eddig
megtett út terheit is. Akkor van meg bennünk Simeon lelkülete, ha
ezek mellett a gyermekbetegségek mellett meg tudjuk látni a születő
újat, aminek jövője van .
. Az evangélium hangsúlyozza, hogy Jézus szülei eleget tettek a
törvénynek. Jézus egy új világ álmával és látomásával a szívében,
merte vállalni az évszázados hagyományok kötöttségeit, mert tudta,
hogy a régiből az újba törés nélkül kell átmenni. Ezt kell nekünk is
észrevennünk, amikor a kereszténység új arculata sokszor gyarlóságok között jelentkezik. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
lsten Fia alávetette magát az emberi együttélés törvényeinek, hogy azok ereje mindenütt érvényesüljön. Imádkozzunk hozzá,
aki azért jött, hogy minket meggyógyítson:
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L: l. Urunk és testvérünk! Ösztönözd szavaddal az egyházat, hogy sohase fáradjon bele nagy tetteid dicséretébe.
- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

2. Szilárdítsd meg a népek nagy családjában azt a készséget, hogy akarják és állítsák helyre a békét, hogy előmoz
dítsák a népek közötti egyetértést. - H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
3. Segítsd a családokat, hogy az egymás iránti őszinte szeretet által jóságban és örömben éljenek.- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Engedd, hogy minden ember a család közösségében
felismerje saját értékét és teljesítse kötelességét. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Urunk, Jézus Krisztus! Töltsd el az emberek lelkét azzal a
szeretettel, amelyet te hoztál minekünk, hogy úgy bánjanak egymással, ahogy te tanítottad: aki élsz és segítesz bennünket most és mindörökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 3511-4

H: l. Szűz Mária e világra nékünk szent Fiát hozá,
A jászolban ,nyugszik, ki a mennyet s földet alkotá.
Mely végtelen kegyelem tőled, ó Istenem,
Hogy így szereted az embereket.

2. Az angyalok Jézus születésén áldva zengenek,
A pásztorok a mennyei fényre hozzá sietnek;
Örömre ébredének minden teremtmények,
Mind Őt imádják és magasztalják.
3. Azért mi is, halandó emberek, Jézust dicsérjük,
Dicsőséges születésenapját vígan szenteljük.
Az Atya Úristennek, oly nagy kegyelmesnek,
Hálákat adjunk, szívből vigadjunk.
4. Aki hozzánk irgalmasságából szent Fiát küldé,
Hogy a bűnbe esett embereket üdvözítené:
Megjelent a Megváltó, világszabadító,
Kegyes királyunk, édes Jézusunk.
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Az alábbi verset beiktathatjuk a felajánlási körmenet be:

A királyfi három bánata

Mécs László

Amikor születtem nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer a földnek bennem kedve teljék.
lsten tudja honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg ő van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudta őket látni?
A másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
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Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna,
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetern így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Urunk, Istenünk, felajánljuk neked engesztelő (igeliturgiában: adományainkat) (misében: áldozatunkat). Könyörögve kérünk,
hogy Isten Szűz Anyjának és Szent Józsefnek közbenjárására erő
sítsd meg családjainkat kegyelmedben és békédben. Krisztus, a mi
Urunk által. H: Ámen.

E:

18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Sz VU 2911-2

H: l. Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!

2. Ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, a~ édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
19. MIATY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Bar 3,8

Látható alakban megjelent a földön Istenünk, és itt élt az emberek között.
vagy: SzVU 2311-5

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az Isten-szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
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2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságat adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlad keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki téged már e földtekén.
Ó, ha téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
ll.ÁLDOZÁS UTÁNItNEK

SzVU 3611-2

H: l. Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja
lsten irgalmának.
2. Örvendez a nap, hold, csillagok vigadnak,
Ő nagy örömükben fényesen ragyognak,
Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság
Földi halandóknak.
23. ÁLDOZÁS UT Á Nl KÖNYÖKGtS

E:
Jóságos mennyei Atyánk, te égi eledellel táplálsz minket.
Segíts, hogy a Szent Család példáját mindenkor kövessük, és e földi
élet szenvedései után annak örök társaságába jussunk. Krisztus, ami
Urunk által. H: Ámen.
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Emlékeztetőül

24. HIRDETÉSEK

- Ismertessük az év végi hálaadás és Újév istentiszteleti rendjét.
- A hívek jelentsék a még esetleg elmaradt karácsonyi beteggyóntatási és áldoztatási igényeket.
- Ismertessük a további karácsonyi gyónási lehetőségek idejét.
25. ELBOCSÁT ÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 3613-5

H: 3. Ádám, Éva egykor ízlelték az almát,
Megízleltük értük a bűnnek siralmát,
Míg e nap minekünk megmutatta Jézus mennyei irgalmát.
4. Fénylik az új csillag, angyalok röpdösnek,
Ékes dicséretet mondanak Istennek,
Békesség örömét, örök üdvösséget a jó embereknek.
5. Azért mi is néki mindnyájan örvendjünk,
Született Krisztusnak vígan énekeljünk,
És az angyalokkal és a pásztorokkal glóriát hirdessünk.

A 22. pont

kiegészíthető

a 368. oldalon található imával.
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ÉV VÉGI

HÁLAADÁS

Felépítése eltér a szakott vasárnapi igeliturgiáétól
l. KEZDŐ ÉNEK

E/5,19-20

Zsoltárt és himnuszt énekeljetek szívből az Úrnak: adjatok
hálát mindenkor mindenért ami Urunk, Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának.
vagy: SzVU 23011-2

H: l. Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő gyermekid
Meghálálni kegyelmednek nagy jótéteményeit.
Az oltár szent zsámolyához buzgó szívünk imádást hoz,
Áldozatul hozza néked legtisztább érzelmeit.
2. Szálljon égbe örömhangja a dicsérő éneknek,
Zengje velünk az ég és föld: dicsőség az Istennek!
Legyen áldás az Atyának, ő egyszülött szent Fiának,
Legyen áldás és dicséret együtt a Szentléleknek!
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Ismét elmúlt egy év. Szegényebbek lettünk. Egy évvel kevesebb van hátra életünkből. De miért csak Szilveszterkor gondolnak
az emberek az elmúlásra? Hiszen minden nap, sőt minden perc az elmúlásról beszél. Az idő múlása eszünkbe juttatja, hogy sohasem bírjuk egyszerre létünk egész terjedelmét. A holnap még nem a mienk,
a tegnap már eltűnt számunkra. Az év utolsó napján sok embert szomorkás hangulatba ringat az elmúlás gondolata.
Mi azonban nem ezért vagyunk itt. Feladatunk ma este a
számvetés. Szívünket pedig a hála boldog érzése tölti el, mert tudjuk, mennyi mindennel gazdagított bennünket az elmúlt esztendő is.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

Év végi hálaadás
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5. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod. Hálát adunk jóságodért és kérve kérünk, hogy minden baj nélkül örömmel szolgálhassunk téged. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. H: Ámen.
Sir 50,24-26

6. OLVASMÁNY

Az lsten nagy dolgokat vitt végbe az egész földön

L: Olvasmány Sirák fia

könyvéből

Kérjük amindenség Istenét, aki nagy dolgokat vitt végbe az
egész földön, aki születésünktől fogva megsokasítja életünk napjait,
és aki irgalmassága szerint cselekedett velünk:
Adja meg nekünk a szív vidámságát, adjon kegyesen békét
napjainkban, és népe körében mindörökké.
Higgye el az lsten népe, hogy velünk van az Úr irgalma, és
mindig megszabadít, amikor szükséges. - Ez az lsten igéje. - H:
lstennek legyen hála.
7. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 137, l-2a.2bc-3.4-5

Válasz: Igaz voltodért és irgalmadért hálaimát mondok neked,
Uram.
Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert meghallgattad szájam szavait.
Magasztallak angyalok színe előtt, leborulok szent templomod felé.
Válasz
S áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért, mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet.
Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem, és gyarapítottad
az erőt lelkemben. Válasz
Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya, szájad minden szavának hallatára,
és megéneklik az Úr utait, mert nagy az Úr dicsősége. Válasz
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vagy: SzVU 2111-2
Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek.
Dicsőség, dicsőség Istennek!
H: l.

Dicsőség

2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
Mk 5,18-20

8. EV AN GÉLIUM

Mondd el, milyen nagy dolgot tett veled az Úr

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

Egy alkalommal Jézus egy tisztátalan lélektől megszállott embert gyógyított meg. Aztán bárkába szállt, hogy eltávozzék onnan.
Az imént még megszállott ember kérte Jézust, hogy vele mehessen.
De ő nem engedte meg neki, hanem így szólt hozzá: "Menj haza a tieidhez, és mondd el nekik, milyen nagy dolgot tett veled az Úr, és
hogyan könyörült meg rajtad."
A meggyógyult ember el is ment és a Tízváros (Dekapolisz)
környékén mindenütt elhíresztelte, milyen nagy dolgot tett vele Jézus. Mindenki csodálkozva hallgatta. - Ezek az evangélium igéi. H: Áldunk téged, Krisztus.
9. HOMILIA

Mulandóság és örök élet

E: Kedves Testvérek!

A mulandóság gondolata egyeseket levertté tesz, másokban
viszont kiváltja ezt a mondást: "Élvezzük ki a jelent, mert csak az a
mienk" (Bölcs 2,6).
A keresztény ember öröme más színezetű. Örülünk az ajándékoknak, amelyeket az idő folyamatosan hoz felénk. Örülünk az
isteni szeretetnek. Örülünk a jelennek, amelyben folyamatosan találkozunk a nagy Adakozóval: Istennel és örök szeretetével.
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Az év végén az egyház Te Deumot mond, hálát ad. A hála
nem a szomorúságnak, hanem az örömnek, a boldogságnak imája.
A mai estén gondoljunk arra, hogy az idő fölött ott áll Isten örökkévalósága és az időben a teremtmények által folyamatosan hozzánk
érkezik lsten ajándéka.
Ha tehát az időben lsten örök szeretete nyilvánul meg, akkor
emelkedjünk fel hozzá. Adjunk hálát az elmúlt évben kapott ajándékokért, és ezzel fejezzük ki azt, hogy örülünk minden szépnek és jónak, amely Tőle származik. Ezzel mutatjuk meg, hogy az Ő szereletkezdeményezésére hálás viszont-szeretettel válaszolunk. Ámen.
H: Isten fizesse meg.
vagy: másik evangélium és homilia
Lk 17,11-19

8. EV AN GÉLIUM

Arcra borult Jézus lába

előtt,

és így mondott köszönetet

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

Egy alkalommal Jézus, úton Jeruzsálem felé, áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. Amikor betért az egyik faluba, tíz
leprás jött szembe vele. Kellő távolságban megálltak és hangosan így
kiáltottak: "Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!" Jézus rájuk tekintett és ezt mondta: "Menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak!" Erre elmentek.
Útközben megtisztultak. Az egyik közülük, amikor észrevette, hogy megtisztult, visszament. Hangos szóval áldotta Istent, arcra
borult Jézus lába előtt, és így mondott köszönetet. És ez az ember
szamaritánus volt.
Jézus megkérdezte: "Nemde tizen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát
adjon Istennek, csak ez az idegen?!"
Aztán így szólt az emberhez: "Kelj föl, menj! Hited megmentett téged!"
Ezek az evangélium igéi.
H: Áldunk téged, Krisztus.
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Evangéliumhoz

9. HOMILIA

Interjú a tíz leprással

E: Kedves Testvérek!
Megkérdeztem azt a kilenc férfit, akik azelőtt bélpoklosok
voltak: Miért nem mentek vissza Jézushoz megköszönni, hogy meggyógyította őket. Íme a válaszuk:
l. "Nem vagyok hálátlan természetű, de először a családomnak és ismerőseimnek akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Azután meg akartam köszönni Jézusnak-, ő azonban már
tovább ment..."
2. "Természetesen hálát akartam adni Jézusnak, de nem egyszerre azzal az idegenneL Mert én igazhívő vagyok! Mielőtt azonban
egy követet találtam, aki elmondhatta volna köszönetemet, Jézus
már tovább vándorolt..."
3. "Nem csupán üres szavakkal, hanem valami ajándékkal
akartam hálát adni, de szegény vagyok és nem találtam semmi megfelelőt ... "
4. "Szándékom volt megköszönni Jézusnak. Amikor megmutattam magam a papoknak, gyógyult voltam, de nem tudtam,
hogy tartós lesz-e. Most, hogy már tudom -, Jézus nincs itt
többé ... "
5. "Majdnem visszamentern az idegennel, hogy hálát adjak
Jézusnak, dehát sokan voltak körülötte, és azok előtt kellett volna
megvallanom: bélpoklos voltam -, íme meggyógyítottál. Ezt szégyelltem és nem mentem vissza ... "
6. "Tulajdonképpen meg akartam köszönni -, de eszembe
jutott, hogy Jézus olyan sok jót tett mindenkivel és nem várt érte köszönetet; így én is elhagytam ... "
7. "Egyébként nem vagyok hálátlan, de a viszontlátás örömében egyszerűen megfeledkeztem róla. Amikor eszembe jutott-, Jézus már továbbvonult..."
8. "Sok bélpoklos van a világon. Bizonyára becsületes, erkölcsös életem indította Jézust arra, hogy éppen engem gyógyítson
meg ... "
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9. "Igazán meg akartam köszönni, a többség azonban nem
ment vissza, és én mindig a többséggel tartok .... "
Megkérdeztem a szamaritánust is: Te miért adtál hálát?
Így válaszolt: "Lélegzés nélkül nem tudok élni. Nem tudtam
addig hazamenni, amíg hálát nem adtam Jézusnak."
Ámen. -H: Isten fizesse meg!
10. ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ

A plébánia és a helyi közösség adatai

ll. JÉZUS NEVE LITÁNIA

Tetszés szerint. Lásd 357. oldal

12. SZENTSÉGKITÉTEL
13. ÁLDÁSKÉRÉS

Lásd 315. oldal
Térdelve mondjuk

Mindenek mindenható Teremtője, nagy Isten! Néhány
szempillantás múlva ismét vége lesz egy esztendőnek. Elenyészett
minden viszontagságával, pedig gyakran gondoltuk, hogy ezek elviselésére gyengék leszünk. Elenyészett minden örömével, pedig sokszor azt képzeltük, hogy ezek teszik állandó boldogságunkat.
Úgy érezzük, fölséges Istenünk, idő és örökkévalóság Ura,
hogy számot kell adnunk arról az esztendőről, amelynek végét ezer
és ezer embertársunk el sem érte. Félünk ettől a számadástól, mert
érezzük, hogy ismételten vétkeztünk ellened, és azért már előre is bocsánatodat kérjük.
Kevés napja volt ennek az esztendőnek, amely halálos ágyunkon teljesen megnyugtató emlékezést fog kelteni lelkünkben. Ellenben sok nap vádol majd előtted, ítélő Istenünk, hogy a világ hiúságának hódolva könnyelműen elvesztegettük vagy szent parancsaid
megszegésére fordítottuk. Nagy Isten, ha összehasonlítjuk gonoszságainkat és mulasztásainkat azzal a kevés jóval, amit tettünk, pirulva
kell megvallanunk, hogy érdemtelenebbek voltunk a kezedből vett
ajándékokra, mint annyian mások, akiket az elmúlt esztendőben elnyelt a sír. Türelmed nagyobb volt, mint hálátlanságunk! Élni hagytál, noha meg nem érdemeltük. Bőven adtad kegyelmeidet, noha
azokkal sokszor visszaéltünk.
E:
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Urunk és Istenünk! Gyümölcstelen fák vagyunk, akiket megkertedben. Az elmúlt esztendőben megszámlálhatatlan kegyelemmel és bőséges testi javakkal árasztottál el. Csak sejteni tudjuk
azt a sok testi és lelki veszedelmet is, amelyet tőlünk elhárítottáL Kegyes Üdvözítőnk sokszor felemelte előtted közbenjáró kezét, hogy
ne büntess; sokszor esdekelt bűneink bocsánatáért, mert megígértük, hogy életünket megjobbítjuk. De ígéretünkről, mi bűnösök,
minduntalan megfeledkeztünk, és maradtunk, akik voltunk, vagy a
rosszat még rosszabbal tetéztük.
Urunk, ne szállj velünk ítéletre, mert ha gonoszságainkat tekinted, ki állhat meg előtted? Töröld el vétkeinket az ártatlan Bárány vérével, amelyet ő a kereszt oltárán az egész emberiségért kiontott. Őszintén ígérjük, hogy az új esztendőben neked tetsző életet
élünk.
De vajon mit adjunk neked, Istenünk, azért a számtalan jótéteményért, amellyel a lenyugvó esztendőben elárasztottál? Bárcsak
világosan látnők legalább most, amidőn előtted térdelünk, irántunk
tanúsított szereteted nagyságát; bárcsak örök hálával telnék meg szívünk! De mivel ezt a hálaérzést is csak atyai jóságod adományából
várhatjuk, az esztendő utolsó napján eljöttünk szent oltárodhoz,
ahol a kenyér színe alatt szent Fiad, a mi közbenjárónk jelen van,
hogy szívünket, lelkünket és mindenünket oltárodra tegyük, neked,
Atyánknak és Urunknak, lstenünknek hálaadó áldozatul felajánljuk, és téged dicsőítő énekkel magasztaljunk most és mindörökké.
-H: Ámen.
tűrtél

Ha nincs áldoztatás, szentségbetétel után a 19. pont következik.

14. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 2911-2

H: l. ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!
2. Ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
15. MIATY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

16. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal
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17. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

SzVU23/l-5

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az lsten~szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságat adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki Téged már e földtekén.
ó, ha Téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
18. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E: Mindenható Istenünk, aki az életnek e kenyere által gyermekeidet a bűn kötelékéből megszabadítod, és életerejüket megújítod: add meg nekünk, hogy mindig jobban előre haladjunk az örök
dicsőség reményében. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
SzVU276/A

19. TEDEUM

H:
Téged, lsten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk.- Téged,
örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel. - Téged minden szép
angyalok, kerubok és szeráfkarok, - Egek és minden hatalmak
szüntelenül magasztalnak.
Szent vagy, szent vagy,

erősséges

szent lsten vagy!

Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt. Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara. - Dicséretes nagy
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próféták súlyos ajka hirdet és áld. -Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.- Vall Tégedet világszerte szentegyházad ezerszerte.ó Atyánk, Téged s mérhetetlen nagy fölséged, - s azt, ki hozzánk
tőled jött le, Atya igaz Egyszülöttje, - és áldjuk Veled vigasztaló
Szentlelkedet, - Krisztus, lsten Egyszülöttje, király vagy te mindörökre. - Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltáL Halál mérgét megtiportad, mennyországod megnyitottad. - lsten
jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged, -onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.
(Letérdelünk) Téged azért, Uram kérünk, mi Megváltónk,
maradj vélünk. - Szeuteidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.
- Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged. -Te
kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. (Fe/állunk)

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket. - Irgalmazz,
Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas, - kegyes szemed legyen
rajtunk; tebenned van bizodalmunk.
Bűntől

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!
E: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel.
H: Dicsérjük és magasztaljuk Őt mindörökké.
E:
Istenünk, a te irgalmad mérhetetlen és jóságod bősége határtalan. Hálát adunk fölséged túláradó kegyességének a tőled nyert
ajándékokért és kitartóan kérjük könyörületességedet: ne hagyd el
azokat, akiknek teljesíted kérését, hanem az örök boldogságra is
tedd méltókká őket. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.
20. JÓKÍVÁNSÁG

Ezekkel vagy hasonló szavakkal

E:
A plébános úr, az egyházközség minden munkatársa nevében kegyelmekben gazdag, boldog újesztendőt kívánunk kedves
mindannyiuknak.
Holnap ... órakor lesz templomunkban (igeliturgia áldozással) (szentmise).
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21. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal
SzVU275/l

22. HIMNUSZüK

H: Hol szent Péter sírba téve
És Rómának dobog szíve,
Ezrek ajkán, ezer nyelven
Hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg, lsten, szentatyánkat,
Krisztusnak helytartóját!
SzVU 306/l

H: lsten, áldd meg a magyart, jókedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel;
Balsors akit régen tép, hozz reá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt!
23. ZÁRÓ ÉNEK

H: l.

ó szép Jézus! Ez

Tetszés szerint. Sz VU 41 l 1-3
újesztendőben légy híveidben.

Ó Mária! Esedezzél értünk, édes reményünk!

Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
2. Ó szép Jézus! Drága szent nevedért kelj föl népedért.

ó Mária! Tekints híveidre te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
3. ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieiedet.
ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben az új esztendőben
Lehessünk épek testben, lélekben.
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ÚJÉV NAPJÁN
SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGA
l. KEZDŐ ÉNEK

Sedulius

Üdvözlégy Isten Anyja! Tőled született a Király, aki uralkodik égen és földön mindörökké.
vagy: SzVU 3411-2

H:

l. Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk!
Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk!
Refr: Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül
Glóriát zengedezzünk!

2. A próféták megírák: Örvendezzünk!
Csodát látott a világ, lelkendezzünk! Refr.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Ma, Jézus Krisztus születésének ünnepe után egy héttel, Isten Anyját, a Boldogságos Szűz istenanyaságát ünnepeljük. (Igeliturgiában: Sajnos az esztendő első napján nem jutunk hozzá, hogy a
szentmiseáldozatban részt vehessünk, de legalább az igeliturgia és a
szentáldozás által megünnepeljük ezt a napot.) lsten akarata szerint
Szűz Mária ajándékozta az lsten Fiát a világnak. Ennek az újabb évnek kezdetén Reá, az Édesanyára emeljük tekintetünket, mert az
egész világ számára ő mutatta meg, hogy hozhat új kezdetet bárki,
aki az Isten útjain jár. Gyermekének neve: Jézus, ami Megvál tót,
Szabadítót jelent. Ha ajándékként fogadjuk be Gyermekét, akkor
Szívünkbe béke költözik. Minél többen kapnak ebből a békéből környezetünk tagjai, annál jobban terjed a béke az egész világon.
A béke világnapját is üljük a mai ünnepen. Ennek az ügynek
leszünk előmozdítói, ha egyre inkább megajándékozott emberből
ajándékozóvá tudunk válni.
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Újév

4. BŰNBÁNATI SZERT ART ÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 2111-2

H: l.

Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az lstennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek.
Dicsőség, dicsőség Istennek!
Dicsőség

2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária szűzi anyasága által
adtad az emberiségnek az örök üdvösség ajándékát: kérünk, hogy
mindig érezzük az ő közbenjárását, mert őáltala kaptuk meg szent
Fiadat, az örök élet szerzőjét. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Szám 6,22-27

Így kell megáldani lsten választott népét

L: Olvasmány Mózes negyedik

könyvéből

Az Úr szózatot intézett Mózeshez: "Mondd meg Áron főpap
nak és fiainak, a papoknak: Így áldjátok meg választott népemet, és
ezt mondjátok nekik:
Áldjon és őrizzen meg téged az Úr! Tekintsen rád kegyesen az
Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd az arcát az Úr, és adjon
neked békességet! Így hívjátok le áldásomat a népre, akkor én is
megáldom őket!" - Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen hála.
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9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 66,2-3. 5. 6. 8

Válasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket!
Könyörüljön rajtunk az Úr, és áldjon meg minket - ragyogtassa fel
arcát, és legyen irgalmas!
Hogy megismerjék a földön utadat; és meglássák szabadulásukat az
összes nemzetek. Válasz
Örüljenek, vigadjanak a nemzetek, mert igazságosan ítéled őket; te
kormányzol minden népet! Válasz
Áldjanak, Isten, téged a népek, magasztaljanak a nemzetek mindnyájan!
Áldjon meg minket az lsten! A föld minden határa féljen tőle! V.
vagy: SzVU 40411-5

Válasz: Igazítsd szívedhez szívünket.
l. Szólt az Úr az én Uramnak: * Foglalj jobbomon helyet. Válasz
2. Kinyújtja Sionból hatalmas jogarát, * "Uralkodjál ellenséged fölött. Válasz
3. Nálad lesz a hatalom szent fényességben a
hajnalcsillag előtt szültelek téged''. Válasz

győzelem

napján, * a

4. Megesküdött az Úr és meg nem bánja:* "Te pap vagy mindörökké Melkizedek módjára". Válasz
5. Útmenti patakból merít erőt, * azért emeli magasba fejét. Válasz
vagy: SzVU 3211-2

H: l. Pásztorok, pásztorok örvendezve
Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.
2. Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.
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Gal4,4-7

10. SZENTLECKE
Isten elküldötte Szent Fiát, aki édesanyától született

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt

leveléből

Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki édesanyától született. Alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy kiváltson minket a mózesi törvény szolgaságából, és
lsten fiaivá lehessünk. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten elküldte
Fiának Lelkét szívünkbe, hogy ezentúl így szólítsuk Istent: "Atyánk!" Nem vagyunk tehát többé szolgák, hanem Isten gyermekei,
és kegyelméből örökösei. - Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen
hála.
ll.ALLELÚJA

Zsid 1,1-2

Allelúja! Sokízben szólt az ősatyákhoz egykor az lsten; végül
a beteljesedés napjaiban Fia által szólt hozzánk. Allelúja!
vagy: SzVU 40711-2

H: l. Mondj az Úrnak éneket, allelúja,
Hirdesd,, amit szíve tett, allelúja.
Refr: Jó az lsten, jót ád,
Földre szállt a jóság,
Glória, allelúja.
2. Üdvözítőnk megjelent, allelúja,
Ösvényünk lett idelent, allelúja. Refr.
12. EV AN GÉLIUM

Lk 2,16-21

Az isteni Gyermek, születése után a nyolcadik napon, a Jézus nevet kapja

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

Az angyali szózat elhangzása után a pásztorok sietve elmentek Betlehembe, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő
KisdedeL Miután látták, elmondták, amit már előbb megtudtak a
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Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és el-elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent
mindazért, amit láttak és hallottak, úgy, ahogy az angyal előre hírül
adta nekik.

Nyolc nap telt el Jézus születése után. Ekkor kellett a mózesi
törvényben előírt szertartás szerint nevet adni a Gyermeknek. A Jézus nevet adták neki. Így nevezte őt az angyal, amikor megtestesülését hírül adta. - Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged,
Krisztus.
13. HOMILIA
Végzetem és

lehetőségeim

E: Kedves Testvérek!
Egyszerencsétlen sorsú asszony egyszer így fakadt ki: Mit vétettem én a sors ellen? Igazán jó voltam hozzá, nem ezt érdemeltem
tőle! Alig hinnénk, hogy végiggondolta, amit mondott. Ki az a sors?
Hogyan volt jó hozzá? Ma, amikor kíváncsian, talán kis félelemmel,
talán reményekkel tele tekintünk az alig elkezdődött új esztendő
felé, gondolkodjunk el ezen a kérdésen keresztény módon: mit is értünk mi ezen: sors, vég~et.
Valljuk, hogy Teremtőnk független úr: minden az ő akaratának megnyilvánulása. Ebből az következnék, hogy adjam át magam
tétlenül a tőle jövő végzetnek?
Az élet tényleg tele van olyan valóságokkal, adottságokkal,
tényekkel, amelyeken valóban nem változtathatok. Ezekre mondhatom: "Ez az én végzet em ... " De ha keresztény módon akarom magam kifejezni, azt kell mondanom: "Ez az én Atyám végzése; ez az
lsten akarata!"
A megváltoztathatatlan dolgok sajátossága éppen az, hogy
tárnak elém. Mert csak a keretet adják meg, amelyen
belül én választok, én döntök.

lehetőségeket

Nem én határozem meg, hogy hol, mikor szülessek, milyen
korszakban, milyen társadalmi rendszerben s milyen körülmények
közé kerüljek, milyen lehetőségekkellépjek az életbe. De az már tő-
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lern függ, hogy azokat a képességeket, amelyeket kaptam, hogyan
használom fel, hogyan élek a lehetőségekkel, itt és ilyen körülmények között hogyan viselkedem. Tőlem függ, hogyan élem le a kapott életet.
Végzetemet és lehetőségeimet úgy foghatom fel tehát, hogy
lsten adta kezembe a hangszert (ez az én végzetem), de már én játszom rajta (ez az én lehetőségem). A hangszerrel már sokminden adva van, amin nem változtathatok (vonós- fúvós- ütőhangszer), adva
van a hang színezete is. Sokféle hangszer van - Szent Pál a fuvolát a
hárfát, a trombitát emlegeti (IKor 14, 7-8)-, de rajtuk én játszom,
és ezáltal határtalan lehetőségek előtt állok: milyen darabokat
játsszak rajtuk, tőlem függ.
A mai ünnepen arra kérjük lsten Anyját, a Boldogságos Szűz
Máriát, hogy példája nyomán úgy használjuk fel az élet adottságait,
hogy belesimuihassunk a mennyei harmóniába. Ámen. -H: lsten
fizesse meg.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Újévi gondolatok

E: Kedves Testvérek!
Újév napja az egyházi naptár szerint elsősorban Mária lstenanyaságának ünnepe. Bár népi hagyományaink, vallásos szokásaink
talán mást hangsúlyoznak, mégis igaz marad a hittani igazság: ez
volt a Szűzanya életében a legfontosabb esemény. Ezáltal tette őt
naggyá az lsten. Szüzessége, szeplőtelen fogantatása, mennybevétele
csak ennek az anyaságnak előkészítése vagy következménye volt.
Ennek révén bepillanthatunk lsten gondolkodásmódjába: hogyan
értékeli az emberi édesanyákat. Azt tartja bennük a legfontosabbnak, legnagyobbnak, hogy anyákká tudnak lenni, mint tőle kapott
ajándékot tudják fogadni a gyermekeket. Anyává lenni sokféleképpen lehet. Van, aki az élet velejárójának tartja, szükségszerű következménynek, az örömökért kötelező fizetségnek. Van, aki véletlen
balesetet lát csak benne, van, akimindössze a nemzetgazdasági oldalát veszi észre az anyává-válás folyamatának. lsten teljes egészében
látja minden édesanya sorsát: önmagához méltó eseménynek tartja
az anyává-válást, aminek érdekében minden követ megmozgat. Még
a természet törvényeit is hajlandó félretolni ennek érdekében.
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Január elseje egyúttal Jézus nevenapja is. A névadás a szentírásban több mindent jelent. Egyrészt az tette az újszülötteket emberré a társadalom szemében, hogy nevet adtak nekik: kiemelte őket
az ismeretlenségből, megnevezte bennük azt, ami egyedülálló, pótolhatatlan, vagyis, ami személlyé tesz. A névadás a szentírásban egyúttal hatalombavételt is jelent. A paradicsomi élet leírásánál említi a
Teremtés könyve, hogy Isten Ádám elé vezette az élőlényeket, és ő
nevet adott nekik. Vagyis birtokba vette őket. Ezért olyan fontos,
amit a mai evangéliumban hallottunk: mégcsak nem is az angyal, hanem maga lsten adta Jézus nevét. Ez a név azt jelenti: Isten megment. Az ószövetségben sokan viselték ezt a nevet vagy annak rövidített formáját, mint pl. Józsue. lsten ezzel a névvel nemcsak Jézus
küldetésének lényegét fejezte ki, hanem egyúttal beleállította Fiát a
nagy elődök hosszú sorába. Hiszen csak úgy lehetett Megváltóvá,
hogy egyformán belép mindkét világba, amelyet ki kellett egymással
engesztelnie: lsten és az ember hazájába.
Azóta csak az lehet igaz vallásosság, amely egyszerre igazán
emberi és igazán lstenhez méltó. Ebben a ma kezdődött új esztendő
ben igyekezzünk lsten segítségével úgy élni emberi életünket, hogy
lstenhez legyen méltó. Nemcsak imáink, vallásos cselekedeteink
méltók Istenhez, hanem mindaz, amit Jézus kedvéért a legkisebbeknek teszünk. Ámen. H: lsten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

lsten Fia belépett emberi történelm ünkbe, hogy legyőzze az
elidegenedést, és helyébe szeretetet hozzon. A szívünkbe ültetett
szeretet-csírát hívjuk most életre, amikor lstenhez fohászkodunk.
L: l. Istenünk és Atyánk, tedd egyházadat olyan közösséggé, amelynek minden tagja átérzi, hogy mindnyájunkat megajándékoztál a többiek képességei és tehetőségei
által. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Indítsd arra az embereket, hogy egyetlen alkalmat se mulasszanak el, amikor a békéért és együttműködésért tehetnek valamit. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

E:
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3. Add, kérünk: első eljöveteled ünneplése szolgáljon alkalmul sokak számára, hogy az igazságtalanság ellen
küzdjenek és az emberek közötti testvériség bajnokai legyenek. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Engedd, hogy egyre gyakrabban csodálkozzunk rá
köztünk működő kegyelmedre, és minél gyakrabban érjünk tetten téged saját szívünkben. Add, hogy ezáltal szereteted hírnökei legyünk. - H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
E:
Urunk, Istenünk! Te gyermekeiddé fogadtál minket, amikor Fiad testvérünkké lett. Kérünk, egyesíts bennünket magad körül, és légy velünk, mint közös nagyszív az emberiség testében. Ezt
kérjük tőled ma, az esztendő első napján, Krisztus Urunk által.
H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 3413-4

H: 3. lsten itt magára vett, örvendezzünk!
Emberi természetet, lelkendezzünk!
Refr: Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül
Glóriát zengedezzünk!
4. Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!
Nyert az ember életet, lelkendezzünk! Re fr.
Az alábbi verset beiktathatjuk a felajánlási körmenet be:
Áldott, aki előre néz

Részletek
Sík Sándor

Agg szót beszélek, megtanuld:
Ha még oly szép is volt a múlt,
S az emlék édes, mint a méz,
Vissza ne nézz!
Áldott, aki előre néz.
Szellő szemedbe fütyörész,
Forró a föld, piros a menny:
Előre menj!
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Míg a jövendőnek bírod
Szögezni márvány homlokod,
Nincs addig darvadozni mért,
Mi jön, ne kérdd.
Eredj és tárt szívvel fogadd,
Amit diktál a pillanat.
Cselekedd, ami rajtad áll.
Nincsen halál.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
E: Istenünk, te vagy minden jónak elkezdője és beteljesítő
je: a szentséges lstenanya ünnepén magasztaljuk kegyelmi munkálkodásod kezdetét, és arra kérünk ujjongó szívvel, hogy annak beteljesedésén is örvendhessünk. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 1811-2

H: l. Az Ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.
2. Ezt az igaz nagy lsten bölcsessége
Mindeneknek javára cselekedte.
E dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Jézus Krisztus ugyanaz: tegnap, ma és mindörökké.
vagy: SzVU 2911-2

H: l.

ó

gyönyörűszép, titokzatos éj!

Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.
Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!

Zsid 13,8
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2. ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK
H: l. Üdvözlégy, üdvösséges Ostya,

SzVU 140/1-4

Isten tiszta anyjának Fia,
Mostan kenyérszínben látlak,
Igaz Isten, megvallak.
2. Mert te vagy igaz Üdvözítő,
Mind e világ bűneit törlő,
Igaz lstennek egy Fia,
Ki keresztfán meghala.
3. Mikor a pap az igét mondja,
Átváltozik kenyér mivolta.
SAnnak lészen teste, vére,
Ki érettünk szenvede.
4. Nagy lsten, téged dicsér lelkem,
Dicsőséget zengedez szívem.
Lelkem a Szentháromságnak,
Felajánlom Uramnak.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E: Urunk, a Boldogságos Szűz Máriát szent Fiad Szülőjének
és Egyházunk Anyjának magasztaljuk, és boldogan vettük magunkhoz ajándékodat: kérünk, hogy ez fakasszon bennünk mennyei életet! Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- Ismertessük a vízkereszti istentiszteleti rendet.
- Az esetleges házszentelések rendjének ismertetése.
- Már most közöljük a karácsonyi szünet utáni hittanórák idejét.
Az idei elsőáldozási és bérmálási oktatások kezdete, jelvételi vizsga ideje,
az oktatások ideje, helye.
-Az esküvő előtti jelentkezések ideje és módja,
száma.

kötelező

oktatások

Újév

161

Lásd 299. oldal

25. ELBOCSÁTÁS

26. ZÁRÓ ÉNEK

SzVU41/1-3

H: l. Ó szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.
Ó Mária! Esedezzél értünk, édes reményünk!

Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
2. Ó szép Jézus! Drága szent nevedért kelj föl népedért.
Ó Mária! Tekints híveidre te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
3. Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieidet.
Ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya!
Adjad, kérünk, hogy ebben az új esztendőben
Lehessünk épek testben, lélekben.

A 22. pont

kiegészíthető

az újévi imával (lásd 361. oldal).
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VÍZKERESZT
KARÁCSONY UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP
l. KEZDŐ ÉNEK

Vö. Ma13,1; 1Krón 19,12

Megjelentami Urunk, Istenünk:
a hatalom.

ő

a Királyunk, övé az

erő

és

vagy: SzVU 4311-2

H: l. Az isteni gyermeket, ki ma kijelentetett
A három szent bölcs előtt, dicsérjük és áldjuk
Refr: Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támadt,
Szép napunk támadt.

őt.

2. A zsidók őt üldözék, a bölcsek megtisztelék
Arany, tömjén, mirhával, sa szív imádásávaL Refr.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Vízkereszt, yagyis az Úr megjelenésének ünnepe tekintetünket kiterjeszti az egész világra. Az üdvösség ígérete ugyanis mindenkinek szól, nemcsak a választott népnek. Az lstenemberben, aki
embertestvérünk lett, láthatóvá válik a hívek előtt lsten nagysága és
dicsősége. A megátalkodottak elől azonban lsten elzárkózik. Heródes azért állt szemben a napkeleti bölcsekkel, mert lsten előtt bezárta
lelkének kapuit. A betlehem környékén lakók nem vesznek tudomást a Messiásról, a távolból jövők viszont megtalálják hitük beteljesedését. Ez is mutatja, hogy a Jézus által hozott üdvösség nem egyetlen népnek, nem egyetlen kornak vagy kultúrának szól, hanem
minden népet magához ölel. Csak azok számára nem jelent semmit,
akik magukat zárják ki belőle.

Ma, a napkeleti bölcsek ünnepén, sajnos nem jutunk szentmiséhez, vagyis az egyetlen és legszentebb áldozattal nem tudjuk ünnepelni Urunk megjelenését. De legalább az igeliturgia és a szentáldozás révén emeljük fel lelkünket, kapcsolódjunk egyházközségünk
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és a világegyház imáihoz. Ezzel is tegyük alkalmassá magunkat a kegyelemre, amely egyedül képes megnyitni szívünket az üdvösség befogadására.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal
Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: SzVU 2111
Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek.
Dicsőség, dicsőség lstennek!
H: l.

Dicsőség

2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te a ma kinyilatkoztattad egyszülött Fiadat a
nemzeteknek a betlehemi csillag vezetésével: kérünk, add kegyelmedet, hogy mi, akik téged a hitből már megismertünk, fölséges színed
látására is·eijussunk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten mindörökkön
örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Iz 60,1-6

lsten népe! Az Úr üdvösség-2 ragyog fölötted

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Készülj fel, gyújts örömfényeket, Jeruzsálem! Eljött világosságod: az Úr dicsősége ragyog fölötted. A földet sötétség borítja, a
népeket homály födi, de fölötted felragyog az Úr, és dicsősége látható lesz benned.
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Népek jönnek világosságodhoz, királyok a benned tündöklő
fényességhez. Nézz körül és lásd: mind összegyűlnek és eljönnek hozzád. Fölkerekednek fiaid a messzeségből és leányaid minden tájról.
Ha majd látod, boldogság tölt el: szíved csodálkozástól és
remeg, mert tengernyi sokaság özönlik feléd. Karavánok
lepnek el, tevék érkeznek délről és keletről. Eljönnek mindnyájan:
aranyat, tömjént hoznak és az Úr dicsőségét hirdetik. -Ez az lsten
igéje. - H: lstennek legyen hála.
örömtől

Zsolt 71,2. 7-8. 10-11. 12-13

9. VÁLASZOS ÉNEK

Válasz: Hódoljon

előtted,

Istenem, a föld minden királya!

Isten, ítéletedet add át a Királynak: igazságodat királyi Fiadnak.
Igazságban ítéli ő a népet, igaz mértékkel mér a szegénynek. Válasz
Napjaiban az igazság virága nyíljék és teljes béke legyen a világ végéig!
Uralkodjék tengertől a tengerig, a folyamtól a földnek széléig! V.
Távoli királyok és a szigetek lakói ajándékokat hoznak néki.
Hódoljon néki a föld minden királya, legyen szolgája minden nemzet! Válasz
Megmenti a hatalmastól a szegényt, az ügyefogyottat kímélni fogja.
Megkönyörül a szegényen és az árván, a szűkölködőn, akit nem segít
senki. Válasz
vagy: SzVU 404/1-5

Válasz: Szép jel és szép csillag, szép napunk támadt,
szép napunk támadt.
l. Szólt az Úr az én Uramnak: * Foglalj jobbomon helyet. Válasz
2. Kinyújtja Sionból hatalmas jogarát, * "Uralkodjál ellenséged fölött. Válasz
3. Nálad lesz a hatalom szent fényességben a
hajnalcsillag előtt szültelek téged". Válasz

győzelem

napján, * a

4. Megesküdött az Úr és meg nem bánja:* "Te pap vagy mindörökké Melkizedek módjára". Válasz
5. Útmenti patakból merít erőt, * azért emeli magasba fejét. Válasz
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vagy: Sz VU 4313-4

H: 3. Szent hitünknek csillagaminekünk is jelt ada,
Hogy megjelent királyunk, kit epedve úgy vártunk.
Refr: Szép jel és szép csillag,
Szép napunk támadt,
Szép napunk támadt.
4. Hit, remény és szeretet, mely tőle nyer életet:
Ez a hármas áldozat, melyet szívünk neki ad. Refr.
Ef 3,2-3a. 5-6

10. SZENTLECKE

Nemcsak a választott nép, hanem a pogányok is
meghívást kaptak lsten országába

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt

leveléből

Testvéreim! Bizonyára hallottatok Isten kegyelmi adományáról, amelyben a ti javatokra részesültem. Kinyilatkoztatásból ismertem meg Krisztus titkát, amelyről a korábbi időben nem tudtak az
emberek. De most a Szentlélek az apostoloknak és a prófétáknak kinyilatkoztatta. Eszerint: Jézus Krisztusban a pogányok is társörökösök, tagjai az egy testnek, és az evangélium által részesei lsten ígéreteinek. - Ez az Isten igéje. - H: Istennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Mt2,2

Allelúja! Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk az Úr előtt. Allelúja!
vagy: SzVU 406/1-5

Válasz: Allelúja, allelúja, allelúja (SzVU 38)
H: l. Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat mű
velt. Válasz
2. Az Úr föltárta örök tervét, * és igazságát megmutatta a nemzetek
előtt. Vál asz
3. Az Úr megőrizte irgalmát, * és hívő népéhez hűségét. Válasz
4. A föld minden határa látta * ami Urunknak jóságát. Válasz
5. Minden földek dicsérjétek az Istent, * énekeljetek és ujjongjatok
harsonaszóval. Válasz

166

Vízkereszt

12. EV AN GÉLIUM

Mt 2,1-12

Bölcsek jöttek

napkeletről,

hogy imádják az újszülött királyt

E: Evangélium Szent Máté

könyvéből

Miután Jézus megszületett Heródes király uralkodása idején,
a júdeai Betlehemben, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe.
"Hol van az újszülött Messiás Király?" -kérdezték. "Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy hódoljunk neki."
Ennek hallatára zavarba jött Heródes király és vele együtt
egész Jeruzsálem. Összehívta tehát mind a papi vezetőket és a nép
írásmagyarázóit. Tudakozódott tőlük, hol születik a Messiás. Ők azt
mondták: "A júdeai Betlehemben, mert ezt írja a próféta: Te Betlehem, Júda földje, nem vagy a legkisebb Júda jelentős városai között, mert belőled származik a Fejedelem, aki kormányozni fogja
népemet."
Erre Heródes titokban magához hívatta a bölcseket, és pontosan megtudakolta tőlük a csillag megjelenésének idejét, majd ezzel
küldte őket Betlehembe: "Menjetek, kérdezősködjetek tüzetesen a
Gyermek felől! Ha megtaláltátok, jelentsétek nekem, hogy én is elmenjek és hódoljak neki!" A bölcsek meghallgatták a királyt és útra
keltek.
A csillag pedig, amelyet napkeleten láttak, továbbvezette
őket, míg végül od~ért a hely fölé, ahol a Gyermek volt. Ott megállapodott. A csillag láttára nagyon megörültek. Beléptek a házba, és ott
találták a Gyermeket anyjával, Máriával. Leborulva hódoltak előt
te. Aztán felnyitották kincsesládájukat, és ajándékot adtak neki:
aranyat, tömjént és mirhát.
Álmukban figyelmeztetést kaptak, nemenjenek vissza Heródeshez. Ezért más úton tértek haza országukba.- Ezek az evangélium igéi. -H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Láttuk csillagát napkeleten

E: Kedves Testvérek!

Népies elképzelésünk úgy mutatja, hogy a három királyt csillag vezeti napkeletről, tehát hazájukból egészen Jeruzsálemig. Ho-
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lott ők napkeleten látnak égi jelet, ennek adnak hitelt, és ez a hit vezeti őket sivatagokon, országokon keresztül Jeruzsálembe, nem pedig a csillag. Ebben a magatartásukban nagyon mai és modern emberek. Hiszen ők is a lelkükben élő bizonyosságot hordozták egy ellentmondó világgal szemben. Milyen idegenül nézhettek rájuk különböző országok emberei?! Csodálatraméltó ezeknek a bölcseknek
a hite, amely nem ábrándult ki azok érzéketlensége láttán, akik nem
kaptak jelet Istentől.
Csodálkozásuk - ha nem is kellemes módon - csak fokozódhatott, amikor Júdeába érkeztek. A zsidók királyát keresik, de a
zsidók nem várják ezt a királyt. Semmi készülődés, semmi jele annak, hogy már a földön él a Megváltó. Előássák a régi írásokat, de
érzéketlenül mennek el az események mellett. Nem indulnak a bölcsekkel együtt Betlehembe. Nyilván fölmerült a jövevényekben a kijózanító kérdés: való igaz lehet-e mindez, ha a tetthelyen is ennyire
tájékozatlanok?
Amodern ember hite ugyanígy sokszor van próbára téve. Az
elvilágiasodás érdektelen, néhol ellenséges a hittel szemben. Az érdeklődő sokszor a keresztényektől sem kap biztatást a hitre a sok
külső és belső megosztottság miatt. A régihez görcsösen ragaszkodák merev mozdulatlanságban éppúgy nem lehet érzékelni emberileg
Krisztus jelenlétét, mint az élmény-keresztények elkülönülő magatartásában.
Mindezek ellenére kitartani a hitben és hűen ragaszkodni az
egyszer meglátott égi jelhez, királyi tette minden léleknek. Nem
összeroppanni a világ érzéketlensége alatt és nem kiábrándulni a
gyarló keresztények láttán. Ez képesíti a lelket arra, hogy leboruljon
a Kisded előtt, ha szegényes körülmények között talál is rá Betlehemben. Ámen. - H: Isten fizesse meg.
13. HOMILIA

Evangéliumhoz
Ők azt mondták ...

E: Kedves Testvérek!
A bölcsek csillagot látnak napkeleten és e látomás erejében
indulnak útra. Útközben szembe találják magukat a mindennapi
gondolkodású emberekkel. Miket mondhattak ezek nekik? "Ti
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fantaszták! Szegény álmodozók! Bedőltök holmi zavaros jövendölésnek, amit egy szamár mondott? Otthagyjátok a családot, otthont,
munkát, közösséget, egyszóval a jól berendezett életet, hogy idegen
országokban kergessétek álmaitokat?"
Tiszteletre méltó a bölcsek hűsége a látomáshoz, amelynek
erejében útnak indultak és mindezeket vállalták. Különös, hogy ezeket a látó lelkeket olyanok igazítják útba, akikben a prófétai látomás már betűvé hamvadt. Azokat kérdezik, akik nem hisznek a jövendölésben. És ott kapnak felvilágosítást, ahol nyoma sincs a
Messiás-várás hevének és erejének. Azok az írástudók és papi vezetők irányítják a bölcseket Betlehem felé, akik később is legnagyobb
félremagyarázói, sőt ellenségei lettek Jézusnak. Szavaikból szinte
árad a papír- és könyvszag, ahogy a prófétai szöveget idézik. Ősi
szokások és letétemények áporodott levegője csap ki az evangélium
szavai mögül. De ezek is: ha életet nem is, de irányt adnak a keresők
nek. Ahogy később Jézus mondta róluk: "Tegyetek meg mindent,
amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert bár
tanítják, de tetté nem váltják (az Isten szavát)." (Mt 23,3)
A napkeleti bölcsek történetében jelentkezik számunkra az a
minden időben felmerülő probléma, hogy mi fontosabb vallásos életünkben: az intézmény vagy az élmény.
Az isteni Bölcsesség mesteri módon mutatja meg, hogy a három király történetében hogyan találkozik a két véglet: az élménynek nem hívő intézmény ad irányt a csillagát vesztett, élmény-vezette
embereknek.
Kár, hogy korunkban sokszor szemben áll ez a két véglet,
amely pedig egymáshoz van rendelve. Aki csak az intézményt (másszóval a hivatali tekintélyt) tartja fontosnak a vallásos életben, az
csakúgy téved, mint aki az élmény örve alatt félretol minden tekintélyt.
Jeruzsálemi látogatásuk után a bölcseknek ismét kigyulladt a
keleten látott csillag, és a kis Jézushoz vezette őket. Mintha csak a
kinyilatkoztató lsten az események összehangolásával bizonyítaná:
azokat az élményeket kell igazán komolyan venni, amelyekhez az intézményes tekintély, az egyházi tanítóhivatal adta az útmutatást. Ez
kell ahhoz, hogy a velünk élő Isten öröme betöltse lelkünket. Ámen.
-H: Isten fizesse meg.
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14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Jézus Krisztus láthatatlan isteni dicsőségét saját emberi
alakjában felragyogtatta előttünk. Ha ezt a dicsőséget szemléljük,
eljuthatunk az üdvösségre. Könyörögjünk most Jézushoz, aki a
mennyei Atya visszfénye:
L: l. Kísérd kegyelmeddel mindazokat, akik a beléd vetett hitet másoknak hirdetik, hogy szalgálatuk által
örömhíred minden emberhez eljusson. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Engedd, hogy a világ minden népe eljusson arra az egyetértésre és együttmüködésre, amely a kölcsönös megbecsülésen alapszik. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Mutatkozz meg, kérünk minden ember előtt, aki téged
őszinteszívvel keres. Add, hogy a téged sóvárgók kutatása ne maradjon eredmény nélkül. - H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
4. Mutasd meg, kérünk, mindenkinek, hogy mivel velünk akarsz maradni, többféleképpen is jelen vagy a világban. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Jézus Krisztus, te vagy a népek világossága. Láthatatlanul
mindig itt vagy köztünk. Engedd, hogy jelenlétedet mindenki megtapasztalhassa és felismerje. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 4411-4. 8. 10-ll

H: l. Fényességén e mai napnak
Éneket mondjunk a mi Urunknak.
Refr: Új esztendőben mi vigadjunk,
Vízkereszt napján hálát adjunk.
2. Ült a földön keserű homály,
Négyezer évig úr volt a halál. Refr.
3. S csillag gyulladt a komor egen,
Mennyei fénnyel messze keleten. Refr.
4. Nézvén nézte három bölcs király:
Gáspár és Menyhért, öreg Boldizsár. Refr.
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8. Három szent bölcs hozza a szívét,
Hozza a váró nemzetek hitét. Refr.
10. Hoznak tömjént, mirrha-kenetet
Aranyat, s hozzá aranyszívüket. Refr.
ll. Szívünk hozzuk mi is ma, hívek,
Gyermeki szívet, színarany hitet! Refr.
Az alábbi verset beiktathatjuk a felajánlási körmenet be:

Betlehemi királyok

József Attila
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem.
Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád.
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.
Adjonisten, Megváltó, Megváltól
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecsen király.
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Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E: Kérünk, Urunk, tekints kegyesen Egyházad adományaira: már nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk eléd, hanem Azt,
akit ezekben az adományokban vallunk, föláldozunk és magunkhoz
veszünk, magát Jézus Krisztust. Aki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK
H: l. Ó gyönyörűszép, titokzatos éj!
Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél.

Sz VU 2911-2

Kisdedként az édes Úr jászolában megsimul
Szent karácsony éjjel!
2. ó fogyhatatlan csodálatos ér!
Hópehely ostya, csöpp búzakenyér.
Benne, lásd, az édes Úr téged szomjaz, rádboruL
Egy világgal ér fel.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT AT ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

V.ö. Mt2,2

Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy ajándékainkkal hódoljunk az Úr előtt.
vagy: SzVU 2311-5

H: l. Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével néked áldozok,
Terjeszd fölém kezedet, hogy az lsten-szeretet
Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén.
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2. Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.
3. Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságet adni másnak nincs hatalma itt,
Csak tenéked, Istenem. ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.
4. Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.
5. Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki Téged már e földtekén.
ó, ha Téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Sz VU 3611-3

H: l. Vigasságos, hangos, nagy örömünk támadt:
Megszületett Jézus a beteg világnak.
Felragyog immáron fényességes napja
lsten irgalmának.
2. Örvendez a' nap, hold, csillagok vigadnak,
Ő nagy örömükben fényesen ragyognak,

Hogy immár itt vagyon a mennyei váltság
Földi halandóknak.
3. Ádám, Éva egykor ízlelték az almát,
Megízleltük értük a bűnnek siralmát,
Míg e nap minekünk megmutatta Jézus
Mennyei irgalmát.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E: Kérünk, Istenünk, járj előttünk mindig és mindenütt
mennyei fényességeddel, hogy tiszta lélekkel szemiéijük a szent titkot, melynek részesévé tettél, és tiszta szívvel fogadjuk magunkba.
Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
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Emlékeztetőül

24. HIRDETÉSEK

- Ismertessük Urunk megkeresztelkedése ünnepének istentiszteleti
rendjét.
- Az esetleges házszentelések rendjének ismertetése.
- Közöljük a karácsonyi szünet utáni

első

hittanórák idejét.

25. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Szülte a Szűz szent Fiát! Örvendezzünk!
Liliomot rózsaág! Lelkendezzünk!
Refr: Kisded, atya nélkül, néki szünet nélkül
Glóriát zengedezzünk!
2. A próféták megírák: Örvendezzünk!
Csodát látott a világ, lelkendezzünk! Refr.
3. lsten itt magára vett, örvendezzünk!
Emberi természetet, lelkendezzünk! Refr.
4. Góliát meggyőzetett, örvendezzünk!
Nyert az ember életet, lelkendezzünk! Refr.

SzVU34/l-4
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URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

VÍZKERESZT UTÁNI VASÁRNAP
l. KEZDŐ ÉNEK

Vö. Mt 3,16-17

Az Úr megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a Szentlélek galamb képében lebegett az Úr fölött, és a mennyei Atya szava hallatszott: Ez az én szeretett Fiam, akiben nekem kedvem telik.
vagy: SzVU 45/1-2

H: l. János áll a part felett, véle hívő nagy sereg.
S íme Jézus lép oda, mint a hajnal csillaga.
Refr: Nincs homály, itt a nap,
Minden új fényt kap.
2. János ujjal rámutat. Készít néki tört utat,
"Ím a Bárány , ím aki bűneinket elveszi. Refr.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZAVAK

L:
A népek történetében vannak fejlődési és hanyadási korszakok. A fejlődés korszakában új tanokat hirdetnek, és ezek tért
hódítanak, míg a régi eszmék eltűnnek a köztudatbóL Amikor Keresztelő Szent János fellépett, sokan úgy érezték, hogy új szelek fújdogálnak, új korszak kezdődik. Pedig nem vele kezdődött valami
új, hanem Jézussal, aki beállt a bűnösök sorába, hogy megkeresztelkedjék. Vele viszont valami olyan újdonság kezdődött, ami soha
nem fog elavulni, amit nem fog valami újabb, jobb leváltani. Aki Jézushoz csatlakozik, az önmagában érzi lsten újjáalkotó erejét: Jézus
megszabadít a bűntől és megajándékoz az élettel.

Sajnos ma, az első évközi vasárnapon, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén nem jutunk szentmiséhez, csak a közös igeliturgia és szentáldozás révén kapcsolódunk lélekben az egész egyház
imáihoz. De ezúton is elérhetjük, hogy utat nyitunk lelkünkben
mindannak az újdonságnak, amellyel Jézus látogat el hozzánk, és
így elűzzük, a múltnak adjuk mindazt, ami rossz, ami bűn.
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4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal
Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Mindenható, örök lsten, te a Jordán folyóban megkeresztelt
Jézus Krisztust Szentlelked látható megjelenése közben ünnepélyesen
szeretett Fiadnak nyilatkoztattad ki: oltalmazd vízből és Szentlélekből
újjászületett gyermekeidet, hogy rnindig neked tetszően éljenek. Ami
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten rnindörökkön örökké. H: Ámen.
Iz42,1-4. 6-7

8. OLVASMÁNY

Íme, az én választottam: benne kedvemet találom

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Íme, a Messiás, az én szolgám! Én mellette állok. Íme, az én
választottam! Benne kedvemet találom. Kiárasztern rá lelkemet: Isten törvényét hirdeti a világ népeinek. Nincs nála hivalkodó kiáltozás, személyválogatást nem ismer, hangos szót nem hallani tőle az
utcán. A megroppant nádat nem töri el, a füstölgő mécsbelet nem
oltja ki. Hamisítatlanul hirdeti lsten törvényét: nem lankad és nem
veszíti kedvét, míg csak győzelemre nem viszi az igazságot. Tőle várják az igaz tanítást a nemzetek.
Azt mondja az Úr, a te Istened, aki megteremtette az eget és
megalkotta az égboltozatot, szilárddá tette a földet és létrehozta
mindazt, ami belőle sarjad; aki éltető leheletet ad a népnek és minden embernek, aki él a földön:
"Én, az Úr, az igazságos lsten meghívtalak téged, Szolgám;
kezednél fogva vezetlek és oltalmazlak, általad kötök új szövetséget
népemmel és küldök világosságot a pogány nemzeteknek. Megnyitod majd a vakok szemét, kiszabadítod börtönükből a foglyokat, kivezeted a rabokat tömlöcük sötétségéből." - Ez az lsten igéje. H: Istennek legyen hála.
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Zsolt 28, la. 2. 3ac-4. 3b. 9b-JO

9. VÁLASZOS ÉNEK

Válasz: Áldja meg Isten az ő népét: adjon neki békességet!
Isten fiai, adjátok meg a tisztességet az Úr nevének, imádjátok Istent
ünnepi díszben! Válasz
lsten szava zeng az örvény fölött: jelen van a mély vizek árján. Nagy
erő van az Úr szavában: szent igéje nagyot művel. Válasz
Mennydörgés hirdeti Isten fölségét: templomában mindenki áldást
mondjon!
Az özönvíz is néki szolgál: az Úr országol örök trónján. Válasz
vagy: SzVU 42311-5

Válasz: Imádunk téged zengő énekszóval.
l. Hallgasd meg imádságomat Uram, Istenem, * halljad meg sóhajtásom. Válasz
2. Szívem remeg és vergődik, * halálos rémület fogta el testemlelkem. Válasz
3. Bár volna szárnyam, mint galambnak, * hogy elszállhatnék és lelhetnék nyugodalmat. Válasz
4. Én azonban Istenhez kiáltok, * és az Úr megszabadít minden bajtóL
5. Panaszkodom, sóhajtozom este, reggel és délben szüntelen, * és ő
meghallgatja kiáltásom. Válasz
'
vagy: SzVU 4513
H: l. És az Úr a vízbe lép bűnös ember másaképp,
És meghajtva szent fejét, kéri a kereszt jeiét.
Refr: Nincs homály, itt a nap,
Minden új fényt kap.
ApCsel 10,34-38

10. SZENTLECKE

lsten a Názáreti Jézust eltöltötte Szent/élekkel és

L: Szentlecke az Apostolok

csodatevő erővel

Cselekedeteiből

Amikor Péter apostol Kornéliusz százados házában a pogányoknak hirdette az evangéliumot, így kezdte beszédét:
"Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató.
Mindenki kedves előtte, bármely nemzethez tartozik is, ha eltölti az Úr
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félelme, és igaz tetteket visz végbe; bár tanítását Izrael fiainak adta
amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által, aki a mindenség Ura. Ti tudjátok, mi minden történt Judeában attól kezdve,
hogy a Názáreti Jézus elindult Galileából, s hogy a keresztség után,
amit János hirdetett, hogyan kente föl őt Isten Szentlélekkel és hatalommal. Jézus, ahol csak megfordult, jót tett és meggyógyította az
ördögtől megszállottakat, mert vele volt az Isten." - Ez az Isten
igéje. - H: lstennek legyen hála.
elsősorban,

ll.ALLELÚJA

Mk9,6

Allelúja! Megnyílt az ég és az Atya szózata hallatszott: "Ez
az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!" Allelúja!
vagy: SzVU 42511-2

H: l. Úristen az égben, te vagy hajnalfényem,
Alle- allelúja,
Hogyha benned élek, nincs, akitől féljek,
Alle- allelúja.
2. Szülőm bárha elhagy, oltalmamra itt vagy,
Alle- allelúja,
Véled engedj laknom, nálad legyek otthon,
Alle- allelúja.
Mk 1,7-11

12. EV AN GÉLIUM

Te vagy az én szerelett Fiam, benned telik kedvem

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

Abban az időben János ezt hirdette: "Aki a nyomomba lép,
hatalmasabb nálam. Arra sem vagyok méltó, hogy lehajoljak és
megoldjam saruszíját. Én vízzel keresztelek, ő majd a Szentlélekkel
keresztel benneteket."
Ezekben a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Náés megkereszteltette magát Jánossal a Jordánban. Amikor
feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá. Szózat is hallatszott az égből: "Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem." - Ezek az evangélium igéi. H: Áldunk téged, Krisztus.
záretből
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Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Én vízzel keresztelek

E: Kedves Testvérek!
Úgy tűnik, Keresztelő Szent János lebecsüli azt a vizet, amellyel
keresztel. Szembeállítja vele a Lélek keresztségét, amit Jézus hoz.

A kereszténységben sokszor jelentkezett ennek a kettősség
nek a kiéleződése. Anyag és szellem, test és lélek, természet és kegyelem szerepeinek elsősorban ezekben az ellentétekben. De finomabb
áttételben sem ritka e kettősség továbbvitele: jog és szeretet, liturgia
és bensőség, szertartás és ihletett ima, szokás és élmény mind e kettősségbe tartozik. Hajlamosak vagyunk Keresztelő Szent Jánossal
olyan ellentétet szítani vallásos életünk e kettősségei között, hogy egyik a másik színe előtt meg sem állhat.
Való igaz, hogy az anyag, a test, de még a jog, a szertartás és
szokás is egyhangú, változatlan, ismétlődő, merev. Ezzel szemben a
szellem friss, fürge, hajlékony, élettel és lendülettel teli. Mindig új
oldalrólszeret közelíteni a dolgokhoz és nem elégszik meg az egyszer
látottakkal és átéltekkeL
Jézus nem tagadja és nem is igazítja helyre, amit Keresztelő
Szent János mond a vízről és a Szentlélekről. Később is, amikor újjászületésről beszéL Nikodémussal, azt mondja: "Bizony, bizony, mondom neked: aki nem vízből és Szentlélekből születik, az nem megy be az
Isten országába." (Jn 3,5) És amikor tanítványait elküldi a világba, lelkükre köti, hogy necsak tanítványokká tegyék a népeket, de kereszteljék is meg. (Mt 28,19; Mk 16,16) A víz a szentírásban a teremtett mindenséget jelzi (2Pt 3,5), amit hozzáköt a Lélekhez.
Ami tehát Keresztelő Szent János szemléletében még két valóság, azt Jézus egyetlen teremtő gesztussal eggyé ötvözi. Éppen ez
benne a mesteri: amit emelkedett lelkületű emberek jóra törekvésükben alábecsülnek, ő azt rendeli a Lélek szolgálatára. Ezért van értelme Isten egyházában az anyagvilággal egy szinten létező, illetve abban gyökerező jognak, szertartásnak, merevségnek, megszokottságnak is. Mindezek úgyanúgy szalgálhatják a lélek-építést, ahogy a víz
szolgálja az újjászületést: ha Isten kegyelmét kötjük hozzá, annak
szolgálatába állítjuk. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
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Szentleck.?hez
János és Jézus keresztsége

E: Kedves Testvérek!
A megváltás művében a kezdeményező szerepet Isten, a
mennyei Atya vállalta magára. A Názáreti Jézust az őskeresztény
igehirdetés úgy állítja elénk, mint prófétát, akit Isten felkent Szentlélekkel és hatalommal, és körüljárt jót cselekedvén. Az örömhír, amit
hirdetett, mindenkinek szól, nemcsak honfitársainak.
Csakhogy kezdetben ez nem volt ilyen világos. Péter, mint a
szentleckében hallottuk, rágódik, tépelődik: "Ti tudjátok" mondja honfitársainak, akikkel együtt ő maga is hajlamos lenne kisajátítani lsten nagy tetteit saját népe számára. Ez a szűk keret azonban az ő gondolatvilágában is repedezik: "Valóban kezdem érteni,
hogy Isten nem személyválogató ... "
Éppen az olyan istenfélő, jámbor emberek, mint Péter apostol, vannak kitéve annak a kísértésnek, hogy a maguk igényes szigorúságához mérten szabják meg, ki érdemel üdvösséget, ki nem. Csak
isteni segítséggellehet eljutni arra a szellemi nyitottságra, amely Péter apostolnak Kornéliusz házában adatott meg, ahogy a mai szentleckében hallottuk.
Jézus életében megkereszelkedése volt messiási tevékenységének kezdőpontja. Mi, amikor Krisztus keresztségét felvettük, arra
kaptunk isteni indítást, hogy a minden embernek felajánlott üdvösségnek ne személyválogató munkásai, hanem tanúságtevői legyünk a
világban. Ámen. -H: Isten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Testvéreim! Noha maradandó értékeket akarunk megszerezni életünkben, mégis olyan mulandó dolgokhoz ragaszkodunk
sokszor, amelyek a halált hozzák. Jézus megszabadíthat bennünket
minden idejétmúlt régiségtől, ami csak romlásunkat okozná, és meg
tud ajándékozni olyan újdonságokkal, amelyek tartósak maradnak.
Ilyen értékekért imádkozzunk most az Úr Jézushoz.
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L: l. Erősítsd meg, kérünk, a keresztényeket, hogy törekvéseikkel Téged keressenek és így sok embert nyerjenek
meg számodra. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Vezesd el a téged őszinte siívvel keresőket arra, hogy
megszabaduljanak mindattól az akadálytól, ami közted
és köztük áll. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Segítsd meg a világ népeit, hogy reményüket Beléd helyezzék, ne pedig az erőszak és mások elnyomásának tévhitébe. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segíts minket abban, hogy gyönge, megtört, kétségbeesett embertársaink iránt őszinte megértést és szeretetet tanúsíthassunk. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk, Jézus Krisztus! A mennyei Atya tetszését találta
E:
Benned, mert ragaszkodtál akaratához. Segíts, kérünk, hogy példádat kövessük és így valódi testvéreiddé válhassunk. Erre kérünk téged, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 4514-6

H: 4. Ámul a Keresztelő, ám Urának enged ő,
És a Krisztus szent jelül a Jordánban megmerül.
Refr: Nincs homály, itt a nap,
Minden új fényt kap.
5. Áhítattal néz a nép, s kettényílik a nagy ég.
Száll a Lélek, szent galamb, s a magasból kél a hang. Refr.
6. "Ím, szerelmes egy Fiam! minden kedvem benne van.
Hallgassátok mindig őt!" lsten, erre adj erőt! Refr.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Fogadd el, Urunk (misében: áldozati) adományainkat, amelyeket szent Fiad megjelenésének ünnepén eléd hozunk: kérünk, hogy híveid adománya Annak áldozatává váljon, aki irgalmasságában a világ bű
neit eltörölte. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. H: Ámen.
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18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 12011-2

H: l. Menyegzős köntösbe öltözködjetek,
Szívben megtörődve ide jöjjetek;
Jézus étkül adja nekünk itt magát,
Nincs, aki felfogja ezt a nagy csodát.
2. Jer, Jézus arája, jegyesed fogadd,
Rakd szent oltárára buzgó vágyadat.
Szent angyalok itten a vendéghívók,
Általok az Isten téged is hívott.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Jn 1,32. 34

Íme, ő az, akiről mondotta János: Én láttam őt, és tanúságot
tettem róla, hogy ő az Isten Fia.
vagy: SzVU 10911-5

H: l. Áldjad ember e nagy jódat,
Kenyérszínben Megváltódat,
Itt jelen van szent testével, édes Jézus,
Jelen vagyon szent vérével, áldott Jézus.
2. Itt az Isten gazdagsága,
Bűnös lelkek nagy váltsága,
Minden jónak nagy bősége, édes Jézus,
Gyarló szívek erőssége, áldott Jézus.
3. Itt az égnek megnyitója,
Kegyelemnek meghozója,
Egész világ drága díja, édes Jézus,
Az Istennek örök Fia, áldott Jézus.
4. Itt lelkünknek orvoslója,
Bús szívünknek vidítója,
Elrejtezett kenyérszínben, édes Jézus,
Az oltári nagy Szentségben, áldott Jézus.
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5. Ember, higgy az Úr szavának,
Csalhatatlan mondásának,
Teste étel, azt tanítja, édes Jézus,
Vére ital, bizonyítja, áldott Jézus.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 10917-8

H: 7. Itt van tehát istensége,
S evvel együtt embersége,
Kérésünket meghallgatja, édes Jézus,
És bűnünket megbocsátja, áldott Jézus.
8. Kérjük, adja ránk áldását,
Irgalmának kútforrását,
Legyen velünk a végórán, édes Jézus,
S üdvözítsen holtunk után, áldott Jézus.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Szent lakomáddal töltekeztünk, Urunk: buzgón kérjük kegyességedet, hogy egyszülött Fiad szavát hűségesen követve, igazi
gyermekeiddé legyünk, és azok is maradjunk. Krisztus, ami Urunk
által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK
Emlékeztetőül
- Az esetlegl!s házszentelések rendjének ismertetése.
- A hittanórák ideje.
- Az egységért végzett imahét miben/éte és istentiszteleti rendje.
25. ELBOCSÁT ÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

Lásd 299. oldal
SzVU4111-2

H: l. Ó szép Jézus! Ez új esztendőben légy híveidben.
Ó Mária! Esedezzél értünk, édes reményünk!
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
2. Ó szép Jézus! Drága szent nevedért kelj föl népedért.
Ó Mária! Tekints híveidre te szent Fiadért,
Hogy ez új esztendőben minden ügyeinkben
Lehessünk Jézus drága kedvében.
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II. ÉVKÖZI VASÁRNAP

l. KEZDŐ ÉNEK

Vö. Zsolt 65,4

Istenünk, hódoljon előtted az egész föld és zengje dicséretedet; magasztaljon téged, fölséges Urunk.
vagy: SzVU 257/1

H: l. Örvendezzünk, jertek, áhítatos lelkek
Istenünk oltáránáll
Nyissuk ki a lelkünk, vidám dalra keljünk:
Mi Urunk mireánk vár.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Isten mindenkit egy másik ember útján hív meg követésére.
Ez az igazság az lsten és ember közötti kapcsolat ősi tapasztalatán
alapul. A hívás nagyon különböző úton juthat el hozzánk. Lehet sugallat, mint a fiatal Sámuel esetében; lehet nyilvános tanúságtétel,
mint például Keresztelő Szent János igehirdetése; vagy eljuthat hozzánk lsten üzenete egyszerűen az apostoli lelkek örömén keresztül.
Minden esetben lsten az, aki kezét nyújtja az ember után. Embereken keresztül hozzánk küldött üzenetének lényege mindig ugyanaz:
azt akarja, hogy mások segítségével jussunk el a hitre és követésére.
A mai vasárnapon nem jutottunk hozzá, hogy szentmisén vehessünk részt. Egymásnak tett szolgálatunk, a közösen mondott ima
és ének, Isten igéjének közös hallgatása, a szentáldozás nem olyan
végtelen érték ugyan, mint a szentmise, mégis az isteni üzenet hordozója lehet, mert itt is emberek révén jutunk mindahhoz, amit a jó lsten tartogat nekünk. Ilyen lelkülettel vegyünk részt a mai igeliturgián.

4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

II. Évközi vasárnap
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Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: SzVU 25712
előtte minden,
Por a föld, por az ég is!
Mik a földön élnek, mint a szegény féreg.
Szeret ő, szeret mégis.

H: 2. Fölséges az lsten, por

7. KÖNYÖRGÉS

E:
Mindenható, örök Istenünk, te kormányozod az eget és a
földet: hallgasd meg kegyesen néped könyörgéseit, és adj békét napjainkban. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

JSám 3,3b-JO. 19

"Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!"- mondja a gyermek Sámuel az
Úr hívó szavára

L: Olvasmány Sámuel

első könyvéből

Ama napokban: A gyermek Sámuel az Úr templomában, a
frigyszekrény közelében aludt. Egyszer csak az Úr szólította Sámuelt. Azonnal felelt'is: "Itt vagyok". Azzal Hélihez futott, és jelentkezett: "Hívtál, itt vagyok". Héli e szavakkal küldte vissza: "Nem
hívtalak, menj vissza és feküdj le!"
De az Úr ismét szólította Sámuelt. A gyermek újra felkelt,
Hélihez ment és jelentkezett: "Hívtál, itt vagyok". Megint azt felelte: "Nem hívtalak, fiam, menj csak vissza és feküdj le!" Sámuel
ugyanis még nem ismerte fel az Úr szavát, mert az még egyszer sem
nyilatkozott meg előtte.
De az Úr megint, immár harmadszor szólította Sámuelt. Az
ismét felkelt, odament Hélihez és jelentkezett: "Hívtál, itt vagyok".
Héli ekkor ráébredt, hogy az Úr szólítja a gyermeket. Ezért azt tanácsolta neki: "Menj, feküdj csak le! És ha ismét szólít, mondd: Szólj,
Uram, mert hallja a te szolgád!" Sámuel el is ment és visszafeküdt a
helyére.
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Ekkor az Úr egész közel jött és újra szólította őt, mint az ealkalommal: "Sámuel, Sámuel!" Sámuel erre így felelt:
"Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!"

lőbbi

Azután Sámuel felnövekedett. Vele volt az Úr, és minden úgy
történt, ahogyan ő előre megmondta. - Ez az lsten igéje. - H: Istennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 39,2. 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Válasz: Istenem, íme itt vagyok, teljesítem, amit kívánsz.
Várva vártam Isten jóságát, és meghallgatta kiáltásomat.
És számba új éneket adott, lstenünket dicsérő szózatot. Válasz
Nem kellett néked véres- vagy étel-áldozat, de engem tettél örök
szolgáddá.
Egészen elégő vagy engesztelő áldozat nem volt kedvedre; akkor
mondottam: "Íme, eljövök". Válasz
A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy teljesítem, amit megkívánsz.
Istenem, én magam akarom; törvényed ott él szívem legmélyén. Válasz
Igazvoltodat hírrel hirdetem, nagy gyülekezet előtt megvallom. Tanításodat közlöm ővelük, Uram, te jól tudod énrólam. Válasz
vagy: SzVU 42311-5

Válasz: Imádunk téged

zengő

énekszóval.

l. Hallgasd meg imádságomat Uram Istenem, • halljad meg sóhajtásom. Válasz
2. Szívem remeg és
lelkem. Válasz

vergődik,

• halálos rémület fogta el testem-

3. Bár volna szárnyam, mint galambnak, • hogy elszállhatnék és lelhetnék nyugodalmat. Válasz
4. Én azonban az Istenhez kiáltok, • és az Úr megszabadít minden
bajtóL Válasz
5. Panaszkodom, sóhajtozom este, reggel és délben szüntelen, • és ő
meghallgatja jajkiáltásom. Válasz

Il. Évközi vasárnap

186

10. SZENTLECKE

1Kor6,13c-15a. 17-20
Testetek Krisztus tagja

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt
első leveléből

·

Testvérek! A test nem a kicsapongásért van, hanem az Úrért,
az Úr pedig a testért. Isten ugyanis föltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is föltámaszt.
Nem tudjátok, hogy testetek Krisztus tagja? Aki az Úrral
egyesül, egy lélek vele.
Kerüljétek az erkölcstelenségeL Minden bűn, amelyet az ember
elkövet, a testen kívül van, de a kicsapongó a tulajdon teste ellen vét.
Nem tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek
temploma, akit lstentől kaptatok? Nem tudjátok, hogy nem vagytok
a magatokéi? Nagy volt a váltságdíjatok. Dicsőítsétek meg tehát Istent testetekben. - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Jn 1,41. 17b

Allelúja! Megtaláltuk a Messiást, ami annyit jelent, rnint Fölkent.
A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által valósult meg. Allelúja!
vagy: SzVU 42811-2

'
H: l. Egek
Urát áldjuk, üdvünk tőle várjuk,
Zengjen víg allelúja.
Égbenyúló kőszál, népe fölött őrt áll,
Zengjen víg allelúja.
2. Övé földnek mélye, ormok meredélye,
Zengjen víg allelúja.
Műve föld és tenger, fia minden ember,
Zengjen víg allelúja.
12. EV AN GÉLIUM

Jn 1,35-42

Megnézték, hol lakik s nála maradtak aznap

E: Evangélium Szent János

könyvéből

Abban az időben ott állott János két tanítványával együtt.
Rátekintett az arra menő Jézusra és így szólt: "Íme, az Isten Bárá-
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nyal" Amikor a két tanítvány hallotta ezt a szót, követte Jézust. Mikor pedig Jézus megfordult és látta, hogy követik őt, így szólt hozzájuk: "Mit kívántok?"
Ők pedig azt felelték: "Rabbi (ez annyit jelent, mint Mester),
hol lakol?"
ő azt válaszolta: "Jöjjetek és lássátok!" Elmentek tehát és
megnézték, hol lakik, s nála is maradtak aznap. Körülbelül tíz óra
volt akkor.
A kettő közül, akik János szavára követték őt, az egyik András volt, Simon Péter testvére. ő először saját testvérével, Simonnal
találkozott, s azt mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást (ez annyit
jelent mint Fölkent)", s Jézushoz vezette őt. Jézus rátekintett és így
szólt hozzá: "Te Simon vagy, Jónás fia. Péter- vagyis Sziklalesz a neved." - Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged,
Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Megtaláltuk a Messiást!

E: Kedves Testvérek!
A mai evangélium felkiáltásában: Megtaláltuk a Messiást! lehetetlen meg nem éreznünk az apostoloknak azt az áramütésként
ható élményét, amit a Jézussal való találkozás jelentett. Vele is maradtak: ott voltak a jeruzsálemi templom megtisztításakor, a kánai
menyegzőn. Azután valami történhetett, mert ismét csak halászni
látjuk őket, és nincsenek Jézussal. Valaminek történnie kellett, mert
a kezdeti lelkesedés hangulata helyett valamiféle munkába feledkező
légkör vette őket körül.
Az evangéliumok nem utalnak rá, de valami lelohasztotta a
kezdeti lelkesedést. Talán a tanítványok messiásvárásának nem felelt
meg Jézus. Talán csalódtak Jézusban, mint később oly sokan mások
is. Főleg a kafarnaumi beszéd alkalmával (Jn 6). Amin átestek más
tanítványok, azon áteshettek az apostolok is.
Ezt kell észre kell vennünk Jézusnál. Ő nem hagyja el választottait. Ahogy Szent Pál is mondta: "Mi hűtlenné válhatunk,
ő viszont hű marad, mert önmagát nem tagadhatja meg". (2Tim 2,13)
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A mi vallásos életünk is hasonló az apostolokéhoz. Kezdeti
lelkesedések jellemzik, időközönkénti nekibuzdulások. Az élmények
jönnek-mennek, fényeikkel elkápráztatnak, melegükkel hevítenek és
elképzelhetetlenül bizalmas légkört tudnak teremteni bennünk Jézus
iránt. De azután történik valami, sokszor magunk sem tudjuk mi; a
lelkesedés csalódássá, a bizalom elhidegüléssé változik. Sokszor nem
ismerünk magunkra. Jó ilyenkor tudnunk, hogy Jézus a hangulatmentes szakaszokban is utánunk jön, mert ismeri az emberi érzések
változékonyságát. Érzelmeink forgandóságában is vár ránk és ismét
hív magához.
Úgy tűnik, az eltörölhetetlen szentségi jelet azért honosította
meg egyházában Jézus, hogy ezzel is biztosítsa a kezdeti odaadáshoz
való visszatérés elvét életünkben. A kisgyermekkorban kapott keresztség kegyelme friss és soha el nem halványodó fényforrást biztosít későbbi életünkben is, mintha épp most keresztelkedtünk volna.
Kár, hogy erről az eltörölhetetlen jelről csak a jogi felfogás
forog a köztudatban, amely szerint ez ad jogcímet a többi szentség
felvételére. Pedig ez a rajtunk égő jel nemcsak jogcím, hanem olyasvalami, ami az élő Krisztussal hoz minket állandó kapcsolatba. Ez a
jel hívogat mindannyiunkat, hogy visszatérjünk első megtérésünkhöz. Ez Jézus hívó hangja, utánunk nyúló keze, magához vonzó ereje. Érzelmeink váltakozó hullámzásában Jézus szilárdan, állhatatosan utánunk jön, _mint ahogy az apostolok után is ment. Ha számítunk erre, akármiiyen kanyargós életutat kell végigjárnunk, mindig
örömmel mondhatjuk Jézusnak: Megtaláltalak!
Szentleckéhez

13. HOMILIA

Testetek Krisztus tagja

E: Kedves Testvérek!

Korintusi híveinek Szent Pál idéz néhány közkézen forgó
mondást, amelyeket, úgy látszik, kiforgattak valódi értelmükbőL
"Mindent szabad nekem!" - idézi, de mindjárt hozzáteszi: "De
nem minden válik javamra", "csak ne váljak semminek rabjává".
A keresztény ember testi mivoltában is temploma lett az Atyától kapott Szentléleknek. Meghívásunk a feltámadásra és az örök
életre szál. Ne törődjünk tehát testünk problémáival? Tegyen, amit
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akar, úgyis elmúlik? Ellenkezőleg: jövendő feltámadásunk miatt földi feladatunk az, hogy testi valóságunk szenvedélyeit megzabolázzuk, Krisztus példájára keresztre feszítsük. Szent Pál egész érvelése a
mai szentleckében ebbe a szenvedélyes felhívásba torkollik: Dicsőít
sétek meg tehát Istent testetekben! Ámen. - H: lsten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:

lsten arra hívott meg mindannyiunkat, hogy Krisztus kövelegyünk. Kérjük most segítő kegyelmét, hogy megérthessük hívó
szavát és helyesen tudjunk imádkozni.
L: l. Engedd, Urunk, hogy mindazok, akik az egyházban
csalódtak, belássák, hogy ők maguk is mulasztottak, hibáztak az egyházzal szemben, hiszen ők is tagjai az egyháznak. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Segítsd, Urunk elszakadt testvéreinket, hogy meggyő
ződésük hűséges követése mellett őszintén keressék az
egység útját. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Adj, Urunk, bátorságot a keresztény közösségeknek,
hogy az egyházon kívül állókat megértsék és számodra
megnyerjék. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segítsd azokat, akiket a papságra vagy szerzetesi életre
hívsz, hogy egyesek botlásai és csalódásai ellenére is hűsé
gesek maradjanak hozzád és az emberekhez. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
lstenünk és Atyánk! Fiad megmutatta nekünk a hozzád vezető utat. Add, hogy mi is hozzád vezethessük embertársainkat, és
így mindenki elismerjen téged Urának. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
tői

16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA
őbenne remélünk,
lett nékünk.
Áldozatunk ő lett s érte, Uram, tőled
Reméljük üdvösségünk.

H: 3. Fiát adta értünk,
Főpapunk ő

Sz VU 25713-4
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4. Szent, szent, szent az Isten, énekelje minden,
Ég és föld imádjátok.
Közeleg az égből, dicsőséges fényből,
Szent neve legyen áldott!
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Urunk, Istenünk, add, hogy méltón vehessünk
részt ebben a szent cselekményben (misében: mert valahányszor ennek az áldozatnak emlékét ünnepeljük, megváltásunk műve folytatódik). Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU280/B

H: l. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,
Millió szív összecsengjen,magasztalja az Urat!
Krisztus újra földreszállott, vándorlásunk társa lett;
Mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Refr: Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTAT ÁS'

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Zsolt 22,5

Asztalt terítettél nekem, és pompás itallal töltöd meg serlegem.
vagy: SzVU 280/B 2-4

H: 2. Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk,
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
Áldozat az lsten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Refr: Krisztus, kenyér s bor színében,
Úr s király a föld felett:
Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
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3. Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren:
Aszeretet lstenének dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
Minden dalunk zengő zsoltár, tömjén illat a hitünk! Refr.
4. István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
Borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod.
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa:
Most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga. Refr.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 15011-2

l. Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!
~álad

nélkül keserűség itt a földön életünk.
O egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.
2. Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.
Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled.
23/a ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, áraszd szívünkbe szereteted Szentlelkét, hogy
minket, akiket ugyanazzal a kenyérrel tápláltál, ugyanaz a szerető
buzgóság tegyen egyetértőkké. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
23/b IMA A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT Esetleg közbeiktathatjuk

E:
· Imádkozzunk a keresztények egységéért! - Könyörögjünk. Úristen, te az eltévedteket útba igazítod, a szétszórtakat összegyűjtöd s az összegyűjtötteket megőrzöd: kérünk, áraszd kegyesen
egységed kegyelmét a keresztény népre, hogy a megoszlást elvetve és
az egyház igazi pásztorával egyesülve, méltóképpen szolgálhasson
neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK
-

Emlékeztetőül

Ismertessük a keresztények egységéért végzett imahét program-

ját.
- Ha februárban (pl. a lourdesi jelenések évfordulóján) esetleg közös kiszolgáltatásra kerül az egyházközségben a szentkenet szentsége, ismertessük ennek feltételeit, idejét, az előkészület és jelentkezés módját.
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25. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

SzVU292/1-9

H: l. Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,

Mert ő fogja kérni Fiát értetek.
Refr: Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív.
2. Ha értünk Mária Fiát kérleli,
Kérését szent Fia meg nem vetheti. Refr.
3. Istentől csodálva néki adatott,
Hogy anyaságával Szűz maradhatott. Refr.
4. Teljes áldásokkal, mint világgal tűz,
És szent malasztokkal e dicsőült Szűz. Refr.
5. Fogantatásában ő vétkes nem volt,
Sem élte folytában, semmidőn megholt. Refr.
6. ó Szűz, életfája a jámboroknak,
És főpátrónája hív magyaroknak. Refr.
7. Te vagy segítsége minden híveknek,
És nagy reménysége a bűnösöknek. Refr.
8. Azért is .szívemben mostan vigadok,
És igaz lelkemből híved maradok. Refr.
9. Utolsó órámban segélj engemet,
Az örök hazába segítsd lelkemet. Refr.
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III. ÉVKÖZI VASÁRNAP

l. KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 95, l. 6

Új dalt énekeljetek az Úrnak, az egész föld zengje Istenünk
nevét. Színe előtt jár a méltóság és szépség, szentélyében trónol a
fény és dicsőség.
vagy: SzVU 221/l

H: Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra,
Lelkünk méltó hadd lehessen isteni áldásodra.
Mely a tiszta áldozatban számunkra elrejtve van.
Ó tekints hát kegyelmesen itt esdeklő nyájadra.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Az az örömhír, amit az evangélium nekünk hirdet, nem
terhes követelés, hanem boldogító valóság: Jézussal Isten országa
jött el hozzánk. Mindenben, amit ő mond, tesz és szenved, látható,
hogy ki is valójában az Isten és mit jelent számunkra. Ha találkozunk ezekkel az isteni tényekkel, üzenetekkel, vajon élhetünk-e továbbra is úgy, mint eddig? Jézus hitet és megtérést vár tőlünk. Az első apostolok, első követői megmutatták, hogy találkozásunk Jézussal milyen nagy változást hozott életünkben.
Sajnos a mai vasárnap nem jutunk szentmiséhez, csak a közös ima, az Isten igéjének hallgatása és a szentáldozás emlékeztet
minket arra, hogy mindig készen kell lennünk igent mondani az Istennek. A mai nap igeliturgiája is megadhatja azt a kegyelmet, amit
a szentmise: Isten üzenete szíven találhat bennünket, és elérheti,
hogy már csak Isten irányítsa életünket.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 2 77. oldal
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Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: SzVU 22112

H: 2. Legyen áldás és dicsőség mennyben a nagy Istennek!
Testi, lelki szent békesség földön minden embernek.
Az angyali seregekkel kiáltsuk nagy örömmel:
Dicsőség a jó Istennek, békesség az embernek!
7. KÖNYÖRGÉS

Mindenható örök Istenünk, kegyes jóságod irányítsa tetteinket, hogy szent Fiad érdemeiből minél több jócselekedetet végezhessünk. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten mindörökkön örökké. H:
Ámen.
E:

Jón 3,1-5. 10

8. OLVASMÁNY

Ninive lakói megtértek gonosz útjukról

L: Olvasmány Jónás próféta

könyvéből

Szólott az Úr Jónáshoz, mondván: "Kelj fel, menj Ninivébe,
a nagy városba, és hirdesd ott a szózatot, amelyet majd mondok neked." Felkelt erre Jónás és elment Ninivébe az Úr szava szerint.
Ninive háromnapi járóföldre terjedő nagy város volt. Alighogy bement Jónás a városba, egynapi járásnyira, nagy hangon hirdette: "Még negyven nap, és Ninive elpusztul!"
Ninive lakói hittek az Istenben és böjtöt hirdettek, és nagyjaik, kicsinyeik egyaránt szőrcsuhát öltöttek.
Mikor látta az Isten az ő cselekedeteiket, hogy megtértek gonosz útjukról, megbánta az Isten a rosszat, melyről azt mondta,
hogy reájuk hozza, és nem hozta reájuk. - Ez az lsten igéje. - H:
lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 24,4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Válasz: Utaidat, Uram, mutasd meg nekem.

Utaidat, Uram, mutasd meg nekem, s ösvényeidre taníts meg engem.
Vezess és oktass engem igazságodra, mert te vagy az én üdvözítő Istenem. Válasz
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Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről és irgalmadról, hisz azok
megvannak öröktől.
Irgalmad szerint emlékezzél meg rólam, hiszen te jó vagy, én Uram!
Válasz
Édes az Úr és igazságos, útbaigazítja a vétkeseket; vezérli a jóban az
alázatosakat.
Megtanítja útjaira a szelideket. Válasz
vagy: SzVU 42411-5

Válasz: Allelúja, al-le-lúja, allelúja (2. változat)
l. Tebenned remélek, Uram, ne engedj soha szégyent érnem, * igazságodban szabadíts meg engem. Válasz
2. Hajlítsd füledet szavamra, * gyorsan mentsd meg lelkem. Válasz
3. Légy nekem, Uram, menedékem és oltalmam,* siess és szabadíts
meg engem. Válasz
4. Kőváram és oltalmazóm vagy nékem, * tennevedért, Uram, légy
vezérem és viseld gondom. Válasz
5. Kezedbe ajánlom lelkemet, * Uram, igazság Istene, szabadíts meg
engem. Vál asz
IKor 7,29-31

10. SZENTLECKE
Ez a világ elmúlik

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt

első

leveléből

Azt mondom, testvérek: az idő rövid, azért akinek van felesége, úgy éljen, mintha nem volna; aki sír, mintha nem sírna; aki örül,
mintha nem örülne; aki vásárol, mintha meg sem tartaná; s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert a világ elmúlik. - Ez az Isten igéje. - H: Istennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Mk 1,15

Allelúja! Közel az lsten országa, higgyetek az evangéliumban. Allelúja!
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vagy: SzVU 22113
H: 3. Ó Atyánk, te itt a földön anyát adtál minekünk,
Kinek szívén mindörökkön békességet lelhetünk.
Szentegyházad e jó anya, az igazság oszlopa.
Nem félünk mi, bármi jöjjön, amíg ő áll mellettünk.
MK 1,14-20

12. EV AN GÉLIUM

Tartsatok

bűnbánatot

és higgyetek az evangéliumban

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

János elfogatása után Jézus Galileába ment, s ott hirdette az
Isten evangéliumát; "Beteljesedett az idő és már közel az lsten országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban."
Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, látta, hogy Simon és testvére, András- halászok lévén- épp hálót vetnek a tengerbe, megszólította őket: "Gyertek, kövessetek és én emberhalásszá
teszlek benneteket." Rögtön otthagyták a hálójukat és csatlakoztak
hozzá. Alig ment valamivel tovább, megpillantotta Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét: Jánost, amint a hálót szedték rendbe a bárkában. Őket ismindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat, Zebedeust
halászlegényeivel együtt a bárkában, és nyomába szegődtek.- Ezek
az evangélium i'géi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
13. HOMILIA

Evangéliumhoz
Emberhalászok

E: Kedves Testvérek!
A megújuló egyházban sokan fontos szerepet tulajdonítanak
a prófétai elemnek. Azt szeretnék, hogy a vezető szerepet az egyházban a Lélekkel átjárt emberek kezébe tegyék. Úgy, hogy belőlük a
Lélek tüze, szava, ereje szóljon látható, hallható, megtapasztalható
módon.
Elöregedő papságunk viszont nem tud a Lélekkel versenyt
futni:legalábbis nem úgy, ahogy a Lélekbe mártott fiatalok sokszor
szeretnék. Ezért sokan az egyházban idegen testként kezelik a szol-
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gálati papságot, mint akik lemaradásra vannak ítélve és végzetük az
elmúlás. Hiszen pap nélküli igeistentiszteleteinken is sokszor úgy
érezzük, a világiak is épp olyan jól el tudják látni a lelkipásztori teendőket, mint a papság. Sokszor megfeledkezünk, hogy ég és föld
különbség van a végtelen értékű szentmise és a közös ima kegyelemszerző hatása között.
E gondolatok közé villan azonban kijózanító hatással a mai
evangélium szava: emberhalászokká teszlek titeket. A tizenkét apostolból csak négy volt halász, a többség más foglalkozást hagyott ott
Jézus hívására. Nevezbette volna ezt a testületet Jézus másként is.
Saját foglalkozása nyomán például az emberiség ácsainak is mondhatta volna őket. Új idők kovácsáról is olvastunk már könyvet. Ez
talán jobban megfelelt volna a prófétai alkatú igehirdetőknek, hiszen akárhány próféta a belőle kiáradó tűzzel hevített embereketmint kovács a tűzben forrósított vasat- hatalmas pörölycsapásokkal formálta istenszabású emberekké.
Érdekes azonban, hogy az apostolok között egyetlen prófétai
alkatú ember sem volt. Keresztelő Szent Jánost nem hívta Jézus
apostolának, pedig nagyhatású próféta volt. A lelkendező Zakeus
helyett az érdektelennek látszó Lévit hívta meg, aki nem volt jelen a
Jézust látni akaró tömegben, hisz pénzébe feledkezve ott ült a vámnál. (Mt 9,8) Egyetlen apostoion nem végzett Jézus csodás gyógyítást, hogy a kiáradó isteni hívást legalább testükben érezték volna
meg. A kősziklának nevezett Péter is a sátán rostáján táncoló búzaszemként viselkedik Jézus szava szerint. (Lk 22,31) Szent Pálnál
megérezzük ugyan a prófétai látás lendületét is, de maga panaszolja
fel, hogy ellenfelei szerint levelei "súlyosak és kemények, de fellépése erőtlen, beszéde meg gyatra." (2Kor 10, 10)
A mai evangélium tanulsága: van rendeltetése az egyházban,
minden időben azoknak is, akik nem látnoki, megszállott hirdetői és
képviselői az evangéliumnak, hanem a halászok óvatos józanságával
közelítik meg a lelkeket. A feltűnés zaját, a mozgalmas kedélyhullámzást, az újszerűség kiáltó programjait kerülő papjaink is tehetnek sokat az Isten országáért: imádkozva figyelő lélekkel őrködhet
nek a hálónáL Jézus tudta, hogy lesznek benne halak. Mert emberhalászokká tette apostolait. Ámen.
H: Isten fizesse meg.
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13. HOMILIA

Olvasmányhoz
Megtérés és lemondás

E: Kedves Testvérek!
Jónás próféta könyve az ószövetségben, amelyből egy részletet hallottunk a mai olvasmányban, legendás jellegű elbeszélés, nem
lép fel történelmi igénnyel. Ez nem zárja ki, hogy Isten szava legyen.
Isten akármilyen irodalmi műfajban közölni tudja az üdvösségre
szolgáló mondanivalóját.
Jónás próféta megpróbált ellenszegülni az Úr küldésének, Isten azonban irgalmas szeretetével erősebbnek bizonyult a prófétánál. Másodszor is Ninivébeküldte a dolgokat jobban ismerni akaró
Jónást. Ez a város a romlottság, az Isten népe elleni gonoszság jelképe és központja. Jónás istenítéletet hirdetett: "Még negyven nap, és
Ninive elpusztul!" Ez a rövid beszéd kegyetlen, kihívó, nem sok lélektani finomságról tanúskodik. Jónás előre örül, hogy Ninive lakói
majd ügyet sem vetnek szavára és nyomorultul elpusztulnak. Így
gondolkodott szinte mindenki az ószövetségben. A romlott város lakói azonban hittek a prófétai szónak, komolyan vették Istent, bűn
bánatot tartottak.
Jónás könyve hármas megtérésről szól. Megtér elsősorban
Jónás. Amikor menekülni próbál a veszedelmes feladat elől, Isten
nem állít helyébe mást, hanem kitartó és következetes szeretettel beletöri a feladatba. Megtér Ninive, a bűnös város is. Minden várakozás ellenére. Még az állatokkal is bűnbánatot tartatnak, -ahogy a
kicsit naív elbeszélés tudósít. Végül a könyv szerint mintegy megtér
maga lsten is, és nem bocsátja rájuk a megérdemelt büntetést, mert
bűnbánatot tartottak. Persze naív emberi beszéd azt mondani, hogy
lsten "megtéry, meggondolja magát; de csak így tudjuk megfogalmazni, hogy lsten hozzánk való viszonyában nem elvont, merev,
kőszobor-szerű eszme, hanem személyes, élő, szerető lény, aki fejlő
désünkben fogad el bennünket. Hiszen azért élünk időben, hogy fejlődjünk benne. Ámen.
H: Isten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal
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15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Testvéreim! Isten szándéka nem az, hogy elítéljen és elveszejtsen bennünket, hanem inkább az, hogy megmentsen és meggyógyítson minket. Kérjük most az egész világ számára lsten irgalmát.
L: l. Minden ember Ura és Istene! Adj a keresztény egy-

házaknak egymás iránt nyílt szívet, hogy kölcsönösen elismerjék egymásnál azt, ami tőled származó érték, és
ezekben a lelki javakban osztozzanak is. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Ébressz bűnbánatot mindazokban, akik bűneik miatt
elszakadtak tőled, és adj nekik bátorságot, hogy új életet
kezdjenek. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Adj képességet Igéd hirdetőinek, hogy híveikből buzgó
hallgatókat formáljanak és meg tudják őket vigasztalni.
- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Légy segítségére mindazoknak, akik szolgálatodban
fáradoznak, nehogy közömbössé váljanak, vagy belefásuljanak Országod terjesztésének nehéz munkájába.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Irgalom Istene, te annyira gondunkat viseled, hogy Fiad
megosztja velünk életünket, hogy megváltson bennünket. Adj nekünk bi:?tos reményt, hogy mindenkinek megadod, amire az üdvösséghöz szüksége van. Krisztus Urunk által. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 22114-5

H: 4.Jézus Krisztus szerzeménye a kenyér- s boráldozat,

Mit nevednek emlékére, Uram, szolgád bemutat.
Legyen kedves, ó szent Atya, Fiad vére harmata;
Lelkünket hogy hófehérre mossa, kérünk, elfogadd.
5. Szent örökké, szent az lsten, Atya, Fiú, Szentlélek!
Zengjen égen s földön minden hálát a nagy Istennek.
Áldott, ki az Úr nevében jő angyalok körében.
Szent örökké, szent az Isten, Atya, Fiú, Szentlélek!
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17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E: Fogadd kegyesen, lstenünk (misében: áldozati) adományainkat; kérünk, szenteld meg azokat, .hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 11911-2

H: l. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,
Kenyér s bor színében elrejtezett emberség,
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat
Az emberi gyengeség.
2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,
Testi gyarlóságnak homályával takarván.
Itt emberi tested előlünk elrejted,
Színek alatt titkolván.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT AT ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Zsolt 33,6

Járuljatok az Úrhoz: megvilágosodik szívetek, és arcotokat
nem éri szégyen.
vagy: SzVU 11913-5

H: 3. Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,
Uram, igaz hittel jelenléted megvallom.
E vallásban tarts meg, színedet add meg
Égben egykor meglátnom.
4. Váltságomnak ára, száradt szívem ereje,
Szegény bűnös lelkem megtisztító fürdője,
Szomjú, fáradt lelkem megvigasztalója,
Üdvösségem záloga.
5. Részegíts meg engem, Uram, te szent kelyheddel,
Oltsd el szegény szívem gonosz lángját véreddel,
Drága harmatoddal asszú szívem földjét
Kegyelmesen öntözd fel.
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SzVU 108/1-2

H: l. Mondj éneket, zengő nyelvem, szentséges Úr testének,
Adj hálákat, buzgó lelkem, drágalátos vérének.
Töredelmes, buzgó stívvel hajtsd meg néki térdedet,
Mint Uradnak, Istenednek, mondj neki szép éneket.
2. Vajha, édes jó Jézusom, oly érdemes lehetnék,
Hogy tenéked, én Krisztusom, méltán énekelhetnék.
De jól érzem vétkeimet, s tőled értük rettegek,
Mert a világ, test és ördög szüntelenül gyötrenek.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:Kérünk, mindenható Istenünk: add, hogy életadó kegyelmedet elnyerve, mennyei ajándékodnak szüntelenül örvendhessünk.
Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- Ismertessük a keresztények egységéért végzett imahét programját.
- Ha februárban (pl. a lourdesi jelenések évfordulóján) esetleg köz ös kiszolgáltatásra kerül az egyházközségben a szentkenet szentsége, ismertessük ennek feltételeit, idejét, az előkészület és jelentkezés módját.
- Ha e héten esedékes, ismertessük Gyertyaszentelő istentiszteleti
rendjét: mikor, hollesz körmenet szentmisével vagy igeliturgiával; hozzanak a hívek gyertyát stb.
25. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

SzVU292/1-9

H: l. Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,
Mert ő fogja kérni Fiát értetek.
Refr: Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív.
2. Ha értünk Mária Fiát kérleli,
Kérését szent Fia meg nem vetheti. Refr.
3. lstentől csodálva néki adatott,
Hogy anyaságával Szűz maradhatott. Refr.
További versszakait lásd a 192. oldalon!
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l. KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 105,47

Ments meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a nemzetek közül, hogy dicsőíthessük szent nevedet, és örvendezhessünk
dicsőségeden.

vagy: SzVU 22211

H: l. Futva jöttem elibéd szentélyedbe, lsten,
Édes arcod örömét be kerestem!
Mint a szarvas hűs eret, csobogót,
Úgy kívánlak, mérhetetlen égi jót.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Márk evangélista írja könyvében, hogy amikor Jézus tanítani kezdett, az emberek csodálkoztak szavain. Ezt legtöbben csak
múló eseménynek• tekintjük. Pedig újra és újra megismétlődhet ez a
csodálkozás. A kimondott szavak többször is elveszthetik eredeti jelentésüket, hatásukat, de ugyanúgy vissza is szerezhetik. Leginkább
érezhető ez akkor, amikor saját szegényes szavainkat összehasonlítjuk Jézus tanításával, aki úgy beszélt, mint akinek hatalma van.
Ha készek vagyunk Isten szavára hallgatni, mielőtt a IT ag unk
szavait kimondanánk; ha többre becsülnénk lsten üzenetét a magunk ötleteinél, akkor lsten ereje nyilvánvalóvá válnék köztünk és
megújító ereje is érvényesülne.
Sajnos a mai vasárnapon nem vehetünk részt szentmisén,
csak igeliturgián, amelyen áldozhatunk. Bár ez meg sem közelíti a
szentmise mindent meghaladó értékét, legalább ezen az úton emeljük lstenhez szívünket, és hallgassuk üzenetét a Szentírás szavaiból.
4. BÜNBÁNA TISZERTART ÁS

Lásd 276. oldal
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5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 22212

H: 2. Hárornságban örök Egy, téged magasztallak,
Békességet permetezz az igaznak!
Énekszóval áldalak művedért.
Áldott Krisztus, kegyelmedbe visszavégy.
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Kegyességedet kérjük, Urunk, Istenünk, hogy téged teljes
szívvel tisztelhessünk, és minden, embert őszintén szerethessünk. A
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, lsten mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLY ASMÁNY

MTörv 18,15-20

Prófétát támasztok majd, s annak a szájába teszem szavaimat

L: Olvasmány Mózes ötödik

könyvéből

Mondotta Mózes a népnek: Prófétát támaszt néked-az Úr, a
te Istened a te saját nemzetségedből sa te testvéreid közül, úgy, mint
engem: arra hallgass. Azt kérted ugyanis az Úrtól, a te Istenedtől, a
Hóreben, amikor együtt volt a gyülekezet, mondván: Ne halljam tovább az Úrnak, az én lstenemnek szavát s ne lássam tovább ezt a felette nagy tüzet, hogy meg ne haljak. Erre azt mondta az Úr nékem:
Jól mondták mindezt. Prófétát támasztok majd nekik a testvéreik
közül, hozzád hasonlótsannak a szájába teszem szavaimat, hogy elmondja nékik mindazt, amit parancsolok nékik. Aki az ő szavára,
melyet az én nevemben szól, hallgatni nem akar, azon majd én
bosszút állok. Viszont a prófétát, aki elkapatja magát s olyat mer
szólani nevemben, amit én nem parancsoltam néki, hogy mondjon,
vagy más istenek nevében szólt, azt meg kell ölni. -Ez az Isten igéje. - H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 94,1-2. 6-7. 8-9

Válasz: Ma, ha szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek szíveteket.
Jertek, örvendezzünk az Úrnak, ujjongjunk szabadító Istenünknek;
járuljunk elé magasztalással, vigadjunk előtte zsoltárokkal. Válasz
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Jertek, imádjuk leborulva őt, esedezzünk az Úr, ami alkotónk előtt;
mert ő az Úr, ami Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népe, s kezének juhai vagyunk. Válasz
Ma, ha szavát meghalljátok, meg ne keményítsétek szíveteket, mint
a Bosszantás-helyén s a Kísértés-napján a pusztában, hol atyáitok
megkísértettek engem, próbára tettek, bár látták műveimet. Válasz
vagy: 426/1-5

Válasz: Kérő szavunk hozzád száll,
híveidet hallgasd meg.
l. Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni.
Válasz
2. Magasztalni irgalmadat, mikor ébred a hajnal,* éjjelente
hirdetni. Válasz

hűséged

3. Alkotásod, ó lsten, énnékem örömöm, * ujjongok kezed minden
művén. Válasz
4. Az oktalan ember ezt nem tudja, * nagyságodat az esztelen nem
érti. Vál asz
5. Igazságos az Úr, ami Istenünk, * és igazságtalanság nincsen benne. Válasz
vagy: SzVU 22213

H: 3. Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság.
Átcsobogjon szent igéd: friss valóság.
Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért,
Halni bátor hősi szívet Szívedért.
10. SZENTLECKE

IKor 7,32-35

A szűz arra gondol, ami az Úré, hogy szent legyen

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt

első leveléből

Testvérek! Szeretném, ha mentesek lennétek a gondtól. A nőtlen
nek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében. A nős
azonban világi dolgokkal törődik: hogyan keresse felesége kedvét,
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ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szűz arra gondol,
ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen; míg a férjes nőt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében.
Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem, hogy a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket. - Ez az Isten igéje. - H: Istennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Zsolt 84,8

Allelúja! A nép, mely sötétségben ült, nagy fényt látott, és világosság támadt számára. Allelúja!
vagy: Sz VU 432

H: Dicsérjétek az Urat,
Mind a tágas ég alatt,
Hírét zengje orgona,
Sípszó, lant és harsona,
Allelúja, allelúja.
Zúgva hirdesse a dob:
Isten mindenkinél jobb,
Allelúja, allelúja.
vagy: SzVU 22214

4. Hiszek hármas, mégis egy örök égi jóban,
Láthatatlant s láthatót alkotóban.
Hiszem hozzánk testesült egy Fiát,
És a Lélek csodatermő harmatát.
Mk 1,21-28

12. EV AN GÉLIUM

Úgy tanította őket, mint akinek hatalom van a birtokában

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

Jézus betért Kafarnaumba. Itt szombaton mindjárt elment a
zsinagógába és tanított. Tanításával ámulatba ejtett mindenkit, mert
úgy tanított, mint akinek hatalom van a birtokában, nem úgy, mint
az írástudók.
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A zsinagógában volt egy tisztátalan lélektől megszállt ember. Ez
ilyeneket kiabált: "Mi közünk egymáshoz, Názáreti Jézus? Vesztünkre
jöttél? Tudom, ki vagy: az lsten Szentje." Jézus ráparancsolt: "Hallgass és takarodjál ki belőle!" A tisztátalan lélek erre össze-vissza ráncigáita az embert, aztán nagy kiabálással kiment belőle.
Mindnyájan elcsodálkoztak. "Ki ez? - kérdezgették. Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek is neki." Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Össze-vissza rángatta az embert

E: Kedves Testvérek!
Az Úr Jézus csodái jelek is. Azon kívül, hogy Jézus kigyógyította valóságos betegségéből a megszállott embert, a csodák jelzik
Jézus egész megváltói művét. Ahogy egy ember írásában, vagy akár
egyetlen hajszálában benne van az egész ember, ugyanúgy Jézus egyegy csodájában benne feszül az egész jézusi mű: a megváltás.
Nézzük csak ezt a csodát, amiről a mai evangéliumban hallottunk. Jézus ráparancsolt az ördögre, és az "össze-vissza rángatta az
embert, azután n~gy kiabálással kiment belőle". Tehát jól jegyezzük
meg: elhangzik a parancs, az ördög pedig érzi és tudja, hogy engedelmeskednie kell Jézus parancsának. Mégis van ereje ide-oda rángatni áldozatát és nagy kiabálást csapni. Nem azért, mert győztes,
hanem azért, mert vesztes hatalom. Jézus nem rázza meg az embert
és nem kiáltoztatja, pedig az ő ereje nagyobb.
Ezért mutatja ez a csoda is a megváltás alapképletét. Ördögi
zajjal van tele a világ. Harsogó lármával követeli jussát az élvezetvágy, a pénz őrülete és a hatalmaskodás. Mindezeken keresztül oly
erővel tartja mozgásban az emberiséget az ördög, hogy könnyen azt
lehetne hinni: ő az egyetlen úr a földön. Pedig lármája és megrázkódtatásai nem a győzelmes félé, hanem a hatalmát vesztett ellenségé.
Persze ehhez Jézus szeme kell, hogy észrevegyük és meglássuk.
Azt ígérte ugyanis az utolsó vacsorán tanítványainak: A Szentlélek,
"amikor eljön, meggyőzi a világot... az ítéletről, mivel a világ fejedel-
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me ítélet alá esett." (Jn 16,8-11) Az ítélet magában hordozza Jézus
parancsát: Hallgass és takarodj! Megrázkódtatásai és kiabálásai
csak a vesztét érző lázadó megnyilatkozásai.
Szent Pál ezzel a jézusi szemmel nézett kora romlottságának
zúgó áradatára. A rómaiakhoz írt levelében sorolja fel a bukott emberiség szomorú bűntengeréL De ugyanitt írja le azokat az örök érvényű szavakat, amelyeket lelkünk közepébe kellene vésnünk nekünk is: "Amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem".
Sükösd templomának hatalmas freskója ezt a nagy hitet ábrázolja. A festő a kép közepébe helyezi a hatalommal előlépő Krisztust, lába alá pedig a hatalmas Sátánt festi, akinek az emberek felé
eső keze még ökölbe van szorítva, de a Jézus felöli karja már elsorvadt, hatalmát vesztette. Szent János írja: "A győzelem, amely diadalt arat a világon: a mi hitünk". (l Jn 5,4) E győzelmes hitért kell
imádkoznunk. Ámen. H: lsten fizesse meg!
Olvasmányhoz

13. HOMILIA

Prófétát támasztok

E: Kedves Testvérek!
A próféta elsősorban nem jövendőmondó. Lényeges feladata
az, hogy lsten nevében, lsten gondolatai szerint, lsten ügye mellett
beszéljen. A mai olvasmány lényeges mondata ez: "Prófétát támaszt
néked az Úr, a te Istened a te saját nemzetségedből s a te testvéreid
közül úgy, mint engem: arra hallgass." A prófétai igehirdetés és bírálat folyton megújuló adományként kíséri végig a választott nép
történetéL Szolgálja az elmélkedést, ellensúlyozza a hitbeli zavart és
vallási eltévelyedést. A próféták mindenkori eszményképe Mózes,
akivel az Úr úgy közölte szavát, hogy szemtől szembe álltak egymással. A mai evangélium bemutatja a próféták történelmi láncolatának
csúcspontját: Jézus Krisztust. Rá vonatkozik leginkább: aki nem
hallgat a prófétára, amikor Isten szavát közli, azon lsten bosszút áll.
A hamis próféta, aki megbízás nélkül szónokol, félrevezeti
hallgatóit. Honnan tudhatom, ki a hamis próféta? Az evangélium
adja meg a választ: aki nem Jézus szellemében beszél, az nem lsten
gondolatainak hirdetője. Az ilyeneket tartsuk távol magunktól.
Ámen. H: lsten fizesse meg!
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14.CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Jézus hallgatói magukon kívül voltak a csodálkozástól,
amikor szavával megtörte a gonoszság hatalmát. Nyissuk meg Jézus
előtt a szívünket, hogy megvalósuljon köztünk az Isten országa.

L: l. Üdvözítőnk! Adj erőt a keresztényeknek, hogy a
gonosz cselvetéseit felismerjék és leküzdjék. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Szerezz érvényt újból szavad erejének az igehirdetésben és az egyház életében. -H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
3. Szabadítsd meg az embereket, akik belső vagy külső
nyomás alatt élnek, hogy újból örömet találjanak az életben. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segíts, hogy szavadat követni tudjuk, és azt mondjuk,
azt tegyük, amit te parancsolsz.- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

E:
Urunk, Jézus Krisztus! Te részt vettél az emberi élet viszontagságaiban és legyőzted a Sátán pusztító erejét. Segíts minket a gonosz hatalma elleni küzdelemben, hogy a rosszat legyőzve tieid lehessünk. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 22215-6

H: 5. Vedd e tiszta áldozat kenyerét, Hatalmas.
Árva szónkra, Irgalom, kérünk, hallgass.
Bűneinkért ad Fiad drága bért,
ó fogadd el elevenért, holtakért.

6. Meghajoltan áldozunk, benne kedved teljék.
Vedd e víz és vedd e bor titkos teljét.
Égbe küldje illatát a kehely,
Hozzánk hajló irgalommal töltsön el.
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17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Hódoló szívvel hozzuk oltárodra (misében: áldozati) adományainkat, és kérünk, Urunk, Istenünk: fogadd kegyesen, és tedd
megváltásunk szent áldozatává. Krisztus, ami Urunk által.
H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Sz VU 15711-2

H: l. Szeretlek, szép Jézus, mert fölötte jó vagy,
Minden szeretetre bizony te méltó vagy.
Jóvoltod s irgalmad a bűnöshöz oly nagy,
Gyarló kis szolgádat, engemet el ne hagyj.
2. Zárkózzál be, kérlek, szívem rejtekébe,
Tisztítsd ki a tüskét s rózsát vess helyébe.
Jézus legyen írva minden levelében,
Olvadjon el szívem Jézus szerelmében.
19. MIATY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Zsolt 30, 17-18

Fordítsd kegyesen szalgád felé arcodat, és irgalmasságodban
üdvözíts engem. Nem szégyenülök meg, Uram, mert hozzád fohászkodtam.
vagy: SzVU 13611-4

H: l. Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Refr: Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer én Jézusom.
2. Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dícsérnének. Refr.
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H: 3. Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy szentség! ó térj be hozzám,
Mert szívem csak téged kíván. Refr.
4. Életünknek végóráján,

Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolom,
Mert csak nálad az oltalom. Refr.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 143/1-2

H: l. Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.
2. Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltéL
Légy azért irgalmas és meghallgass,
Mennyei erőddel ó támogass!
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Urunk, Istenünk: kérünk, hogy brök üdvösségünknek ez a segítsége növelje
bennünk mindenkor az igaz hitet. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.
E:

24. HIRDETÉSEK
-

Emlékeztetőül

Jstmertessük a keresztények egységéért végzett imahét program-

ját.
- Ha februárban (pl. lourdes-i jelenések évfordulóján) esetleg közös kisza/gáitatásra kerül az egyházközségben a szentkenet szentsége, ismertessük ennek feltételeit, idejét, az előkészület és jelentkezés módját.
- Ha esedékes, ismertessük Gyertyaszentelő ünnepének istentiszteleti rendjét: a p/ébánián és a helyi közösségnél. Mikor, hollesz körmenet,
hozzanak-e gyertyát a hívek stb.
- Ismertessük a Balázsáldás kiosztásának helyét és idejét.
25. ELBOCSÁT ÁS

Lásd 299. oldal
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SzVU 19511-5

H: l. Te vagy földi éltünk vezércsillaga,
Édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
Refr: Téged rendelt jó anyánknak az lsten Fia,
Azért áldunk örvendezve, ó Szűz Mária!

2. Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,
Hogy kövessünk annak egész folyamán. Refr.
3. Te reménycsillag vagy éltünk tengerén,
Átragyogsz minden bú és baj fellegén. Refr.
4. Temint reménycsillag mosolyogsz felénk,
Ha tűrve s lstenben bízva szenvedénk. Refr.
5. És ha elközelget éltünk alkonya,
Te vagy vigaszteljes esti csillaga. Refr.
Ha ez a vasárnap farsang vasárnapjára esik, a 22. pontot kiegészíthetjük a
368. oldalon található engesztelő imával.

URUNK BEMUTATÁSÁNAK ÜNNEPE
GYER TYASZBNTELŐ
Gyertyaszentelést csak felszentelt pap végezhet. A lelkipásztori kisegítő vezethet körmenetet a plébánián megszentelt gyertyákkal. Az alábbiakban a
4. számú részt csak pap végezheti.
A hívek lehetőleg a templomon kívül gyülekezzenek a plébánián megszentelt gyertyákkal, amelyeket a szertartás kezdetén meggyújtanak. A lelkipásztori kisegítő a kezdő ének után a szakott módon köszönti őket, majd a
bevezető szavakkal ismerteti a körmenet rendeltetését. A körmenet alatt
énekelve vonulnak a templomba. Odaérkezve eloltják gyertyáikat és a Gloriával (6. szám) folytatódik az igeliturgia.
l. KEZDŐ ÉNEK

Urunk, lstenünk nagy hatalommal érkezik: ragyogó fényességben, hogy felismerjék hívei. Allelúja, allelúja.
vagy: SzVU 163/1

H: Ki negyven nap előtt üdvösségünkre
Lejöttél az égből bűnös földünkre,
Reft: Szállj be lelkünk hajlékába,
Ó világ világossága!
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Kedves Testvéreim! Negyven napja Urunk születésének
örömünnepét ültük, és ma van az a boldog nap, amikor Jézust bemutatták a templomban. Ő ezáltal látszólag csupán az ószövetségi
törvényt teljesítette, voltaképpen azonban hívő népével találkozott.
Azok a jámbor öregek, akik a Szentlélek késztetésére a templomba
mentek, és ott - szintén a Szentlélektől megvilágosítva- felismerték az Urat, örvendező lélekkel tettek tanúságot róla. Hozzájuk hasonlóan minket is a Szentlélek gyűjtött egybe.
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Sajnos a mai ünnepen nem vehetünk részt szentmisén, csak a
plébánián megáldott gyertyákkal végzett körmeneten, igeliturgián és
szentáldozáson. Mint tudjuk, semmi sem pótolja a szentmiseáldozat
végtelen értékét. Kérjük azonban a jó Istentől, hogy szerény közös
imádságunkat fogadja el Fiának vér nélkül megújított áldozata helyett.
Vonuljunk tehát Isten házába, és járuljunk Krisztus elé. Találkozni fogunk vele a közösségben, az igehirdetésben és (igeliturgiában: a szentáldozásban misében: a kenyértörésben) addig is, amíg
majd nyilvánvaló dicsőségben el nem jön.
4. A GYERTYÁK MEGÁLDÁSA

Csak pap végezheti!

Pap:
Könyörögjünk! Istenünk, te vagy minden világosság
kútfeje. A mai napon megmutattad az igazlelkű Simeonnak a világ világosságát. Alázatosan kérünk: áldd meg t és szenteld meg
ezeket a gyertyákat. Fogadd kegyesen hívő népedet, mely neved
dicsőítésére egybegyűlt, hogy égő gyertyával járuljon színed elé.
Add meg, hogy méltó legyen eljutni az erények útján az örök világosságra. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
vagy:

Pap:
Könyörögjünk! Istenünk, te vagy az i~azság napja: tő
led ered és belőled sugárzik az örök világosság. Araszd híveid szívébe kegyelmed állandó fényességét, hogy mindnyájan, akikre
szent templomodban ezeknek a gyertyáknak fénye sugárzik, eljussanak dicsőséged boldogító fényébe! Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
5. KÖRMENETI ÉNEK

SzVU 16312-10

E:
Induljunk békességben, hogy találkozzunk az Úrral! A
körmenet alatt a 163-as számú ének további versszakait énekeljük.

2. Ki a Szűz méhében testbe öltöztél,
Hogy megmentsd az embert, emberré lettél,
Refr: Szállj be lelkünk hajlékába,
Ó világ világossága!
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3. Te vagy bár királya égnek és földnek,
A jászolt választád szegény bölcsődnek.
Refr: Szállj be lelkünk hajlékába,
ó világ világossága!
4. Ki eget és földet felékesíted,
Itt anyád pólyába takar be téged. Refr.
5. Ki táplálsz bőséggel minden lelkeket,
Szűz anyád kebelén szívsz itt szent tejet. Refr.
6. Kit a hív pásztorok és a szent bölcsek
Imádtak, tiszteltek, megüdvözöltek, Refr.
7. Kit, midőn a kellő napok elmúltak,
Bemutat Szűzanyád e nap az Úrnak, Refr.
8. Kit az ősz Simeon karjára felvett,
Áldván az isteni magas kegyelmet, Refr.
9. Ki értünk véredet bőven ontottad,
Érted egy galamb-pár lett az áldozat. Re fr.
10. Ki példánk, Istenünk, Atyánk, testvérünk,
Megváltónk, Urunk vagy: irgalmazz nékünk. Refr.
6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 16411-2

H: l. ó Sion, templomod, ékesítsd csarnokod.
Így fogadd Krisztusod, királyod, pásztorod.
Íme, itt jön Szűz Mária, karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!
2. A törvényt megtartja, mint az Úr meghagyta,
Fiát bemutatja, Simeon fogadja.
A szentséges Szűz Mária, karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Mindenható örök Isten, alázattal kérjük fölségedet, hogy
egyszülött Fiad kegyelméből, akit ma emberi testünk valóságában
bemutattak templomodban, egykor mi magunkat is megtisztult lélekkel mutathassuk be neked. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H: Ámen.
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Mal3,1-4

8. OLVASMÁNY

Ha az ünnep nem esik vasárnapra, az evangélium
csak az egyiket vesszük.

előtti

olvasmányokból

A próféta megjövendöli, hogy a Messiás csakhamar eljön templomába

L: Olvasmány Malakiás próféta

könyvéből

Ezt mondja az Úristen: "Íme, elküldöm követemet, hogy elkészítse előttem az utat. Utána csakhamar eljön templomába az
uralkodó, akit kerestek: aSzövetség hírnöke, akit vártok. Íme, jön
már!" -így szól a seregek Ura.
"De kinek lesz bátorsága, hogy eléje kerüljön, amikor eljön?
Ki állhat meg az ő színe előtt?
Olyan lesz, mint az olvasztó tűz, és mint mosóvízben a lúg. Leül, hogy kiolvassza és megtisztítsa a színezüstöt: kiégeti választottaiból
a salakot, megtisztítja őket, amint az aranyat és ezüstöt szokták.
Választottai igaz lélekkel fogják bemutatni az áldozatot, és
kedvét találja bennük az Úr, mint egykor az ősidőkben,"- így szól
amindenható lsten. -Ez az lsten igéje.- H: lstennek legyen hála.
Zsolt 23,~ 8. 9.10

9. VÁLASZOS ÉNEK

Válasz: Uram, te vagy a

dicsőség

királya, az égi seregek Ura.

Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd
vonuljon be a dicsőség királya! Válasz
Ki az a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, a harcban hatalmas
Úr. Válasz
Táruljatok fel, hatalmas kapuk, táruljatok fel, örök kapuk, hadd
vonuljon be a dicsőség királya! Válasz
Ki az a dicsőség királya? A seregek Ura, Ő a dicsőség királya. Válasz
vagy: SzVU 43311-5

Válasz: Áldjad lelkem Máriát, Üdvözítőnk szent Anyját.
l. Megdobban a szívem ünnepi
zengem. Válasz

örömtől,

* énekemet a királynak
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2. Kedvesség ömlik el ajkadon, * azért az Isten megáldott örökre.
Válasz: Áldjad lelkem Máriát, Üdvözítőnk szent Anyját.
3. Fölséged és szépséged kísérjen utadon, * haladj szerencsével és
ar ass győzelmet. Válasz
4. Királylányok neked hódolnak, * jobbodon áll a királyné arannyal
átszőtt ruhában. Válasz
5. Örökkévaló lesz nevednek híre, * ismerni fogja minden nemzedék. Válasz
vagy: SzVU 16413

H: 3. Mennyeknek ajtaja, üdvösség hajnala,
S e hajnalcsillag lett a szép Szűzanya.
Refr: A szentséges Szűz Mária,
Karján lelkünk vigassága,
Úristen szent Fia!
Zsid 2,14-18

10. SZENTLECKE

Jézusnak mindenben hozzánk hasonlóvá kellett válnia, hogy megválthasson minket

L: Szentlecke a zsidókhoz írt

levélből

Testvérek! Mivel (az embereknek, a közös Atya) gyermekeinek közös a testük és a vérük, Jézus is ezt a testet és vért vette magára. Így akarta halála általlegyőzni azt, aki a halállal uralkodott, tudniillik a sátánt. És így akarta fölszabadítani azokat, akiket a haláltól
való félelem egész életükre rabszolgává tett.
Hiszen Jézus nem az angyalokat, hanem Ábrahám leszármazottait karolta föl. Ezért minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia
testvéreihez, hogy irgalmas és lstenhez hűséges főpap legyen, és így
kiengesztelje a nép bűneit. Mivel ő maga is kísértést szenvedett, tud
segíteni azokon, akik kísértéssel küzdenek. - Ez az Isten igéje. H: lstennek legyen hála.
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Lk 2,22-40

12. EV AN GÉLIUM

Simeon boldog, mert saját szemével láthatja az Üdvözítőt

E: Evangélium Szent Lukács

könyvéből

Jézust születése után a negyvenedik napon fölvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Így írta elő az Úr törvénye:
"Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni!" Ugyanekkor kellett bemutatnia Máriának az Úr törvényeszerint megszabott tisztulási áldozatot: egy pár gerlicét vagy két galambfiókát.
Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember.
Várta a megígért Megváltót és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem
látja a Messiást. A Lélek indítására éppen akkor ment a templomba,
amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai
szerint cselekedjenek vele. Simeon karjára vette a Kisdedet, és magasztalni kezdte az Istent: "Most már elbocsáthatod szolgádat,
Uram, ígéreted szerint békességben, minthogy szememmel láttam
küldöttedet, az Üdvözítőt. Őt adtad nékünk, hogy meglássaminden
nemzet. Új fény támadt: pogányoknak üdvösség, kiválasztott nemzetednek dicsőség."
József és Mária elcsodálkoztak azon, amit Jézusról hallottak.
Simeon megáldotta őket és így szólt Máriához, Jézus anyjához:
"Lelkedet tőr járja át. Ez a gyermek ugyanis sok ember kárhozatára
és sok ember üdvösségére lesz lsten népében: jel, amely ellentmondásokat támaszt. Előtte meg kell nyilatkozniok a szívek titkos gondolatainak."
Ott volt Anna prófétaasszony is, Fánuelleánya Ászer törzsévolt már. Leánykora után hét évig élt férjével, majd özvegy
lett és így érte meg nyolcvannegyedik évét. Állandóan a templomban
volt: böjttel és imádsággal szolgált éjjel és nappal az Istennek. Akkor ő is odament hozzájuk, magasztalta Istent és beszélt Jézusról
mindazoknak, akik Jeruzsálemben a megváltást várták.
ből. Idős

Miután az Úr törvénye szerint mindent elvégeztek, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és
erősödött: bölcsesség töltötte be, és az lsten kegyelme volt rajta. Ezek az evangélium igéi. -H: Áldunk téged, Krisztus.

218

Gyertyaszentelő

13. HOMILIA

Evangéliumhoz
Az anya

előérzete

E: Kedves Testvérek!
A Jézus gyermekkoráról szóló evangéliumot végig kíséri Lukács örvendezése a gyermek születésén, valamint csodálata aziránt,
amit a legősibb hagyomány Róla elmondott. Az evangélista mindezt
gondosan csokorba gyűjtötte. Isten valóban eljött és itt van közöttünk, egy olyan gyermek alakjában, aki ugyanolyan, mint a világ
bármely gyermeke. Ahogy egyik ifjúmunkás olyan, mint a másik.
Az édesanya azonban, aki mindig félti fiát és ki akarja fürkészni jövendő sorsát, tudja, hogy az ő gyermeke is alá van vetve a növekedés
törvényének és az emberi szenvedésnek s megtapasztalja majd a halált és elhagyatottságot. Mindezt előre felajánlja Istennek, amikor
Fiát bemutatja a templomban, abban a reményben, hogy lsten nem
utasítja vissza részvételét Fia megaláztatásában és szenvedésében,
mert tudja, hogy az Úr leginkább a nyomorúságban nyilatkoztatja
ki magát. Ámen. -H: Isten fizesse meg.
Gondolatok a gyertyáról

13. HOMILIA

Az igaz szeretet jelképe a gyertya

E: Kedves Testvérek!
Fekete István tíz elbeszélést is írt a gyertyákról, amelyek imbolygó, bizonytalan fénye elkíséri a keresztény embert a bölcsőtől a
sírig. Régi, szép szokás keresztelőre nagy gyertyát ajándékozni, hogy
szelíd fényével ott álljon mellettünk életünk minden nevezetes eseményénél: az elsőáldozáskor, a bérmálás ünnepi perceiben, a házasságkötés alkalmával, ha beteg vagy halott mellett virrasztunk, ha az
ádventi koszorú reménytkeltő fényeimellett csendül fel az ének. Pillantsunk ma egy kicsit mélyebben a megszentelt gyertyák tüzébe. Fel
fogjuk fedezni, hogy az igaz szeretet jeleit viselik magukon.
A gyertyaláng elsősorban világosságot ad. Még ha fénye elég
szerényteljesítménynek látszik is a napvilág vagy a neoncsövek vakító világossága mellett. Mégis milyen sokat jelenthet a sötétségben
egyetlen imbolygó gyertyaláng! Igazat adhatunk a régi mondásnak:
Ne a sötétséget szidd, hanem örülj, hogy meggyújthatsz egy gyer-
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tyát. Átvitt értelemben is igaz ez. Az értelem világosságára is emlékeztet a gyertyafény. Enélkül nincs igaz szeretet. Aszeretet nem vak,
nem tekinti alaptalan derülátással hibátlannak, azt, akit szeret. Épp
ellenkezőleg: látva aszeretett lény hibáit, fáj neki minden tökéletlenség, nem akarja annyiban hagyni a dolgot, felelősséget érez érte. Erre is figyelmeztet a gyertya fénye.
De azt se felejtsük el, hogy a gyertyaláng meleget is ad. Bár
legtöbbször nem ezért gyújtjuk meg. Hacsak nem olyan alkalmakkor, amikor a sűrű dohányfüstöt akarjuk ellensúlyozni vele. Akár
gondolunk rá, akár nem, a gyertyaláng meleget is ad. És ez is fontos
lecke a szeretet iskolájában. Nem elég a tisztánlátás, az értelem fénye, szívmeleg is kell ahhoz, hogy igaz szeretet lobogjon bennünk.
Ezt nem lenne szabad elfeledni akkor, ha ilyeneket mondunk:
"Mindent megadtam a gyereknek!" Igazán mindent, vagy csak tárgyakkal halmoztam el, megélhetést, iskolázást, egészséget biztosítottam neki? Ez mind szükséges, persze, de sokkal nagyobb szüksége
van minden embernek, elsősorban a gyerekeknek, fiataloknak igaz,
megértő, meleg szívre, aki világosság mellett melegséget is sugároz,
bár nem is kérték tőle.
Utolsó pillantást vetve a megszentelt gyertya lángjára jusson
eszünkbe az is, hogy ez a szerény tűz, amíg fényt és meleget áraszt
maga körül, nem sajnálja elemészteni magát. Nem számít, hogy elfogy a szeretet tüzétől. És azt se felejtsük el, hogy vannak emberek,
akikről azt mondják: mindkét végén égetik életük gyertyáját. Akiben az átlagosnál több szeretet lobog, az nem sajnálja elkoptatni,
feláldozni önmagát. Ahogy Jézus Krisztus, akire templomunkban
állandóan emlékeztet a húsvéti gyertya, szintén nem sajnálta önmagát. Ha legalább ebben az önzetlen, fényt és meleget árasztó szeretetben hasonlítunk Urunkhoz, reménykedve állhatunk ítélő Bíránk elé,
mint Simeon, vagy Anna prófétaasszony. Ámen.
H: lsten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
kózik

Jézus eljött közénk, hogy döntésünket sürgesse: aki elzárvétkezik, aki viszont befogadja, megnyeri az életet. For-

előle,
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duljunk bizalommal Urunkhoz, aki ebben az ünnepi órában különösen is ránk tekint:
L: l. Világ Világossága! Vezesd a keresztényeket, hogy
jelenlétedről tanúságot tehessenek, és így a téged keresők
is eljussanak a hit ajándékához. - H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
2. Adj belátást a világi vezetőknek, hogy a kezdődő és elaggott életet oltalmazzák és megbecsüljék. -H: Kérünk
téged, hallgass meg minket.
3. Segítőkész és önzetlen emberek által sugározd ránk
szereteted melegét. - H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
4. Tedd tudatossá bennünk adományaidat, hogy másokat
is részeltessünk áldásaidban. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Urunk, téged keres minden ember, akár tudatosan, akár
csak sejtései által. Kérünk, teljesítsd be törekvésünket és add nekünk
mindent beragyogó fényességedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 282/1-5

H: l. Üdvözlégy szent orvosunk, ó szépséges Jézusunk,
Téged óhajt mi sorsunk, édességes Jézusunk.
2. Óhajtozva óhajtunk, ó szépséges Jézusunk,
Szent oltáron imádunk, édességes Jézusunk.
3. Erősítsd meg hitünket, ó szépséges Jézusunk,
Indítsd jóra szívünket, édességes Jézusunk.
4. Uralkodjál közöttünk, ó szépséges Jézusunk,
Nyugodjál meg mibennünk, édességes Jézusunk.
5. Add, országod szeretnünk, ó szépséges Jézusunk,
Igazságod követnünk, édességes Jézusunk.
9. Híveidet építgesd, ó szépséges Jézusunk,
Lakomádra elvezesd, édességes Jézusunk.
10. Engedd bűnünk bánatját, ó szépséges Jézusunk,
Igaz penitenciát, édességes Jézusunk.
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ll. Lelkünk veled tisztuljon, ó szépséges Jézusunk,
Országunk megújuljon, édességes Jézusunk.
12. Dicséret szent Atyádnak, ó szépséges Jézusunk,
Teljes Szentháromságnak, édességes Jézusunk.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Legyen kedves előtted, Urunk, (igeliturgiában: ez az) (misében: az áldozati) adomány, melyet egyházad ujjongó lélekkel bemutat, mert te azt akartad, hogy egyszülött Fiadat, a szeplőtelen Bárányt felajánlja neked áldozatul a világ életéért. Krisztus, a mi
Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

SzVU 14211-4

H: l. Zálogát adtad, ó Jézus, örök szeretetednek
Rendelvén e nagy Szentséget és adván tieidnek,
Hogy teveled egyesüljünk s téged viszontszeressünk,
Örök hála és imádás légyen azért nevednek.
2. Irgalmadban nem vizsgáltad a mi gyarlóságunkat
És ellened elkövetett sok hálátlanságunkat.
Megmenteni így akartál, azért értünk meghaltál,
Eltörölvén a keresztfán régi adósságunkat.
3. S hogy halálod szent emlékét mindennap megülhessük,
Hagytad ezt a nagy Szentséget, hogy magunkhoz vehessük.
Csodálatos kincset adtál, és közöttünk maradtál.
Véghetetlen jóságodért add, hogy mindig szeressünk.
4. Így magadhoz édesgettél, kegyes Jézus, bennünket.
Add, hogy tőled semmi többé el ne vonja szívünket.
E Szentségben légy oltalmunk, érted éljünk és haljunk.
Üdvözítőnk, áldd meg, kérünk, e szent feltételünket.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁS ALATTI ÉNEK

Lk 2,30-31

Látták szemeim az üdvösséget, melyet minden nép számára
rendeltél.
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vagy: SzVU 15211-5

H: l. ó Jézus, emlékezni rád,
A szívnek szent örömet ád.
De minden méznél édesebb,
Szívünkben bírni Tégedet.
2. Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus, édes, szent neved.
3. A bánat benned lel reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk,
Hát még mi vár, ha fellelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betű ki nem fejezheti,
Csak aki érzi, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.

5. Te légy, ó Jézus, örömünk,
Mennyekben gazdag örökünk.
Te adj az égben koronát
Most és örök, időkön át.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 15111-2

H: l. Zengjünk Jézus szent Nevének
Új éneket, keresztények.
Üdvözlégy, fény tengere:
Jézus édes szép neve.
2. Nincsen név több ilyen édes,
Ily magasztos, ily fölséges;
Bajvívóknak fegyvere:
Jézus édes szép neve.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Magunkhoz vett szentségeid tegyék tökéletessé bennünk
kegyelmedet, Urunk, aki betöltötted Simeon szívevágyát, és nem
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halt meg, amíg karjaiba nem fogadta a Messiást. Kérünk, engedd,
hogy előre haladva utunkon, mi magunk is találkozhassunk Urunkkal és elnyerjük az örök életet. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- Ha februárban (pl. a lourdesi jelenések évfordulóján) esetleg közös kiszolgáltatásra kerül az egyházközségben a szentkenet szentsége, ismertessük ennek feltételeit, idejét, az előkészület és jelentkezés módját.
- /smertessük, hogy hol és mikor lehet Balázsáldásban részesülni.
- Ha ebben az időszakban kezdődnek a külön elsőáldozási vagy
bérmálási foglalkozások, ismertessük ezek helyét és idejét.
25. ELBOCSÁT ÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

Sz vu 288! 1-4

H: l. Boldogságos Krisztus Anyja, vigadozzál,
Mert a földre fényességet, vigaszt hoztál,
Boldogságet harmatoztál,
Drága bokor, édes bimbót virágoztáL
2. Éva bűnét, melyért rajtunk sír adója,
Helyrehoztad, üdvösségünk ringatója,
Amikor az angyalszóra
Alázattal mondtad: "lsten szolgálója".
3. Bűnösöknek boldogságos menedéke,
Keseredett, beteg szívek édessége,
Légy az árvák segítsége,
Ellenségtől biztos, boldog égi béke.
4. Boldog, aki téged szüntelen magasztal,
Szentté lesz, kit elhalmozol szent malaszttal.
Krisztus olyat megvigasztal,
S vendégségre várja boldog égi asztal.
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V. ÉVKÖZIVASÁRNAP

l. KEZDŐ ÉNEK
előtt,

Zsolt 94,6-7

Jöjjetek, imádjuk Istenünket, hódoljunk Urunk és Alkotónk
mert ő ami Urunk, Istenünk.
vagy: SzVU 229/l

H: l. Kezdődik az ének az Úr Fölségének,
Kezdődik a szent áldozat.
Alázatos hittel imánk Hozzád sír fel,
ó Atyánk, kegyesen fogadd.
Bűnbánó szívvel koldulunk könyörülj népeden, Urunk,
Érte halt halált szent Fiad.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZAVAK

L:
Amikor látjuk vagy halljuk, hogy lsten igéje hatástalan
marad az emberekre, önkéntelenül is azt kérdezzük: van értelme
olyasmit kínálni, amire nincs kereslet? Jézus magatartása adja meg a
választ. Ő az emberek hangulatától és igényeitől függetlenül hirdette
az igét, mert az Atya ezzel bízta meg. Sem a siker, sem a kudarc nem
befolyásolta ebben a ténykedésében. Tudta, hogy tanítása sokak
számára kihívás, ezért nem lepte meg sem a váratlan siker, sem a kemény ellenállás.
Ma ismét csak igeliturgián vehetünk részt, amelyen megáldozhatunk. A szentmise végtelen kegyelmeit nélkülöznünk kell
ugyan, de legláb b Isten üzenetének meghallgatása és továbbadása által teljesítjük azt a küldetést, amit kaptunk.
4. BŰNBÁNATI SZERT ART ÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 2 77. oldal

V. Évközi vasárnap
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Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA
vagy: SzVU 22912

H: 2. Isteni szent Fölség, hála és dicsőség
Tégedet illet egyedül.
Trónod zsámolyára száll szívünk imája
Égbe, hol szent Fölséged ül.
A szívünk Tehozzád eped,
Köszönjük, hogy szent Gyermeked
Küldted el békekövetül.
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Őrizd családodat szüntelen jóságoda!, Istenünk, hogy amit
csak mennyei kegyelmedben bízva mer kérni, arra oltalmadból
mindig erőt és bátorítást nyerjen. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, lsten
mindörökkön örökké. H: Ámen.
Jób 7,1-4. 6-7

8. OLVASMÁNY

Mire beáll a szürkület, jóllakom kínnal

L: Olvasmány Jób könyvéből
Jób a következőképpen beszélt: "Katonasor az ember élete a
földön, és napjai olyanok, mint a napszámos napjai: kívánkozik árnyék után, mint a szolga, és várja munkája végét, mint a napszámos.
Nekem is kárbaveszett hónapok jutottak részemül, és keserves éjjeleket számlálok magamnak.
Ha lefekszem, kérdem: Mikor kelek újra? Majd várom az estét, és mire beáll a szürkület, jóllakom kínnal.
Napjaim gyorsabban szaladnak, mint a takács vetélője, és remény nélkül eltűnnek. Emlékezzél meg, hogy életem már csak lehelet, és szemern már nem lát többé boldogságot. - Ez az lsten igéje.
- H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 146,1-2.3-4. 5-6

Válasz: Dicsérjétek az Urat: meggyógyítja a megtört szívűeket.
Dicsérjétek az Urat, mert jó dicsérni őt, Istenünket dicsérni édes és
illendő.
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Felépíti az Úr Jeruzsálemet, egybegyűjti Izrael szétszórtjait. Válasz
Meggyógyítja a megtört szívűeket, bekötözi sebeiket.
A csillagoknak sokaságát megszámlálja és mindannyiukat nevén
szólítja. Válasz
Nagyami Urunk, nagy az ő hatalma, bölcsességének nincsen határa. Felkarolja az Úr a szelídeket, de porig alázza a bűnösöket. V.
vagy: SzVU 42911-5

Válasz: Kérő szavunk hozzád száll, híveidet hallgasd meg.
l. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * hallgasd meg könyörgésem
síró szavát. Válasz
2. Ítéletemet látom arcodról,* szemed látja ártatlan és igaz ügyemet.
Válasz
3. Szilárdan járok lsten útjain, * add, hogy lépésem meg ne inogjon.
Válasz
4. Csodálatos irgalmadat mutasd meg, * hiszen megmented a benned
bízókat. Válasz
5. Szárnyad árnyékába rejts el engem, * a gonoszok elől, akik reám
rontanak. Válasz
vagy: SzVU 22913

H: 3. Isten jóhírével közibénk jövén el,
Irgalmat prédikált nekünk.
Minden rút hibánkat lemossa a bánat,
lstenhez visszatérhetünk.
A kereszt üdvösség jele,
Éljünk hát és haljunk Vele:
Így mentjük meg az életünk.
10. SZENTLECKE

l Kor 9,16-19. 22-23

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt

első

leveléből

Testvérek! Hogy az evangéliumot hirdetem, azzal nem dicsekedhetem, hiszen ez kényszerítő kötelességem. Jaj nekem ugyanis,
ha nem hirdetem az evangéliumot!
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Ha önszántamból teszem, jutalmam lesz; ha nem önszántamból, csak megbízott hivatalnok vagyok. Mi tehát a jutalmam? Az,
hogy mint az evangélium hirdetője, ingyen nyújtsam az evangéliumot, s ne éljek az evangéliumban gyökerező jogommal.
Bár mindenkitől független voltam, mégis mindenkinek szolgája lettem, hogy minél többet megnyerjek. A gyöngék közt gyönge
lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek. Mindezt az evangéliumért teszem,
hogy nekem is részem legyen benne. -Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Mt8,17

Allelúja! Gyöngeségünket magára vette és betegségünket
hordozta. Allelúja!

ő

vagy: SzVU 229/4

H: 4. Hiszünk az Atyában, ég és föld Urában:
ő adott nekünk életet.
Szent Fia, a Bárány, drága vére árán
lstenhez visszavezetett.
Szentlélek, a vigasztaló,
Kiben a bűnnek meghaló
Életünk újjászületett.
12. EV AN GÉLIUM

Mk 1,29-39

Sok beteget meggyógyított különjéle

E: Evangélium Szent Márk

betegségekből

könyvéből

Abban az időben: a zsinagógából Jézus Jakabbal és Jánossal
együtt egyenesen Simon és András házába ment. Simon anyósa lázas
betegen feküdt. Mindjárt szóltak is neki. Odament hát hozzá s kezét
fogva felsegítette. Erre megszűnt a láza és kiszolgálta őket.
Napnyugta után, amikor beesteledett, odahordták hozzá a
betegeket és a gonoszlélektől megszállottakaL Az egész város ott tolongott az ajtó előtt. Sok beteget meggyógyított különféle betegségekből, és sok ördögöt kiűzött, de nem engedte őket szóhoz jutni,
mert tudták, hogy kicsoda.
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Hajnal tájban, amikor még sötét volt, Jézus elindult és kiment egy elhagyatott helyre imádkozni. Simon és társai utána mentek, hogy megkeressék. Mikor megtalálták, ezt mondták neki:
"Mindenki keres téged". De ő így válaszolt: "Menjünk máshová, a
szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem". S bejárta egész Galileát, prédikált a zsinagógákban és ördögöt űzött. - Ezek az evangélium igéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Menjünk máshová

E: Kedves Testvérek!
Nagy lehetett a tanítványok ijedelme, amikor reggeli szenderfölébredve Jézusnak csak hűlt helyét találták. Nem tudták,
hova ment. Amikor megtalálták, Jézus nem ment az őt keresőkhöz,
hanem kiadta a parancsot: Menjünk máshová. Mintha az őt látni vágyók elől menne távolabbra, a látóhatáron túlra.
gésükből

Ezt ismételten is megtette. Például, amikor a kenyérszaporítás után a csodán fellelkesült tömeg meg akarta ragadni, szinte elfutott előlük. (Jn 6,17) Az utolsó vacsorameleg hangulatát is megtörte
bejelentésével: eltávozik az érzékelhető világból.
Magunk is átéljük néha ezt az ijedelmet, amikor a Krisztusélmény közvetlensége és melegsége eltávozik lelkünkből. Bármennyire fel is forrósodik bennünk a vágy, hogy őt lássuk, halljuk - ha
nem is testi szemünkkel, de a lélek finom érzékelésével -, nem tér
vissza, mert máshová ment. Úgy érezzük, hogy az lsten is elhagy
bennünket. Vagy arra gondolunk, hogy valamit vétettünk. Mi történt velünk? - kérdezzük.
Ennek a problémának ma is van jelentősége, hiszen sokan
gondolják úgy, hogy az élmény-vallásosság az igazi. Az értelmi és
akarati vallásos magatartást sokan alacsonyabbrendűnek tartják.
Jézusnak vannak olyan szándékai, amelyekhez nem ér fel az
emberi értelem. Hogy miért hagyja el néha azokat, akik vágyva keresik és szomjazzák, ezt mi, akik a látás és hallás foglyai vagyunk, nem
fogjuk fel igazán soha. Jézus tanítványai sem értették. Ennek ellené-
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re Jézus országa alaptörvényévé teszi, hogy nem fogjuk látni őt itt a
földön. A Szentlélek feladata (többek között), hogy meggyőzze a világot az igazságról: "Az Atyához megyek, s többé nem láttok engem." (Jn 16,10)
Péter apostol, Urunk színeváltozásakor mondta ki az ember
szíve mélyén élő sóvárgást: "Mester, olyan jó itt lennünk!" (Mk 9,5)
Jézus felelete ebben az esetben is a fények kialvását jelentette. Ami
eszünk szerint aligha következett volna be Péter tagadása, ha Jézus
arca isteni fényben égett volna előtte. Jézus azonban kioltotta az
alakja körüli fényeket. Így akarta, így tette.
A lelki élet nagyjai örülnek a Jézust láttató élmények és fények melegének, de nem esnek kétségbe, ha ezek a fények kihúnynak. lsten akaratát tisztelik ebben és azt gondolják, hogy a sötétség
óráiban méginkább kimutathatják szeretetüket lsten iránt. Ezenkívül azt is tudják, hogy a lélek sötét éjszakája mindig egy nagyobb
belső lelki változás jele. Akár lejjebb, akár feljebb lép egy lépcsőt a
lelki életben valaki, ez a jelenség kíséri. Az a fontos, hogy hűségünk
megszokott jeleit ne csökkentsük semmi áron ezekben a sötét percekben. Így annál nagyobb öröm vár ránk, ha túljutottunk az alagúton. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
13. HOMILIA

Szentleckéhez

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumott

E: Kedves Testvérek!
Szent Pál hangoztatja a mai szentleckében, hogy az evangélium hirdetőinek joguk van az igehirdetésből élni. Ő maga azonban lemondott erről a jogáról. Miért? Hogy prédikációját a nagylelkűség
személyes példájával támassza alá. lsten tette apostollá, nem maga
vállalkozott erre a feladatra. A hívek szükségeihez való apostoli alkalmazkodás igen kemény törvény: "Mindenkinek mindene lettem,
hogy mindenkit üdvözítsek"- írja. Az evangéliumot senki nem hirdetheti vagy képviselheti eredménnyel, ha magasbóllefelé vagy kívülállóként beszél. Isten Igéje osztozott az emberi állapotban, testi létet
vett fel, beleállt az időbe, hazát választott, ácsként élt, baráti körében tanított. .. A mai igehirdetőnek sem más a feladata. Mindegy,
hogy a családban, munkahelyen, baráti körben vagy másutt
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képviseljük Isten gondolatait. Nem lehetünk másként eredményes
hirdetői az igének, csak úgy, hogy a magunkba szívott evangéliumot, annak szellemét, gondolkodásmódját beállítjuk hallgatóink sajátos művelődésébe, életvitelébe.
Boldog leszek, ha a mások bőre illik rám és nem átallok belebújni. Boldog leszek, ha az igazi küldetésnek szabadon engedve hirdetem Isten üdvözítő jóságát. Akár szívesen hallgatják, akár a vállukat vonogatják hozzá. Ámen. - H: Isten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Jézus az Atyával való szoros kapcsolatából merítette az
hogy az emberekért feláldozza önmagát, hogy szabadulást és
üdvösséget hozzon nekünk. Kérjük segítségét, hogy imádságunk kifejthesse hatását mindennapi életünkre.
L: l. Világ Megváltójal Adj az emberekre bízott igédnek
gyógyító erőt, amely mindenkit megtisztít és éltet.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

E:

erőt,

2. Engedd, hogy mindazok, akik az igazságot és boldogságot keresik, ne legyenek csalódások áldozataivá, hanem
nálad megtalálják, amit keresnek. - H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
3. Vigasztald meg azokat, akik eredménytelenül küszködnek, add, hogy belássák: munkájuk értékét nem a külső
eredményekkel kell mérniük. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Szoktass bennünket ahhoz, hogy munkánk megkezdése előtt jelenlétedbe helyezkedjünk, és így minden feladatunk Veled kezdődjék és Nálad végződjék.- H: Kérünk
téged, hallgass meg minket.

E:
Jézus, te az Atyának Fia, az embereknek pedig testvére
vagy. Betegségeinket te hordoztad, fájdalmainkat pedig magadra
vállaltad. Adj a szenvedőknek gyógyulást, a szomorúaknak vigasztalást, a foglyoknak szabadulást, hogy szabadon találkozhassanak
veled. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
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16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Sz VU 22915-7
Igeliturgiában ajánlatos csak a 6-7. versszakot énekelni!

H: 5. A kereszt oltárán Jézus, égi Bárány,
Atyjának föláldoztatott.
Kenyér s bor színében megújítja szépen
Az áldott szent áldozatot.
Ó Atyánk, kegyesen fogadd,
Hintsd le ránk szent malasztodat
S fordítsd el tőlünk haragod.
6. Mi is a szívünket, búnkat, örömünket
Áldozzuk, ó Atyánk, Neked.
Kezed áld vagy büntet, egész életünket
Adtad, hát el is veheted.
Jézusért bízva szenvedünk,
Jézusé legyen életünk,
Ki értünk fölfeszíttetett.
7. Szent vagy, Uram, szent, szent:
Zengik a mennyben fent
Ujjongó szentek, angyalok.
Szent vagy, Uram, szent, szent:
Bűnös földön itt lent
Visszhangnak szállnak sóhajok.
A kereszt áldja szent neved,
Ővele hódolnak Neked
Emberi s angyali karok.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Urunk, Istenünk, te ezeket a teremtményeket elsősorban
gyarló földi életünk táplálékául rendelted: kérünk, hogy örök életünk szentségi táplálékává is legyenek. Krisztus, a mi Urunk által.
H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Sz VU 135A/l-2

H: l. Üdvözlégy, ó drágalátos nagy Szentség,
Hol jelen van istenség és emberség.
Kérünk, ne hagyd híveidet, bűnre hajló népeidet,
Hanem adjad kegyelmedet, nagy Fölség!
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2. Kegyes voltál mennyből alászállani,
Szent véredet egy cseppig kiontani.
Ó ne essék hát hiába szenvedésed drága ára,
Hanem ami szegény lelkünk javára.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT AT ÁS

Lásd 297. oldal
Zsolt 106,8-9

21. ÁLDOZÁSI ÉNEK

Irgalmasságáért áldjuk az Urat, a csodákért, amiket az emberért végbevitt; mert betöltötte a sóvárgó szívet, és jóllakatta az éhezőt.
vagy: SzVU 11211-5

H: l. Ez nagy szentség valóban,
Ezt imádjuk legjobban,
Melyet Jézus nekünk hagyott
Testamentomban.
2. Jelen van itt test és vér,
Minden kinccsel ez felér,
Ha elhagyjuk vétkeinket,
Minden jót ígér.
3. Állj mellettünk, nagy lsten,
Titkos kenyér színében,
Légy irgalmas és meghallgass
Minden ínségben.
4. Háborútól oltalmazz,
Híveidnek irgalmazz,
Betegséget, éhínséget
Tőlünk távoztass.
5. Tebenned van reményünk,
Életünk és épségünk.
Egyedül csak Téged kérünk,
Légy segítségünk.
6. Add, hogy készen lehessünk,
Boldog halált érhessünk,
E világból, ha kiszólítsz,
Véled lehessünk.
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SzVU 135BI 1-2

H: l. Üdvözlégy nagy Király, kit szívünk úgy kíván,
Enyhülés áldott kútfője!
Meghajtom homlokom, hűségem így hozom
Szent test és vér, elődbe.

2. Üdvösség Hercege, ó nézz a földre le:
Tekintsd meg esdeklő néped!
Emeld föl szívemet, újítsd meg lelkemet
Kenyér és bor színében.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te egy kenyérből adtál ennünk, és egy kehelyből
adtál innunk: kérünk, taníts minket olyan életre, hogy egyek legyünk Krisztusban, és örvendezve teremjük az üdvösség gyümölcsét
az egész világ számára. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

-Ha februárban (pl. a lourdes-ijelenések évfordulóján) esetleg közös kisza/gáitatásra kerül az egyházközségben a szentkenet szentsége, ismertessük felvételének feltételeit, idejét, az előkészület és jelentkezés módját.
25. ELBOCSÁTÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 29011-3

H: l. Gyászbaborult egek, háborgó tengerek
Csillaga, Mária!
Hozzád fohászkodunk, feléd sóhajtozunk
Szeplőtlen Szűzanya!

2. Süvöltő felhők közt nyugodtan tündökölsz,
Tiszta, szép csillagunk,
Míg hazánk hajóját viharok csapkodják,
S hozzád sír jajszavunk.
3. Boldogasszony Anyánk, mennyei pátrónánk,
Légy velünk, légy velünk!
Sok kiáltásunkra siess oltalmunkra!
Ha nem jössz, elveszünk!
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l. KEZDŐÉNEK

Zsolt 30,3-4

Légy nekem oltalmazó Istenem és menedékem, szabadíts meg
engem. Te vagy kősziklám és erősségem, jóságodért te légy kísérőm
és vezérem.
vagy: Sz VU 228/ l

H: l. Keresve, ó Fölség, Téged
Beléptünk szent tornácodba.
Íme, szívünk újra áldó
Malasztodat szomjúhozza.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐSZAVAK

L:
Az emberek egymás közötti kapcsolatában igen gyakran
szívtelen kíméletienséget lehet tapasztalni. Mások szenvedését és
gyengeségét, kívánságait és eljárásait sokan alig veszik figyelembe,
mert el vannak foglalva saját érdekükkeL Krisztus nem ilyen volt, és
azt akarja, hogy hozzá hásonlítsunk. Már pusztán az emberi együttérzés sem engedte meg neki, hogy észrevétlenül menjen el a bajok
mellett. Inkább arra indította őt ezek látványa, hogy hathatósan segítsen másokon. A mai szentleckében Szent Pál arra szólít fel bennünket, hogy felebarátunk jólétét tartsuk szem előtt.
Ma sem jutunk szentmiséhez, hanem csak igeliturtiához,
amelyen megáldozhatunk. Most, amikor közösen hallgatjuk Isten
igéjét és közös imával mutatjuk meg, hogy ha nem is az Újszövetség
egyetlen és örökértékű áldozatával, de legalább ezzel a szerény szolgálattal mi is bekapcsolódunk abba a hatalmas kórusba, amely a mai
vasárnapon az egész világon Isten dicséretére felcsendüL
Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és változtassunk életünkön, nehogy önző célok vezéreljenek bennünket!
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 2 76. oldal
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5. KYRIE

Lásd 2 77. oldal
Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA
vagy: Sz VU 228/2

H: 2. A mélységből zengünk Hozzád:
Örök a te dicsőséged!
Tudjuk, szent Fiadtól tudjuk,
Gyermekeid vagyunk néked.
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, te az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni: kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékoddá lehessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H:
Ámen.
8. OLY ASMÁNY
Akit

megfertőzött

Lev 13,1-2. 44-46
a lepra, ne érintkezzék az egészségesekkel

L: Olvasmány a Leviták

könyvéből

Egy alkalommal így szólott az Úr Mózeshez és Áronhoz: "Az
olyan embert, akinek bőrén színbeli különbség vagy kelés vagy valami fehér folt, vagyis lepraszerű kiütés támad, el kell vinni Áronhoz,
a paphoz, vagy valamelyik fiához. Mindaz pedig, akit a lepra tisztátalanná tett,_ és a pap elkülönítette, megszaggatott ruhában, hajadonfővel járjon, száját fedje be kendővel, és (ha valakivel találkozik) kiáltsa magáról: Tisztátalan vagyok! Mindaddig egyedüllakjék
a táboron kívül, amíg leprás és tisztátalan." - Ez az lsten igéje. H: Istennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 31,1-2. 5. ll

Válasz: Te vagy a menedékem,
szabadulásom örömével veszel engem körül.
Boldog, akinek bűne megbocsátva, kinek befödve gonoszsága.
Boldog férfiú, akinek az Úr vétkeit fel nem rója, az álnokságtóllelkét ki megóvja. Válasz
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Bűneimet megvallottam neked, nem titkoltam el vétkeimet.
Mondtam: "Megvallom immár az Úrnak gonoszságom", s te elengedted vétek-adósságom. Válasz

Vigadjatok az Úrban, igazak, és örvendezzetek s ujjongjatok mindnyájan egyenesszívűek! Válasz
vagy: SzVU 42311-5

Válasz: Imádunk téged

zengő

énekszóval.

l. Hallgasd meg imádságomat Uram Istenem,* halljad meg sóhajtásom. Válasz
2. Szívem remeg és
lelkem. Válasz

vergődik,

* halálos rémület fogta el testem-

3. Bár volna szárnyam, mint galambnak, * hogy elszállhatnék és lelhetnék nyugodalmat. Válasz
4. Én azonban az Istenhez kiáltok, * és az Úr megszabadít minden
bajtó!. Válasz
5. Panaszkodom, sóhajtozom este, reggel és délben szüntelen, * és
meghallgatja jajkiáltásom. Válasz

ő

vagy: SzVU 22813

H: 3. Titkát az örök Igéknek
Megtaláltuk, íme, Nálad.
Ó add, hogy szent tanításod
Követhesse hívő nyájad.
IKor 10,31- ll. l

10. SZENTLECKE

Mindent Isten nagyobb

dicsőségére

és egymás üdvére tegyün:.:

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt
első leveléből

Testvérek! Akár esztek, akár isztok vagy bármi mást tesztek,
tegyetek mindent lsten dicsőségére. Se zsidót, se pogányt, se az Isten
egyházát ne botránkoztassátok, mint ahogy én is mindenkinek a
kedvében járok. Nem azt keresem, ami nekem hasznos, hanem ami
másoknak van javára, hogy üdvözüljenek. - Ez az Isten igéje. H: lstennek legyen hála.
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ll.ALLELÚJA

az

ő

Lk 7,16

Allelúja! Nagy próféta támadt köztünk, lsten meglátogatta
népét. Allelúja!
vagy: SzVU 424/1-5

Válasz: Allelúja, al-Ie-lúja, allelúja (2. változat)
l. Tebenned remélek, Uram, ne engedj soha szégyent érnem, * igazságodban szabadíts meg engem. Válasz
2. Hajlítsd füledet szavamra, * gyorsan mentsd meg lelkem. Válasz
3. Légy nekem, Uram, menedékem és oltalmam, * siess és szabadíts
meg engem. Válasz
4. Kőváram és oltalmazóm vagy nékem, * tennevedért, Uram, légy
vezérem és viseld gondom. Válasz
5. Kezedbe ajánlom lelkemet, * Uram, igazság Istene, szabadíts meg
engem. Válasz
vagy: SzVU 22814

H: 4. Hisszük a te Istenséged,
Mely az eget beragyogja.
Győzhetetlen lesz a lelkünk
Szent hitünkhöz ragaszkodva.
Mk 1,40-45

12. EV AN GÉLIUM
Jézus meggyógyít egy leprást

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

·Abban az időben: Egy leprás jött Jézushoz, térdre borult előtte s így kérte: "Ha akarod, megtisztíthatsz." Jézusnak megesett
rajta a szíve, kinyújtotta kezét és így szólt hozzá: "Akarom, tisztulj
meg." Erre rögtön elmúlt a leprája és megtisztult. De Jézus szigorúan rá parancsolva elküldte: "Vigyázz, ne szólj róla egy szót se senkinek, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak és ajánld fel tisztulásodért a Mózes-rendelte áldozatot, bizonyságul." Ám az, alighogy elment, mindenfelé híresztelni és terjeszteni kezdte a dolgot.
Emiatt nem mehetett Jézus nyilvánosan be a városba, inkább távolabbi, csendesebb helyeken tartózkodott. Az emberek mégis mindenünnen tódultak hozzá. - Ezek az evangélium ígéi. - H: Áldunk
téged, Krisztus.
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lJ. HOMILIA

Evangéliumhoz
Egy leprás jött hozzá, megérintette...

E: Kedves Testvérek!
Csodálatos ami Urunk! Egyszerre tud formabontó és formatartó lenni. Más szóval: törvényszegő és törvénytartó, hagyománytörő és hagyományőrző. Olyan művészien tudja összeötvözni a régit
és az új at, hogy egységük természetesnek látszik. Ezt a nagy egységet
lehet megfigyelni Jézus minden tettén. A leprás meggyógyításán is,
amiről a mai evangéliumban hallottunk.
Mi volt ebben a csodában a formabontás? Az, hogy a leprást
magához engedve szóba állt vele, sőt megérintette. Az ószövetségi
törvények szerint ezeknek a betegeknek elhagyatott helyeken kellett
lakniuk, távol az emberi közösségektől, és csengettyűszóval kellett
figyelmeztetniük a járókelőket, nehogy véletlenül is hozzájuk érjenek. Jézus szóval is megtisztíthatta volna a leprást, mint sok más beteget. Azzal, hogy mégis megérintette, hangsúlyozni kívánt valamit.
Mégpedig azt, hogy a betegeket nem szabad magukra hagyni, hanem
a kialakult szokások ellenére is gondozásba kell venni őket. Olyan
kiállás volt ez Jézus részéről, mint a szombattörés. Ahogy a szombati gyógyításokkal a szombattörvényt lépte át a gyógyítás érdekében,
ez alkalommal egy vallási előírást szegett meg ugyancsak a gyógyítás
érdekében.
Miben volt Jézus mégis formatartó, törvénytisztelő ebben az
esetben? Abban, hogy utasította a beteget: mutassa meg magát a papoknak és ajánlja fel az ilyen esetekre előírt áldozatot. Pedig a lényeg, a tisztulás már megtörtént. Mégis a lényegtelen formaságokkal
bajlódott. Pedig azért jött, hogy a régi áldozatokat eltörölje!
Sokszor panaszkodunk, hogy egy-egy szentmise vagy szentáldozás, egy szertartáson való részvétel nem ad nekünk lelki táplálékot
és inkább szeretnénk már meglévő élményeinkkel foglalkozni, vagy
ilyesmik után futni. Ilyenkor jussOn eszünkbe, hogy az egyházban
Jézus működik ma is. Ő tudja nagyon jól, mikor kell formát bontani
és újítani. De olyankor is meg kell hallanunk szavát, amikor látszólag élettelen és túlhaladott formák megtartására ad parancsot. Jézussal úgy tudunk hasznosan újítani, ha a régit nem vetjük el; és
csak úgy tudunk helyesen ragaszkodni szokásokhoz, ha nyitottak
vagyunk az újdonságok felé is. Ámen. - H: lsten fizesse meg!
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Szentleckélzez

13. HOMILIA

Legyetek

követőim!

E: Kedves Testvérek!

Isten előtt nem az evés, az ivás vagy egyéb tevékenységünk
számít, hanem az ő dicsőségének keresése. Ez viszont csak azzal a
feltétellel lehetséges, ha kivetközünk önzésünkből, és testvéreink
szelgálatára állunk. lsten dicsőségének keresése indítson arra, hogy
ne akarjunk senkit, semmilyen felfogású embert megbotránkoztatni.
Szent Pál apostol a mai szentleckében saját példájára hivatkozik:
mindenben lemondott arról, hogy önmagának tetszésére legyen,
hogy így az üdvösségre segítsen másokat. Ha követni akarjuk ezt a
példát, nem szabad elfelejtenünk: bármilyen nagy lesz is az emberek
iránti szeretetünk, még mindig csak sápadt visszfénye marad Jézus
szeretetének.
lsten dicsősége megkívánja tőlem, hogy külön időt szenteljek
lsten imádásának. Amikor lsten akaratának, törvényeinek engedelmeskedem, akkor Istent imádom. Az evést, ivást így a puszta állati
szintről felemelem a szabad választás, az isteni akarattal történő egyesülés szintjére. Személyes életemben nincs semmi, a megváltás
művén kívülre eső, profán elem. Minden egybefonódik Isten megdicsőítésében. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Aki Krisztus példáját követi, annak gondja van felebarátaira, meg akarja menteni őket. Forduljunk most bizalommal az Úrhoz embertársaink érdekében. Hiszen ő minden embert meg akar
gyógyítani.
L: l. Világ Megváltójal Engedd, hogy azok az emberek,
akik megértést és segítséget várnak, ne csalódjanak a keresztényekben. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

2. A háborúk és természeti csapások áldozatainak küldj
az emberek útján segítséget és vigasztalást. - H: Kérünk
téged, hallgass meg minket.
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3. Erősítsd meg azokat, akik a betegek és elhagyatottak
gondozásával foglalkoznak és munkájukat irántad való
lelkesedéssel végzik. - H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
4. Add, hogy mindenben embertársaink javát keressük és
az általad elhozott szeretetet hirdessük. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk, Jézus Krisztus! Téged egészen személyesen érint
E:
minden emberi nélkülözés. Adj nekünk készséget, hogy mindenkin
segíteni próbáljunk, amint te is minden szenvedő mellé álltáL Aki
élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: 5.

Győzhetetlen

én

SzVU 14511-2

kőszálom,

Védelmezőm és kővárom,
A keresztfán drága árom,
Oltalmamat tőled várom!
6. Sebeidnek nagy voltáért,
Engedj kedves áldozatért,
Drága szép piros véredért,
Kit kiömtél e világért.

17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Istenünk, hogy ez az (misében: áldozati) adomány
tisztítson meg és újítson meg minket: legyen örök jutalom forrása
azoknak, akik teljesítik szent akaratodat. Krisztus, ami Urunk által.
H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK
H: l. Jézusom isteni teste,

Térdedet átfogom esdve:
Lelkem az égbe vezesd be.
2. Jézusom isteni vére,
Szállj le ma szívem ölére.
Moss meg örökre fehérre!
3. Jézusom, isteni Bárány,
Égi kegyelmeid árán,
Menny örök élete vár rám!

Sz VU 252/j
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19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT AT ÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁSI ÉNEK

Zsolt 77,29-30

Ettek és jóllaktak bőségesen. Kívánságukat betöltötte az Úr,
és nem csalatkoztak vágyaikban.
vagy: Sz VU l 1411-4

H: l. Égből szállott szent kenyér,
Értünk ontott drága vér:
Hittel áldunk és imádunk,
Bár az elme föl nem ér.
2. Véghetetlen Istenség,
Szerető nagy kegyesség!
Az oltáron velünk áldjon
Tégedet a föld s az ég.
3. Ó mennyei seregek!
Velünk egyesüljetek;
Tiszta lelkek, az lstennek
Irgalmáról zengjetek.
4. Nap, hold s fényes csillagok
Imádságra gyúljatok:
Hitünk fénye őt dicsérje,
Kit ·ragyogva áldotok.
U.ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

H: 5. Legyen egyszív, egy lélek
Azokban, kik dicsérnek.
Ó nagy Isten! e szeniségben
Nyerjék meg, mit remélnek.
6. Reménységünk csak te vagy,
Jézus, kérünk, el ne hagyj:
Légy vezérünk, s hogy célt érjünk,
Országodba befogadj.

SzVU 11415-6
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23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Mennyei eledellel örvendeztettél meg minket, Istenünk:
add, hogy mindig olyan táplálékra vágyakozzunk, ami örök életet
fakaszt bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

-Ha esedékes, ismertessük a hamvazószerdai istentiszteleti rendet:
mikor, hol lesz szentmise, hamvazkodási lehetőség stb.
- Ha esedékes, tájékoztassuk a híveket a nagyböjti idő böjtijegyelméről, annak értelméről.
-Ha e héten kezdődik a nagyböjt, hívjukjel a figyelmet a húsvéti
szentáldozás idejének kezdetére.
- Ha a nagyböjt elején tartják a plébánián vagy a helyi közösségben aszokásos évi lelki napokat (triduum) ismertessük ennek helyét és idejét, valamint a meghívott szónok nevét és gyóntatási idejét.
- Ismertessük a betegek nagyböjti gyóntatásának és áldoztatásának rendjét.
25. ELBOCSÁT ÁS

Lásd 299. oldal

26. ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 28611-2. 4

H: l. Édesanyja, Nagyasszonya igaz magyar fiaknak.
Pátrónája, Pártfogója régi magyar hazánknak!
Tehozzád járulunk, sírva leborulunk, légy anyja fiaidnak!
2. Reánk tekints, mert senki sincs, ki sorsunk boldogítsa;
Igaz szívét és jó szemét aki reánk fordítsa.
Sok véres sebünket, panaszos ügyünket aki előbbmozdítsa.
4. Békességben, csendességben tartsd meg hű szolgáidat,
Becsületben és bőségben örökös országodat.
Szánd meg, ó jó Anya, magyarok Asszonya,
Hű magyar jobbágyodat!
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l. KEZDŐÉNEK
vözítő

Zsolt 12,6

Irgalmasságodban reménykedem, Uram. Szívem ujjong üdjóságod miatt; jótéteményeiért dicsőítem az Urat.
vagy: Sz VU 220/ l

H: l. Áldozattal járul hozzád, ó nagy lsten, hív néped,
Hogy végtelen jóságodért hálát adjon tenéked.
A gyermeki hű szíveknek áldozatját nem veted meg,
Szálljon arra országodból isteni szent tetszésed.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Korunkat az újdonság hajhászása jellemzi. Már nem kell a
régi, mindig az újra vadászunk. A külsőséges újdonságok utáni futkosás helyett sokkal fontosabb a benső megújhodás keresése, a rossz
legyűrése és a bűntől való szabadulás. Ezen a téren kellene igyekeznünk, jóllehet nagyobb erőfeszítést kíván tőlünk.
Barátkozzunk meg azzal a gondolattal, hogy lsten új élettel
akar megajándékozni minket. Csak készen kell állnunk arra, hogy
bűneinket megvalljuk.
Sajnos ma is nélkülöznünk kell a szentmise kegyelmeit, de
legalább közös imával, a szentírási üzenet hallgatásával, szentáldozással pótoljuk valamennyire az egyetlen, örök áldozatot. Ezzel is Isten színe előtt állunk. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket.
4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal
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Lásd 277-78. oldal

6. GLORIA

vagy: Sz VU 220/2

H: 2. Dicsőség a magasságban a fölséges Istennek,
Békesség itt lenn a jámbor, jószándékú embernek.
Add, hogy mindig élő hittel, hív reménnyel, szeretettel
Mondjunk méltó dicséretet, ó Atyánk, szent nevednek.
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, üdvözítő Istenünk, hogy mindig törvényeid útján
járva, szavunkkal és cselekedetünkkel valóra váltsuk szent akaratodat. Ami Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H:
Ámen.
Iz43,18-19. 21-22. 24b-25

8. OLVASMÁNY

Eltörlöm gonoszságaidat önmagamért

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből

Ezt mondja az Úr: "Ne gondoljatok a múltra, s a régi dolgokat ne nézzétek. Íme, én újat cselekszem, most keletkezik az, bizony
megtudjátok. Utat készítek a sivatagban és folyamokat a járatlan
helyen. Ezt a népet magamnak alkottam, hogy hirdesse majd dicséretemet. Nem hívtál engem segítségül, Jákob, és nemtörődtél velem,
Izrael. De terhemre voltál vétkeiddel, kifárasztottál gonoszságaiddaL Én vagyok, én magam vagyok , ki eltörlöm gonoszságaidat önmagamért, és vétkeidről nem emlékezem." - Ez az Isten igéje. H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 40,2-3. 4-5. 13-14

Válasz: Gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened.
Boldog, akinek a szűkölködőre és szegényre gondja vagyon! Megmenti azt az Úr a rossz napon.
Megtartja őt az Úr és élteti, a földön boldoggá teszi, s az ellenség kényére át nem adja. Válasz
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Mellette lesz az Úr a fájdalomnak ágyán, s betegségében erőre kapatja.
Add nekem, Uram - szólok - , könyörületedet, gyógyíts meg, mert
vétkeztem ellened! Válasz
Engem pedig épségben támogatsz, s orcád előtt örökre helyet adsz.
Áldott az Úr, Izrael Istene, örökkön örökké.
Úgy legyen, úgy legyen! Válasz
vagy: SzVU 42611-5

Válasz: Kérő szavunk hozzád száll,
híveidet hallgasd meg.
l. Jó dolog az Urat dicsérni, * nevednek, ó Fölséges, éneket zengeni.
Válasz
2. Magasztalni irgalmadat, mikor ébred a hajnal, * éjjelente hűséged
hirdetni. Vál asz
3. Alkotásod, ó lsten, énnékem örömöm, * ujjongok kezed minden
művén. Válasz
4. Az oktalan ember ezt nem tudja, * nagyságodat az esztelen nem
érti. Válasz
5. Igazságos az Úr, ami Istenünk, * és igazságtalanság nincsen benne. Válasz
vagy: SzVU 22013

H: 3. Úr Jézus, te hoztad égből az üdvösség igéit,
A te drága ajándékod az egekbe vivő hit.
Ez élessze szíveinket, ez vezesse tetteinket.
Uram, Uram, kihez menjünk, ha malasztod nem segít?
2Kor 1,18-22

10. SZENTLECKE

Jézus nem volt Igen és Nem, hanem az Igen valósult meg benne

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

Testvérek! Isten a tanúnk, hogy szavainkban, amelyeket hozzátok intézünk, nem mindegy az igen és a nem. Az Isten Fia, Jézus
Krisztus ugyanis, akit mi - én, Szilvánusz és Timóteusz- köztetek
hirdettünk, nem volt Igen és Nem, hanem az Igen valósult meg ben-
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ne. Ezért hangzik föl általa ajkunkon az Ámen lsten dicsőségére. Isten az, aki minket veletek együtt megerősít és fölken Krisztusban.
Pecsétjével megjelölt minket és foglalóul a szívünkbe árasztotta a
Lelket. - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
Jn 10,27

ll. ALLELÚJA

Allelúja! Az én juhaim ismerik hangomat, mondá az Úr; én
ismerem azokat s azok követnek engem. Allelúja!
vagy: SzVU 42811-2

H: l. Egek Urát áldjuk, üdvünk tőle várjuk,
Zengjen víg allelúja.
Égbenyúló kőszál, népe fölött őrt áll,
Zengjen víg allelúja.
2. Övé földnek mélye, ormok meredélye,
Zengjen víg allelúja.
Műve föld és tenger, fia minden ember,
Zengjen víg allelúja.
Mk 2,1-12

12. EV AN GÉLIUM

Az Emberfiának van hatalma a földön, a

E: Evangélium Szent Márk

bűnök

megbocsátására

könyvéből

Jézus néhány nap múlva visszatért Kafarnaumba. Mihelyt elterjedt a híre, hogy otthon van, annyian összejöttek, hogy még az ajtó előtti téren sem fértek el. Hirdette nekik az evangéliumot. Közben
hoztak egy bénát; négyen cipelték. Mivel a tömegtől nem tudták eléje vinni, kibontották fölötte a tetőt, és a nyíláson át engedték le a
hordágyat, amelyen a béna feküdt. Hitüket látva Jézus így szólt a
bénához: "Fiam, bűneid meg vannak bocsátva". Ült ott néhány
írástudó is. Ezek ilyen gondolatokat forgattak magukban: "Hogy
beszélhet ez így? Káromkodik. Ki más bocsáthatja meg a bűnt, mint
az Isten?" Jézus lelke mélyén rögtön belelátott gondolataikba. "Miért gondoltok ilyeneket magatokban?" -kérdezte. "Mi könnyebb:
azt mondani a bénának: Bűneid meg vannak bocsátva, vagy azt
mondani: Kelj föl, fogd az ágyadat és menj? Tudjátok hát meg,
hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnök megbocsátásá-

VII. Évközi vasárnap

247

ra." Ezzel odafordult a bénához: "Mondom neked, kelj fel, fogd
ágyadat és menj haza." Az felkelt, fogta a hordágyat s mindenki szeme láttára elment. Mindnyájan ámultak, dicsőítették az Istent, megjegyezve: "Ilyet még nem láttunk soha".- Ezek az evangélium igéi.
- H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

13. HOMILIA

Hitük láttára

E: Kedves Testvérek!
A kereszténység legbenső mivoltához tartozik a közbenjáró
imába vetett hit. Maga Jézus biztat bennünket, hogy ne nyugodjunk
bele a körülöttünk lévő dolgok menetébe, hanem imánkkal lázadjunk fel az adottságok ellen. Egyúttal arra is biztat, hogy merjük
kérni az lstentől az utunkban lévő hegy elmozdítását is, vagy a lehetőségeinket gátló fa tengerbe süllyesztését is. Azt ígéri, hogy mákszemnyi vagy mustármagnyi hitünkre is elmozdulnak utunkból az
akadályok.
Jézus ezt akkor is ki merte mondani, amikor az ő saját életében nem mozdultak meg a hegyek és nem süllyedtek tengerbe a fák.
Pedig volt elég hegynyi akadály messiási útján, és sok terebélyes fányi nehézség mutatkozott a lelkek megszentelésében. Azt is tudja,
hogy lesz idő, amikor majd fájdalmasan kell felkiáltania: "Istenem,
Istenem, miért hagytál el engem!" Mégis biztat és bátorít szóval is, a
mai evangéliumban hallott csodával is, hogy ne rendüljünk meg ebben a tőle kapott hitben.
Hitük láttára ... - mondja az evangélium. Nem az inaszakadtról mondja ezt. Nem a béna hitét látta Jézus. Máskor nyíltan
megkövetelte a hitet a csoda előtt. Itt azonban azoknak a hitéről van
szó, akik a bénát vitték. Apjuk volt vagy jóbarátjuk a béna? Nem
tudjuk. A beteg kérte vagy biztatta őket, hogy Jézusnál keressenek
számára gyógyulást? Minderről nem szól az evangélium. Pedig az
ilyesmire rendszerint kitértek a szentírás írói. A dolog természete is
azt hozná magával, hogy megemlítsék ezt a részletet. Itt azonban erről nem esik szó. Arról viszont igen, amit az inaszakadt egyáltalán
nem tudott megtenni: a tetőbontásróL Hogy ez milyen mérvű volt,
arról vitázhatnak a szakemberek, de tény, hogy a hordágyon fel kel-
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lett emelni a háztetőig és onnan le kellett bocsátani a bénát, mert a
tömegtől nem tudtak Jézushoz férni. Szívtelen volt ez a tömeg, vagy
maga is betegekből alakult és gyógyulást keresett? Ezt sem tudjuk,
de tény, hogy lehetetlenné tette a Jézushoz-jutást. A betegről gondoskodók hite azonban nem ismert lehetetlent. És ezt jutalmazta
meg Jézus.
Nekünk is vannak bénáink. Környezetünk tele lehet lelki sérültekkel, akikben megállt a hit és megbénult a vallásosság. Sokszor
szédítő gyorsasággal sűrűsödnek a gondok és ezek megakadályozzák, hogy másokat lstenhez vezessünk. Ilyen esetekben is résen kell
azonban lennie a hívőknek és szembe kell szállniuk a lehetetlenneL
Annak tudatában, hogy az igazi gyógyulást csak Jézus adhatja meg.
Lehet, hogy a környezetünkben élő testileg vagy lelkileg béna
ember nem ugrik talpra mindjárt, csak sokára vagy sohasem. Mi
azonban mégis nyugodtak lehetünk, mert sorsát a legjobb kézbe tettük le. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
Szentleckéhez

13. HOMILIA

Az "ámen" szó értelme

E: Kedves Testvérek!
Az "ámen'' szó csak ritkán jelenti azt, hogy "úgy legyen". A
keresztényeknek meg kell cáfolniuk azt a véleményt, hogy gerinctelenül mindenre áment, igent mondanak.
Az "ámen" szó a héber nyelvben sziklaszilárdságot jelent. Jézus Krisztus maga az Isten ámen-szava (Je/3,14). Vagyis annak abizonyítéka, hogy ígéretei olyan megingathatatlanok, mint a szikla.
Krisztusnak erre a sziklaszilárd alapzatára támaszkodva mondhatjuk ki mi is igenünket Istennek. De azt sem szabad elfelednünk,
hogy amikor megkereszteltek, mintegy Krisztus képmásává váltunk.
Ezért szintén támaszul kell szolgálnunk felebarátaink számára.
lsten nem tér ki várakozásaink és reményeink elől, de ugyanúgy nekünk sem szabad kitérnünk az emberek várakozásai elől.
Ámen. -H: lsten fizesse meg!
14. CREDO

Lásd 280. oldal
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15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Testvéreim! Isten ismeri korunk gyengeségeit és meg is tudja gyógyítani azokat. A bűn súlya nyom mindannyiunkat, de talán
szégyeljük megvallani őket és bocsánatot kérni értük. Forduljunk
most imánkban lsten megbocsátó szeretetéhez.
L: l. Irgalom Istene! Engedd, hogy egyházad működése
révén minden ember megtudja: te le akarod törni a gonosz hatalmát és üdvösségre akarsz vezetni bennünket. H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Add, hogy a hozzád vezető úton az emberek egymást
támogassák és közös hitük alapot teremtsen kegyelmi
működésednek. H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Oldd meg azok keménységét, akik megütköznek akaratodon és értesd meg velük elgondolásaid értelmét. H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segítsd a betegeket és gondozóikat abban, hogy helyesen fogják fel a szenvedés értelmét és így még buzgóbban
igyekezzenek enyhíteni minden fájdalmat. - H: Kérünk
téged, hallgass meg minket.
5. Adj bátorságot nekünk bűneink megvallásához, hogy
megbocsátó szavad újjá teremthessen bennünket. - H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Urunk, te felette állsz kicsinyes botlásainknak és újat alkotsz ott is, ahol úgy tűnik, mindennek vége. Hallgasd meg kegyesen
kéréseinket, amelyekkel a gonosz hatalmát akarjuk megtörni. Krisztus Urunk által. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: l. Tehozzád kiáltok, édes Istenem!
És minden munkámat néked szentelem.
Mert te engemet munkára szántál,
Ép testbe arra alkottál.

Sz VU 268/1-7
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2. Adj erőt, épséget, Uram, azoknak,
Akik szent nevedben híven dolgoznak:
Hogy vidám kedvvel munkálkodhassunk
S munkánkkal téged áldhassunk.
3. Engedd, hogy sorsunkkal megelégedjünk,
Melyet bölcs végzésed rendelt minékünk:
A nagyravágyás el ne ragadja,
Ne legyen lelkünk gőg rabja.
4. Nálad úr s szegény közt nincsen különbség,
Elzárva senkitől nincs az üdvösség;
A gazdagságot te nem tekinted,
Csak tiszta, jámbor lelkünket.
5. Add, Uram, kegyelmed minden munkámhoz
S amidőn rossz szándék kísértésbe hoz,
Ments meg engemet, el ne tévedjek,
Kárt, csalást tenni ne merjek.
6. Legyen szent áldásod igaz munkámon,
Mert habár az ember végig izzadjon:
Ha szent áldásod nem segít rajta,
Semmi munkának nincs haszna.
7. Uram, én nem félek a szegénységtől,
Csak mentsd meg lelkemet a bűnveszélytől:
Édes Istenem, csak te légy végre
Földi munkámnak szent bére.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
(misében: Áldozatunk bemutatásával) Köteles hódolatunkat hozzuk eléd, Istenünk: könyörögve kérünk, hogy amit fölséged
dicsőségére felajánlunk, legyen üdvösségünkre. Krisztus, a mi
Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Sz VU 13711-2

H: l. Üdvözlégy szent test, ki szűztől születtél,
És a kereszten kínhalált szenvedtél,
Minket Atyáddal ki megbékítettél,
Tégedet áldunk.
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2. Üdvözlégy Jézus Krisztus igaz vére,
Ki bűneinknek vagy eltörlő bére,
És mi lelkünknek bőséges értéke,
Tégedet áldunk.
19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZT A T ÁS

Lásd 297. oldal
Zsolt 9,2-3

21. ÁLDOZÁSI ÉNEK

Elbeszélem minden csodatettedet. Örvendezek és ujjongok
miattad, dicsőítem nevedet, fölséges Istenem.
vagy: Sz VU 123/1-6

H: l. Most lett a kenyér Krisztus testévé,
Most vált a színbor Jézus vérévé.
Test már a kenyér, a bor igaz vér,
Hiszem ezt, ámbár elmémbe nem fér.
2. Itt az istenség az emberséggel
Ím megegyezett nagy szövetséggel;
Ebben reménylek, amíg csak élek,
Ebben erősíts, Jézusom, kérlek.
3. Itt a test és vér felmutattatott,
Mely a keresztfán értünk ontatott;
Ó nagy szeretet, érted mennyit tett!
Valld meg hát bűnös, mért nem szereted.
4. Ezt a számtalan vétek okozta.
Szeretetemet tőled elvonta;
De már szívemből, igaz lelkemből
Bánom bűneim teljes erőmből.
5. Immár szeretlek, édes Jézusom!
Értem megfeszült drága Krisztusom!
Nyújtsd kegyelmedet, segítségedet,
Méltón áldhassam szent Fölségedet.
6. Kérlek, Jézusom, segíts meg arra:
Mikor eljutok végső órámra,
Hogy szent testedben s drága véredben
Részes lehessek nagy küzdelmemben.
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22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 14311-2

H: l. Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.
2. Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltéL
Légy azért irgalmas és meghallgass,
Mennyei erőddel ó támogass!
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, mindenható Istenünk, add, hogy elnyerhessük annak az üdvösségnek a teljességét, melynek zálogát ebben a szentségben magunkhoz vettük. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

-Ha esedékes, ismertessük a hamvazószerdai istentiszteleti rendet:
mikor, hollesz szentmise, hamvazkodási lehetőség stb.
- Ha esedékes, tájékoztassuk a híveket a nagyböjti idő böjtifegyelméről, annak értelméről.
- Ha e héten kezdődik a nagyböjt, hívjuk fel a figyelmet a húsvéti
szentáldozás idejének kezdetére.
- Ha a nagyböjt elején tartják a plébánián vagy a helyi közösségben aszokásos évi lelki napokat (triduum) ismertessük ennek helyét és idejét, valamint a meghívott szónok nevét és gyóntatási idejét.
- Ismertessük a betegek nagyböjti gyóntatásának és áldoztatásának rendjét.

25. ELBOCSÁT ÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Egek ékessége, földnek dicsősége,
Magyarok Asszonya, királynéja!
Hozzád buzgó szívvel, köteles hűséggel
Járulunk, szentséges Szűz Mária.
Mint pátrónánkhoz, édes Anyánkhoz
Teljes reménységgel folyamodunk,
És minden ínségben fohászkodunk.

Lásd 299. oldal
SzVU285/1
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l. KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 17,19-20

Az Úr védelmezőm, tágas mezőre vezetett; megszabadított,
mivel szeretett.
vagy: SzVU 22111

H: l. Egybegyűltünk, ó nagy Isten, buzgó imádásodra,
Lelkünk méltó hadd lehessen isteni áldásodra.
Mely a tiszta áldozatban számunkra elrejtve van.
Ó tekints hát kegyelmesen itt esdeklő nyájadra.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
Minden korban akadnak emberek, akik lsten után vágyakoznak és keresik vele a közösségeL Ez az igyekvés azonban megreked műkedvelő szinten, hacsak lsten le nem hajol az emberekhez.
Jézus vőlegényhez hasonlítja magát, aki úgy közeledik az emberekhez, ahogy a vőlegény menyasszonyához. Akkor kezdődik lelkünk
igazi, menyegzős ünnepe, amikor eljön hozzánk Jézus. Aki nem fedezi fel, mi.ről is van szó ilyenkor, az értetlenül távol marad attól,
amire a legjobban vágyik. Aki viszont engedi, hogy lsten Lelke átjárja, az átalakul és újjáéled.

Ma ismét csak igeliturgián veszünk részt, amelyen megáldozhatunk, vagyis nem jutunk a szentmise végtelen kegyelmeihez. Kérjük a jó Istent, hogy közös imánk, szentírásolvasásunk és áldozásunk eszközölje ki számunkra a kegyelmet, hogy Jézus átalakítsa lelkünket. Így rátalálunk a vele kötött szövetségre.
4. BŰNBÁNA TI SZERT ART ÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal
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6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 221/2

H: 2. Legyen áldás és dicsőség mennyben a nagy Istennek!
Testi, lelki szent békesség földön minden embernek.
Az angyali seregekkel kiáltsuk nagy örömmel:
Dicsőség a jó Istennek, békesség az embernek!
7. KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Istenünk, irányítsd életünk folyását szent akaratod bőséges útján, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgóságban zavartalanul örvendezzék. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szefltlélekkel egységben, lsten mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

Oz 2,14b. 15b. 19-20
Eljegyezlek magamnak örökre

L: Olvasmány Ozeás próféta

könyvéből

Mondá az Úr: "Kiviszem (népemet) a pusztába, hogy szívére
beszéljek; hogy énekeljen ott, mint ifjúsága napjaiban, és mint abban az időben, amikor Egyiptom földjéről feljött. És eljegyezlek
magamnak örökre, eljegyezlek magamnak annak rendje és módja
szerint jósággal és szeretettel, eljegyezlek magamnak hűséggel, és te
majd megtudod, hogy én vagyok az Úr! -Ez az lsten igéje. H: lstennek legyen hála.
9. VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 102,1-2.3-4. 8. 10. 12-13

Válasz: Az Úr irgalmas és kegyelmes!
Áldjad én lelkem az Urat! Ami él bennem, szent nevét dicsérje.
Áldjad én lelkem az Urat és emlékezzél minden jótettére. Válasz
Ő megbocsátja minden vétked, és meggyógyítja minden gyengeséged.
Megváltja pusztulástól életed, kegyelemmel és irgalommal koszorúz
téged. Vál asz
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Az Úr irgalmas és kegyelmes, nagyirgalmú és hosszantűrő.
Nem bánik velünk bűneink szerint, és nem fizet gonoszságaink szerint. Válasz
Amilyen messze van a napkeltétől naplenyugta: bűneinket tőlünk
oly messze dobja.
Mint fiaihoz az atya kegyelmes: az őt félőknek az Úr kegyelmez. V.
vagy: SzVU 429/1-5

Válasz:

Kérő

szavunk hozzád száll, híveidet hallgasd meg.

l. Hailgasd meg, Uram, igaz ügyemet, * hallgasd meg könyörgésem
síró szavát. Válasz
2. Ítéletemet látom arcodról, * szemed látja ártatlan és igaz ügyemet.
Válasz
3. Szilárdan járok lsten útjain, * add, hogy lépésem meg ne inogjon.
Válasz
4. Csodálatos irgalmadat mutasd meg, * hiszen megmented a benned
bízókat. Válasz
5. Szárnyad árnyékába rejts el engem, * a gonoszok
rontanak. Válasz

elől,

akik reám

vagy: Sz VU 22113

H: 3. ó Atyánk, te itt a földön anyát adtál minekünk,
Kinek szívén mindörökkön békességet lelhetünk.
Szentegyházad e jó anya, az igazság oszlopa.
Nem félünk mi, bármi jöjjön, amíg ő áll mellettünk.
2 Kor 3, lb-6

10. SZENTLECKE
Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

Testvérek! Talán csak nem szarulunk nektek szóló vagy tőle
tek kapott ajánlólevélre, mint némelyek? Ti vagytok ami ajánlólevelünk, a szívünkbe írva. Olvassa és megérti minden ember, mert meglátszik rajtatok, hogy Krisztus levele vagytok, amelyet mi írtunk,
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nem tintával, hanem az élő lsten Lelkével, nem is kőtáblára, hanem
az élő szív lapjaira. Ez a bizalmunk lsten iránt Krisztusból ered.
Nem, mintha magunktól képesek volnánk valamit is kigondolni,
mintegy a saját erőnkből, hiszen alkalmasságunk lstentől való. ő
tett arra alkalmassá, hogy az Újszövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké. Hiszen a betű öl, a lélek pedig éltet. -Ez az lsten igéje. - H: Istennek legyen hála.
ll.ALLELÚJA

Jn 14,6

Allelúja! Én vagyok az út, az igazság és az élet - mondá az
Úr; senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam. Allelúja!
vagy: Sz VU 432

H: Dicsérjétek az Urat,
Mind a tágas ég alatt,
Hírét zengje orgona,
Sípszó, lant és harsona,
Allelúja, allelúja.
Zúgva hirdesse a dob:
Isten mindenkinél jobb,
Allelúja, allelúja.
Mk 2,18-22

12. EV AN GÉLIUM

Velünk van a

vőlegény

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

Abban az időben: jános tanítványai és a farizeusok böjtöltek. Ezért akadtak, akik odamentek Jézushoz és megkérdezték:
"Miért van az, hogy János tanítványai és a farizeusok tanítványai is
böjtölnek, a tieid meg nem böjtölnek?" Jézus így válaszolt: "Böjtölhet a násznép, míg vele a vőlegény? Amíg velük a vőlegény, nem böjtölhetnek. De eljön az idő, amikor a vőlegényt kiragadják körükből,
akkor majd böjtölnek. Senki sem varr régi ruhára új szövetből való
foltot. Vagy ha igen, akkor az új szövet kiszakítjaa régit és a szakadás még nagyobb lesz. És senki sem tölti az új bort régi tömlőbe,
vagy ha mégis, a bor szétveti a tömlőt és a bor is, a tömlő is tönkremegy. Az új bor új tömlőbe való." - Ezek az evangélium igéi. H: Áldunk téged, Krisztus.
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Evangéliumhoz

13. HOMILIA
Böjtölhet-e a násznép?

E: Kedves Testvérek!
Sokan azt mondják, hogy az ószövetség túltesz az újszövetségen lstenhez fűződő kapcsolatunk elmélyítésében. Az Úr Jézus
ugyanis sokszor beszél szolgákról, és ezt az állapotot sokszor a gyermekségig felmagasztalja. Az ószövetség azonban jegyesi kapcsolatnak látja lsten és ember viszonyát. Ez valóban költőibb és bensősé
gesebb kép, mint a szolgaság. Tudnunk kell azonban, hogy ez a bensőséges kapcsolat az újszövetségben is jelen van, csak el van rejtve,
ezért fel kell fedeznünk.
Így kell értenünk Jézus odavetett hasonlatát is a mai evangéliumból. A vitában egészen másról: a böjtről volt szó. Ezzel kapcsolatban az Üdvözítő fölséges kijelentést tesz magáról és követőirőL
Önmagát vőlegénynek, övéit pedig násznépnek nevezi. Ezt a hasonlatot egyébként már Keresztelő Szent János is alkalmazta.
Ha Jézus nem is elemzi bővebben ezt a vőlegény-hasonlatot,
elégszer utal rá ahhoz, hogy megérezzük: lsten és ember kapcsolatát
alapvetően így jellemzi.
Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy főképp a középkori
lelkiségi írások visszanyúltak az ószövetségi kinyilatkoztatásba, és az
Énekek éneke-című szentírási könyv jegyesi szerelmet dicsőítő versein keresztül foglalta szóba a lélek Istenhez-szárnyalását. Egyúttal az
Isten emberszerető lelkesedését is ezekkel a hasonlatokkal jellemezték. A megtestesülést úgy ünnepelték, mint az Ige menyegzőjét az
emberiséggel. Mivel minden megváltott ember valamiképp Krisztus
Titokzatos Testéhez, az egyházhoz tartozik, ez a hasonlat mindannyiunkra vonatkoztatható. Minden megváltott ember joggal tekintheti magát lsten jegyesének.
E jegyesi szeretet viszi Istent a szeretet "érthetetlenségeire" a
megváltásban. És e jegyesi szeretet nevében várja tőlünk Isten a
"szeretet érthetetlenségeit". Még ha nem is értünk mindent Isten
rendeléseibőL Ámen. - H: lsten fizesse meg!
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Szentleckéhez

13. HOMILIA

A tiltakozás határai

E: Kedves Testvérek!

A tiltakozás és akadékoskodás nem újkeletű. Szent Pál is találkozott vele igehirdetése során, amikor tekintélyét, apostoli küldetését és megbízatását kétségbevonták. A korintusi hívek ebben még
odáig is elmentek, hogy megbízólevelet kértek tőle. Ti magatok
vagytok az én megbízólevelem - mondja nekik Szent Pál. Ha az
egyházközséget valóban a Szentlélek vezeti, ha a hívek valóban bensőséges közösségben élnek az Istennel, akkor az apostolutódok szolgálata valóban az élet és nem a halál szolgálata, még akkor sem, ha
áldozatokat követel. Ez minden hívő legjobb ajánlólevele, hiszen
gyümölcseiről lehet megismerni a fát. Ámen. - H: Isten fizesse
meg.
14. CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Testvéreim! lsten bevont mindannyiunkat új és örök szövetségébe, hogy megízleljük és hirdessük szeretetének országát. Forduljunk most imáinkkal a Szeretet Urához.

L: l.Nagy Isten! Add, hogy minden keresztényt éltessen a
te Lelked, hogy így legyőzhessük mindazt, ami a halálba
visz bennünket. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

2. Engedd, hogy az egyházközségek termékenyen működ
jenek közre mindazokkal, akik szolgálatodba akarnak
szegődni. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Adj bátorságot az ingadozéknak és kétkedőknek, hogy
engedjenek újjáteremtő szeretetednek. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segíts, hogy megértsük és viszonozzuk szeretetedet és
így állandó jelenlétedről tanúskodhassunk. -H: Kérünk
téged, hallgass meg minket.
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E:
Atyánk, te megadod nekünk mindazt, amire életünk alakításához szükségünk van. Óvj meg minket attól, hogy a rontás hatalmát kövessük. Így tudunk csak helyet adni a haladásnak lelkünk életében. Erre kérünk Krisztus Urunk által. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

SzVU284/l-4. 9-12

H: l. Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Refr.: Magyarországról, romlott hazánkról,
Ne feledkezzél el szegény magyarokróL
2. ó Atyaistennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája! Refr.
3. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,Anyai palástod
fordítsd oltalmunkra. Refr.
4. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,
Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Refr.
9. Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott. Refr.
10. Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,
De könyörögj értünk s hozzája megtérünk. Refr.
ll. Jézus Fiad előtt hajts térdet érettünk,
Mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Refr.
12. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,
A te szent Fiadnak s Szentlélek mátkádnak. Refr.
17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Istenünk, tőled kaptuk, amit fölségednek fölajánlunk, te
mégis a mi odaadó buzgóságunk hódolataként fogadod el adományainkaL Kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre
kaptunk tőled, az szerezze meg nekünk örök jutalmadat. Krisztus, a
mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Sz VU 113

H: Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok,
Életemben, halálomban, édes Jézus, tied vagyok.
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19. MIATYÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal
Zsolt 12,6

21. ÁLDOZÁSI ÉNEK

Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, dicsőítem fölséges Istenem nevét.
vagy: SzVU 150/1-5

H: l. Uram Jézus! Légy velünk, mi egyetlen örömünk!
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.
Ó egyetlen örömünk, Uram Jézus, légy velünk.
2. Uram Jézus! Tégedet szívünk, lelkünk úgy eped,
Mert kívüled nem találhat sehol biztos nyughelyet.
Boldog mással nem lehet, Uram Jézus, csak veled.
3. Uram Jézus! Kérve kér szívünk, mely bíz és remél,
Add meg neki a nyugalmat, mely minden kinccsel felér.
A szív, amely bíz s remél, Uram Jézus, kérve kér.
4. Uram Jézus! Adj erőt, vigasztald a szenvedőt;
A bűnbánó lélek nyerjen kegyelmet az Úr előtt,
Segítsd föl a küszködőt, Uram Jézus, adj erőt.
5. Uram Jézus! El ne hagyj, ki lelkünknek üdve vagy,
Legfőképp a végső harcon végig velünk megmaradj.
Te, ki lelkünk üdve vagy, Uram Jézus, el ne hagyj!
ll.ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Sz VU 11911-2

H: l. Leborulva áldlak, láthatatlan Istenség,
Kenyér és bor színben elrejtezett emberség,
Noha itt nem láthat, meg nem tapasztalhat
Az emberi gyengeség.
2. Isteni erődet elrejtéd a keresztfán,
Testi gyarlóságnak homályával takarván.
Itt emberi tested előlünk elrejted,
Színek alatt titkolván.
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23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk: kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben
táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet
részesévé. Krisztus, ami Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- Ha esedékes, ismertessük a hamvazószerdai istentiszteleti rendet:
mikor, hol lesz szentmise, hamvazkodási lehetőség stb.
-Ha esedékes, tájékoztassuk a híveket a nagyböjti idő böjtifegyelméről, annak értelméről.
- Ha e héten kezdődik a nagyböjt, hívjuk fel a figyelmet a húsvéti
szentáldozás idejének kezdetére.
- Ha a nagyböjt elején tartják a plébánián vagy a helyi közösségben aszokásos évi lelki napokat (triduum) ismertessük ennek helyét és idejét, valamint a meghívott szónok nevét és gyóntatási idejét.
- Ismertessük a betegek nagyböjti gyóntatásának és áldoztatásának rendjét.
25. ELBOCSÁTÁS
26. ZÁRÓ ÉNEK

Lásd 299. oldal
Sz VU 29211-7

H: l. Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,
Mert ő fogja kérni Fiát értetek.
Refr: Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív.
2. Ha értünk Mária Fiát kérleli,
Kérését szent Fia meg nem vetheti. Re fr.
3. lstentől csodálva néki adatott,
Hogy anyaságával Szűz maradhatott. Refr.
4. Teljes áldásokkal, mint világgal tűz,
És szent malasztokkal e dicsőült Szűz. Refr.
5. Fogantatásában Ő vétkes nem volt,
Sem élte folytában, semmidőn megholt. Refr.
6. Ó Szűz, életfája a jámboroknak,
És főpátrónája hív magyaroknak. Refr.
7. Te vagy segítsége minden híveknek,
És nagy reménysége a bűnösöknek. Refr.
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IX. ÉVKÖZIVASÁRNAP

l. KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 24,16.18

Tekints reám, Uram, irgalmazz nekem, mert magányos és
szegény vagyok. Alacsony soromban, gyötrelmeimben szánj meg,
Istenem, bocsásd meg minden vétkemet!
vagy: SzVU 22211

H: l. Futva jöttem elibéd szentélyedbe, Isten,
Édes arcod örömét be kerestem!
Mint a szarvas hűs eret, csobogót,
Úgy kívánlak, mérhetetlen égi jót.
2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS

Lásd 275. oldal

3. BEVEZETŐ SZA VAK

L:
A vasárnap ünneplése ma már nem az, aminek lennie kellene. Nemcsak azért, mert közösségünkben ma nincs szentmise, csak
igeliturgia áladoztatással, hanem azért is, mert már nem látszik rajta, hogy az Úr ünnepe, az emberek pihenésének napja lenne. A vasárnap viszonylagos nyugalma lefújja a nyugtalanságunkat takaró
leplet, és így újabb tevékenységekkel akarjuk szabadidőnket kitölteni. Minden vasárnap rá kellene jönnünk, hogy nem görnyedhetünk
mindig a termelés és munka jármában. Az ünneplés öröme minden
tevékenységnél előbbre való. Nem szabad elfelejtenünk, hogy még
mielőtt munkába kezdenénk, máris sok mindent megkaptunk a Teremtőtől. Ez bizalmunk alapja, ami megment minket a vég nélküli
hajszátóL És amikor a szerszám kihull a kezünkből, a munka véget
ér, akkor sem a nagy semmi kezdődik, hanem az ünneplés. Elmondhatjuk, hogy az Úr napja egyúttal az ember napja is, mert ez biztosít
nekünk elegendő időt arra, hogy az Úrral, embertársainkkal, önmagunkkal eleget foglalkozzunk. Ennek jegyében vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt az igeliturgián és szentáldozáson.
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4. BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Lásd 276. oldal

5. KYRIE

Lásd 277. oldal

6. GLORIA

Lásd 277-78. oldal
vagy: SzVU 22212

H: 2. Hárornságban örök Egy, téged magasztallak,
Békességet permetezz az igaznak!
Énekszóval áldalak művedért.
Áldott Krisztus, kegyelmedbe visszavégy.
7. KÖNYÖRGÉS

E:
lsten, akinek gondviselő elhatározása mindig valóra válik,
könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra válik. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. H: Ámen.
8. OLVASMÁNY

MTörv5,12-15

Emlékezzél meg arról, hogy magad is szatga voltál Egyiptomban

L: Olvasmány a Második

Törvénykönyvből

Azt mondotta az Úr: Ügyelj a szombat napjára, hogy azt
megszenteljed, amint megparancsolta néked az Úr, a te Istened. Hat
napon dolgozzál és végezd minden munkádat, a hetedik nap szombat, azaz nyugalomnap legyen az Úrnak, a te Istenednek tiszteletére.
Ne végezz ezen a napon semmiféle munkát, se te, se fiad, se leányod,
se rabszolgád, se marhád, se szamarad, se más valamely jószágod, se
a jövevény, ki kapudon belül vagyon, hogy nyugodjék rabszolgád és
rabszolgálód, éppen úgy, mint tenmagad. Emlékezzél meg arról,
hogy magad is szolga voltál Egyiptomban s az Úr, a te Istened hozott
ki téged onnan erős kézzel és kinyújtott karral; azért parancsolta neked, hogy tartsd meg a szombat napját. - Ez az Isten igéje.
H: Istennek legyen hála.
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Zsolt 80,3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-llab

9. VÁLASZOS ÉNEK

Válasz: Ujjongjatok Istennek, Ö a mi erősségünk!
Szóljon a zsoltár, peregjen a dob, és édes lanton és hárfán az ének.
Fújjátok meg az Újhold harsonáját, holdtöltekor, napjára ünnepünknek. Válasz
Mert Izraelben ez a parancsolat, törvénye ez Jákob házában Istenünknek. József nemzetségének ezt meghagyta törvényképpen, amikor felvonult Egyiptom ellen. Válasz
Hallottam ismeretlen szózatot: Én vállárólleemeltem, kezeiből a kosarat kivettem.
Megmentettelek bajodban, ha kértél. Válasz
Ne lakozzék más Isten nálatok, jövevény istent ne imádjatok.
Én vagyok az Úr, a te Istened, ki Egyiptomból kivezettelek. Válasz
vagy: Sz VU 423/1-5

Válasz: Imádunk téged

zengő

énekszóval.

l. Hallgasd meg imádságomat, Uram Istenem, * halljad meg sóhajtásom. Vál asz
2. Szívem remeg és
lelkem. Válasz

vergődik,

* halálos rémület fogta el testem-

3. Bár volna szárnyam, mint galambnak, * hogy elszállhatnék és lelhetnék nyugodalmat. Válasz
4. Én azonban az lstenhez kiáltok, * és az Úr megszabadít minden
bajtóL Válasz
5. Panaszkodom, sóhajtozom este, reggel és délben szüntelen, * és
meghallgatja jajkiáltásom. Válasz
vagy: SzVU 22213

H: 3. Árva szívem holt erét töltsd meg, égi Jóság.
Átcsobogjon szent igéd: friss valóság.
Hadd teremjen szűz erőt, tiszta vért,
Halni bátor hősi szívet Szívedért.

ő
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10. SZENTLECKE

Jézus élete nyilvánuljon meg testünkön

L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből

Testvérek! lsten, aki azt mondta: "A sötétségből támadjon
világosság", a mi szívünket is megvilágosította, hogy lsten dicsősé
gének ismerete (Jézus Krisztus) arcán felragyogjon nekünk. Ez a
kincsünk azonban cserépedényben van; hogy a nagyszerűt ne magunknak, hanem lstennek tulajdonítsuk. Mindenfelől szorongatnak
minket, de össze nem zúznak, bizonytalanságban élünk, de kétségbe
nem esünk. Üldözést szenvedünk, de elhagyottak nem vagyunk.
Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk. Testünkben folyton folyvást viseljük Jézus szenvedését, hogy egyszer Jézus élete is
megnyilvánuljon testünkön. Életünkben állandóan ki vagyunk téve
a halálnak Jézusért, hogy majd Jézus élete is nyilvánvaló legyen testünkön. - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
Jn 14,23

ll.ALLELÚJA

fogja

Allelúja! Aki szeret engem, megtartja tanításomat, szeretni
Atyám is, és hozzá megyünk. Allelúja!

őt

vagy: SzVU 42511-2

H: l. Úristen az égben, te vagy hajnalfényem,
Alle- allelúja,
Hogyha benned élek, nincs, akitől féljek,
Alle- allelúja.

2. Szülőm bárha elhagy, oltalmamra itt vagy,
Alle- allelúja,
Véled engedj laknom, nálad legyek otthon,
Alle- allelúja.
vagy: SzVU 22214

H: 4. Hiszek hármas, mégis egy örök égi jóban,

Láthatatlant s láthatót alkotóban.
Hiszem hozzánk testesült egy Fiát,
És a Lélek csodatermő harmatát.
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12. EV AN GÉLIUM

Az Emberfia ura a szombatnak is

E: Evangélium Szent Márk

könyvéből

Egyszer szombaton vetésen vitt keresztül Jézus útja. Tanítványai útközben szedegették a kalászt. Erre a farizeusok megszólították: "Nézd, olyat tesznek szombaton, amit nem szabad". De ő megfelelt nekik: "Sose olvastátok, mit csinált Dávid, amikor ínséget
szenvedett és társaival együtt éhezett? Abiátár főpap idejében bement az Isten házába és megette a szent kenyeret, amelyet csak a papoknak volt szabad megenniök, s adott a társainak is". Aztán hozzáfűzte: "A szombat van az emberekért, nem az emberek a szombatért. Az Embefia ura a szombatnak is."
Más alkalommal ismét betért a zsinagógába. Ott volt egy béember. Figyelték, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy
vádat emelhessenek ellene. Felszólította a bénakezű embert: "Állj
középre!" Aztán megkérdezte őket: .,Szabad szombaton jót vagy
rosszat tenni, életet megmenteni vagy veszni hagyni?" Hallgattak.
Erre keményszívűségükön elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, majd az emberhez fordult: "Nyújtsd ki a kezed!" Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok erre kimentek és a Heródespártiakkal együtt tanakodni kezdtek, hogyan tehetnék ártalmatlanná. - Ezek az evangélium ígéi. - H: Áldunk téged, Krisztus.
nakezű

Evangéliumho::

13. HOMILIA

Elszomorodva, haragosan
E: Kedves Testvérek!

Pasolini olasz filmrendező Krisztus-alakja állandóan szigorú
kemény vonású, szinte mindig mennydörgő próféta-arcot
mutat. Zefirelli filmjének Jézus-alakja inkább lágy vonásokkal áll
elénk és belopja magát szívünkbe. Az igazság az, hogy Jézusnak
mindkét arculata igaz. Bennünk jobbadán az irgalmas, a kegyes, a
fönséges Krisztus-arc uralkodik, és könnyen elfelejtjük, hogy Jézus
haragudni is tudott. Nemcsak a közismert templomi jelenetben ragadta el az indulat, amikor ostort font és az árusokat kikergette, a
tekintetű,
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pénzváltók asztalait pedig felforgatta. Ahogy a mai evangéliumban
hallottuk, az emberi irgalmatlanságon is felébredt benne az indulat.
Jézus nem rejtekben, hanem a zsinagógában tette fel a kérdést:
"Szabad-e szombaton jót vagy rosszat tenni...?" Azt akkor kérdezte, miután középre állította a félkezére béna embert. Az Úr kérdésére drámai csend következik. Ekkor önti el előbb a szomorúság ennyi
embertelenség láttán, majd szívük keménysége miatt haragosan végignéz rajtuk. Azután meggyógyítja a félkezére béna embert.
Jézus saját tanítványaival szemben sem volt elnéző, és indulata az ő nehézfejűségükön is feltámadt egyszer. Két kenyérszaporítás
után Jézus a farizeusok és Heródes kovászától óvta őket (Mk 8, 15).
Erre a tanítványok tanakodni kezdtek, hogy nincs kenyerük. Az
evangélium nem írja, hogy Jézus haragra gyulladt, de a kérdések
egymásutánja szinte sugározza az egyre növekvő indulatot.
Kérni kell Urunkat, hogy időnként mutassa felénk is haragos
arcát, hogy rá tudjunk találni a lelkünk mélyén megbúvó hibákra,
embertelenségekre, bűnökre, és ki tudjuk irtani azokat. Ámen. H: lsten fizesse meg.
Szentleckéhez

13. HOMILIA

A kereszt misztériuma

E: Kedves Testvérek!
Minden megújulás nyugtalansággal jár. Sokan ezt úgy akarják elkerülni, hogy elbújnak, vagy befogják a fülüket.
Az igehirdetőnek az a feladata, hogy az ellenkezőket leszerelje. A visszautasítás nem öli ki a reményt az emberi szívekből. Jézus
ezt már jóval előttünk átélte.
Mindazonáltal a mai keresztény, aki az evangélium tanúj a,
gyarló ember és nem Krisztus. Sokkal tökéletlenebb, tehát alázatra
szorul.
Pál apostol vereségeit, gyengeségeit Krisztus szenvedésének
sebhelyeiként viseli. De ez jó jel, mert azt jelenti, hogy a Kereszt hatékonysága már kezdi kovászként áthatni és átalakítani a világot.
Ámen.
H: lsten fizesse meg.
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14.CREDO

Lásd 280. oldal

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Testvéreim! Szabadságra törekszünk mindannyian, és
ugyanakkor állandóan magunkra vesszük a magunk-alkotta bilincseket. Nyugalomra vágyunk, de folyton nyugtalanságokba keverjük magunkat. lsten szabadságot és nyugalmat akar nekünk biztosítani,azért adta a vasárnapot. Kérjük most közösen ajándékait.
L: l. Istenünk, mi Atyánk! Ébressz minden keresztényt annak tudatára, hogy törvényeid az embert nem elnyomják,
hanem védik. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

2. Tudatosítsct mindenkiben, hogy a munka és fáradozás
nem öncélú tevékenység, hanem azért van, hogy a szabadságot és nyugalmat megszerezze nekünk. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Mutasd meg az elnyomott és sérültszívű embereknek,
hogy életüket nem elpusztítani akarod, hanem megmenteni. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Segíts, hogy a vasárnapot helyesen tudjuk megtartani, és
bőkezű szeretetedet többre becsüljük, mint gyenge teljesítményeinkeL - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5. Szabadíts meg minket az önmagunk-készítette bilinamelyeket sokszor azért veszünk magunkra,
hogy akaratlanul is szabaduljunk Tőled. - H: Kérünk
téged, hallgass meg minket.

csektől,

E:
Mennyei Atyánk! Te Fiad útján megvilágosítasz bennünket. Ő mutatja meg munkánk értelmét és célját. Add, hogy útmutatását elfogadjuk és általa eljussunk Hozzád. Aki élsz és uralkodol,
mindörökkön örökké. H: Ámen.
16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

H: l. Tehozzád kiáltok, édes Istenem!
És minden munkámat néked szentelem.
Mert te engemet munkára szántál,
Ép testbe arra alkottál.

Sz VU 268! 1-7
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2. Adj erőt, épséget, Uram, azoknak,
Akik szent nevedben híven dolgoznak:
Hogy vidám kedvvel munkálkodhassunk
S munkánkkal téged áldhassunk.
3. Engedd, hogy sorsunkkal megelégedjünk,
Melyet bölcs végzésed rendelt minékünk:
A nagyravágyás el ne ragadja,
Ne legyen lelkünk gőg rabja.
4. Nálad úr s szegény közt nincsen különbség,
Elzárva senkitől nincs az üdvösség;
A gazdagságot te nem tekinted,
Csak tiszta, jámbor lelkünket.
5. Add, Uram, kegyelmed minden munkámhoz
S amidőn rossz szándék kísértésbe hoz,
Ments meg engemet, el ne tévedjek,
Kárt, csalást tenni ne merjek.
6. Legyen szent áldásod igaz munkámon,
Mert habár az ember végig izzadjon:
Ha szent áldásod nem segít rajta,
Semmi munkának nincs haszna.
7. Uram, én nem félek a szegénységtől,
Csak mentsd meg lelkemet a bűnveszélytől:
Édes Istenem, csak te légy végre
Földi munkámnak szent bére.
17. }'ELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Jóságodban bízva gyűltünk össze, Urunk, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük; tisztítson meg és formáljon át
minket a te kegyelmed (misében: ez az áldozat, amelyet bemutatunk
neked). Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Sz VU 13611-4

H: l. Üdvözlégy Oltáriszentség!
Csodálatos szent istenség!
Téged szívből mind imádunk,
Oltárodnak trónján áldunk.
Refr: Üdvözlégy szent Szakramentom!
Százezerszer, meg ezerszer én Jézusom.
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2. Ha szenteknek nagy szívével,
Angyaloknak lángnyelvével
Köszönthetne minden lélek,
Méltón úgy sem dicsérnének. Refr.
3. Öntsd szívembe olajodat,
Égesd benne világodat;
Nagy szentség! ó térj be hozzám,
Mert szívem csak téged kíván. Refr.
4. Életünknek végóráján,
Hogy ne ejtsen meg a Sátán,
Te légy erős én gyámolom,
Mert csak nálad az oltalom. Refr.
19. MIATY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

Lásd 295. oldal

20. ÁLDOZTATÁS

Lásd 297. oldal

21. ÁLDOZÁSI ÉNEK

Zsolt 16,6

Kiáltottam, hogy meghallgass, Uram, hajtsd hozzám füledet,
hallgasd meg szavam!
vagy: Sz VU 11211-6
H: l. Ez nagy szentség valóban,

Ezt imádjuk legjobban,
Melyet Jézus nekünk hagyott
Testamentomban.
2. Jelen van itt test és vér,
Minden kinccsel ez felér,
Ha elhagyjuk vétkeinket,
Minden jót ígér.
3. Állj mellettünk, nagy lsten,
Titkos kenyér színében,
Légy irgalmas és meghallgass
Minden ínségben.
4. Háborútól oltalmazz,
Híveidnek irgalmazz,
Betegséget, éhínséget
Tőlünk távoztass.
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5. Tebenned van reményünk,
Életünk és épségünk.
Egyedül csak Téged kérünk,
Légy segítségünk.
6. Add, hogy készen lehessünk,
Boldog halált érhessünk,
E világból, ha kiszólítsz,
Véled lehessünk.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

SzVU 135Bil-2

H: l. Üdvözlégy nagy Király, kit szívünk úgy kíván,
Enyhülés áldott kútfője!
Meghajtom homlokom, hűségem így hozom
Szent test és vér, elődbe.
2. Üdvösség Hercege, ó nézz a földre le:
Tekintsd meg esdeklő néped!
Emeld föl szívemet, újítsd meg lelkemet
Kenyér és bor színében.
23. ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

E:
Kérünk, Urunk, Szentlelkeddel irányíts minket, akiket Fiad teste és vére táplál, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem
igaz szívvel és tettekkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek
országába. Krisztus, a mi Urunk által. H: Ámen.
24. HIRDETÉSEK

Emlékeztetőül

- Ismertessük a hamvazószerdai istentiszteleti rendet: mikor, hol
lesz szentmise, hamvazkodási lehetőség stb.
- Tájékoztassuk a híveket a nagyböjti idő böjti fegyelmérő/, annak
értelméről.

- Hívjuk fel a figyelmet a húsvéti szentá/dozás idejének kezdetére.
- Ha a nagyböjt elején tartják a p/ébánián vagy a helyi közösségben aszokásos évi lelki napokat (triduum), ismertessük ennek helyét és idejét, valamint a meghívott szónok nevét és gyóntatási idejét.
- Ismertessük a betegek nagyböjti gyóntatásának és áldoztatásának rendjét.

25. ELBOCSÁT ÁS

Lásd 299. oldal
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26. ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 481J-3

H: l. lsten áldjon, tünde játék, te világi élet.
Tied voltam: megtagadlak, és lelkemnek élek.
Serlegedben telt a kedvem és a földi kincsen,
Megízleltem s megtanultam, hogy igaz jód nincsen.
2. Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte!
Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte.
Csalfa hírrel hitegettél, ígértél nagyságot.
Hiúságok hiúsága! Már szememmel látok.
3. Szívem immár magasabbra, igazabbra éhez:
Szállni vágy a gyönyörűség örök kútfejéhez.
Már előttem lsten arca s ama boldog Ország.
Már ezentúl annak élek. Világ, lsten hozzád!

A klJvetkezó alkalommal már
az AmbóklJnyv, B év, 2. klJtetét
kell használni!

II.

A LITURGIA

RÉSZ

ÁLLANDÓ

RÉSZEI
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A szentmiseáldozatot csak felszentelt pap vagy püspök mutathatja
be. A megbízott lelkipásztori kisegilők tevékenysége hasonlit ugyan
a misézéshez, de attóllényegileg különbözik. Ezért az alábbi részből
világiak nem végezhetik a következő imákat:
Felajánlási imákat (de végezhetik a Felajánló könyörgés c.
részt)
Prefációkat
Eucharisztikus imákat (misekánonokat)
A Közösség áldozása c. részből az alábbiakat:
Szabadits meg ...
Urunk, Jézus Krisztus ...
A mi Urunk, Jézus Krisztus testének .. .
Uram, Jézus Krisztus, az élő lsten Fia .. .
Uram, Jézus Krisztus, szent tested...
A befejező szertartásnál pedig az áldás szavainál önmagára vet keresztet, nem a hívekre!

A liturgia állandó részeiben vastag betűvel szedtük azokat a részeket, amelyeket a lelkipásztori kisegítő végezhet, dőlt betűkkel azokat
az utasításokat és szövegeket, amelyeket nem kell felolvasni, megszekott betűkkelpedig mindazt, amit a hivek mondhatnak. Különleges betűkkel szedtük azokat a szövegeket, amelyeket csak felszentelt
pap vagy püspök végezhet!
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l. KEZDŐ ÉNEK

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kisegftt5 a kezdt5 ének alatt az oltárhoz vonul. Ha az Oltáriszentséget magával hozta, az oltárra helyezi és a kezdt5 ének végén a következő szavakkal köszönti:

Üdvözlégy, szent test, ki Szfizt61 születtél, és a kereszten
kinhalált szenvedtél; kinek átszúrt oldalából viz csordult s drága vér.
Életünkben-halálunkban te légy erőnk, szent Kenyér!

E:

vagy:

E:

Mondj éneket, zengli nyelvem,
szentséges Úr testének!
Adj hálákat buzgó lelkem
drágalátos vérének,
melyet a Szfiz méhéb61 vett
s adott az embereknek.

Ezután elhelyezi az Oltáriszentséget az oltárszekrényben, térdet hajt,
becsukja az oltárszekrényt és a székhez (sedi/e), ennek híjján a felolvasó állványhoz (ambo) megy. Ha felolvasó állvány sincs, az oltárnál marad.
Ha az ~geliturgia és áldoztatás helyén t5rzik az Oltáriszentséget, vagyis a lelkipásztori kisegftó nem hozza magával, a fenti imádság elmarad,
és a kezdő ének után rögtön következik a keresztvetés és köszöntés a széknél vagy a felolvasó ál/ványnál, illetve az oltárnál.
Ha nem éneklik a kezdt5 éneket, a lelkipásztori kisegftó (az Oltáriszentség imádása után) a keresztvetés és köszöntés e/611 olvassa a változó
részból a kezdő ének szentírási szövegét. Ha énekelnek, akkor ezt nem kell
felolvasni.

2. KERESZTVETÉS, KÖSZÖNTÉS
E:
vében.

(Keresztet vet magára:) Az Atya, t a Fiú és a Szentlélek ne-

H:

Ámen.
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Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
H:
És a te lelkeddel.

E:

vagy:

E:
Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az
Jézus Krisztustól.
H:
És a te lelkeddel.

Istentől,

és Urunktól,

vagy:

E:
H:

Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.

3. BEVEZETŐ SZA VAK

Lásd a változó részben

4.BÜNBÁNATISZERTARTÁS
Mindegyik

bűnbánati

változat előtt ugyanezzel a felszólítással kezdi a lelkipásztori kisegítő:

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelküsmeretünket,és bánjuk
meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent Titkait.

E:

Rövid lelkiismeretvizsgálat
J. VÁLTOZAT:

E:

Gyónom a mindenható Istennek ...
... és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor
Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

H:

2. VÁL TOZA T:

E:
H:

Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.
Mert vétkeztünk ellened.

E:
H:

Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
És add meg nekünk az üdvösséget.

Bevezető
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3. VALTOZAT:

E:
Jézus Krisztus, akit elküldött az Atya , hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket: Uram irgalmazz.
H:
Uram irgalmazz.
E:
Jézus Krisztus, aki eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket: Krisztus kegyelmezz.
H:
Krisztus kegyelmezz.
E:
Jézus Krisztus, aki az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj
értünk: Uram irgalmazz.
H:
Uram irgalmazz.

Bármelyik bűnbánatiformát imádkozták, ezzel a kéréssel zárja a lelkipásztori kisegítő:
Irgalmazzon nekünk amindenható lsten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
H:
Ámen.
E:

5. KYRIE
Ha a 3.

bűnbánati

változatot imádkozták, az alábbifohászok elmaradnak:

E:
H:

Uram Urgalmazz.
Uram irgalmazz.

E:
H.'

Krisztus kegyelmezz.
Krisztus kegyelmezz.

E:
H:

Uram irgalmazz.
Uram irgalmazz.

6. GLORIA
Vagy az alábbi szöveget imádkozzuk, vagy a
Gloria-versszakát énekeljük.

kezdő

miseének

A Gloria ádventben és nagyböjtben elmarad.

Dicsöség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőítünk
téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát

E:
H:
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adunk neked nagy dicsőségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten. Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk, lsten Báránya, az Atyának Fia, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk; te elveszed a világ bűneit, hallgasd
meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk.
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt: az Atyaisten dicsőségé
ben. Ámen.
7. KÖNYÖRGÉS

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kisegftó kitárt karral mondja.
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8. OLVASMÁNY

Lásd a változó részben

O/ve hallgatják. A felolvasó (Lector = L:) a felolvasó állványnál olvassa
fel. A lelkipásztori kisegitc5 a széken (sedi/e) ül.
A Magyar Püspöki Kar határozata értelmében vasárnap és kötelezc5 ünnepeken - a helyi szokásoknak megfe/e/ően - elegendő lehet csak egy olvasmányt venni az evangélium előtt. A lelkipásztori kisegitő határozza meg,
hogy az olvasmányt vagy a szent/eekét olvassák.
9. V ÁLASZOS ÉNEK

Lásd a változó részben

Vagy váltakozva imádkozzák az első helyen közölt zsoltárt, vagy éneklik a
második helyen közölt zsoltárt, vagy a kezdő ének evangéliumra szánt versszakát éneklik.
A válaszos zsoltár imádkozásának módja: A felolvasó vagy a lelkipásztori
kisegítő mondja először a választ, ezt a hivek megismétlik. Utána a zsoltárverseket a felolvasó vagy a lelkipásztori kisegitő olvassa, a megjelölt helyeken a hívek ismétlik a választ.
10. SZENTLECKE

Lásd a változó részben

Felolvasásának szabályai ugyanazok, mint az olvasmánynál.
ll.ALLELÚJA

Lásd a változó részben

Vagy az első helyen közölt szöveget olvassák, vagy a második helyen közölt
népének dallamára irt Alle/úja-éneket, vagy a kezdő ének Hiszekegyre szóló versszakát éneklik.
Az Alle/úja-vers imádkozásának módja ugyanaz, mint a Vá/aszos zsoltáré.
12. EV AN GÉLIUM

Lásd a változó részben

Csak a lelkipásztori kisegitő, felszentelt diakónus, pap vagy püspök olvashatja. Felolvasásának helye az ambó. Mindannyian állva hallgatják. Az
evangélium olvasását a következő párbeszéd vezeti be minden esetben:

Az igehirdetés liturgiája
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Az első párbeszédet csak a pap mondhatja.
E:
H:
E:
H:

Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent ... könyvéből.
Dicsőség neked Istenünk.

Az evangélium után a lelkipásztori kisegitő megcsókolja az evangéliumos
könyvet, majd a végén közölt párbeszéd után csendben ezt mondja:
E:
Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.

13. HOMILIA

Lásd a változó részben

Minden vasárnap és parancsolt ünnepen kötelező a homilia. Világiak azonban homiliát nem mondhatnak (lásd 767. kánon), ezért a változó részben
szó szerint felolvasható homiliákat közöltünk. A lelkipásztori kisegítő tetszés szerint választhat ezekből vagy másutt közölt kész homiliákból.
A homiliát a hivek ülve hallgatják, a lelkipásztori kisegltő az ambónál vagy
ennek híján a széknél állva olvassa fel.
Ha párbeszédes homiliát választ a lelkipásztori kisegitő, általában ő vállalja ebben a narrator, kérdező szerepét. Előre gyakorolja el a szereplőkkel.
14. CREDO

E:
H:

Mindannyian, állva mondják

Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlann~k teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus
Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő
kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos
Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával
egylényegű: és minden általa lett. Értünk, emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből
Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre
feszítették; kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának
jobbján. De újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben: aki az Atyától és a Fiútól származik. Akit éppúgy imádunk
és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút: ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.
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Igen dicséretes, ha követve több vidék helyi szokását, a Hiszekegy után közösen elmondják a Tízparancsolatot és az Anyaszentegyház öt parancsolatát is, ahogy alább következik:
A TÍZ PARANCSOLAT

E:
H:

Isten tíz parancsolata:
Első: Uradat, lstenedet imádd, és csak neki szolgálj!
Második: lsten nevét hiába ne vedd!
Harmadik: Az Úr napját szenteld meg!
Negyedik: Atyádat és anyádat tiszteld!
Ötödik: Ne ölj!
Hatodik: Ne paráználkodj!
Hetedik: Ne lopj!
Nyolcadik: Ne hazudj,
mások becsületében kárt ne tégy!
Kilencedik: Felebarátod házastársát ne kívánd!
Tizedik: Mások tulajdonát ne kívánd!

AZ ANYASZENTEGYHÁZ OT PARANCSOLATA

E:
H:

Az Anyaszentegyház öt parancsolata.
Első:

A vasárnapot és az ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!
Második: A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt
böjtöket tartsd meg!
. Harmadik: Évente gyónjál és legalább húsvéti időben áldozzál!
Negyedik: Házasságodat az egyház törvényei szerint kösd
meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!
Ötödik: Az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

15. HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Lásd a változó részben

A hívek helyükön állva imádkozzák, a lelkipásztori kisegítő az ambónál,
vagy ha felolvasók is közremúködnek, a széknél állva végzi. A felolvasók az
ambónál állva mondják a számozott fohászokat. A hívek könyörgésének bevezető és befejező részét minden esetben a lelkipásztori kisegltő végzi.
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16. A KÖZÖSSÉG FELAJÁNLÁSA

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kisegítő nem mutathatja be a szentmise-áldozatot, ezért az
alábbi felajánlási imákat nem mondhatja.
Az Igeliturgia végeztével következik a közösség felajánlása, amely alatt a
hívek és a lelkipásztori kisegftő a helyükön ülnek és a változó részben megadott éneket éneklik, a közölt verset meghallgatják. Ezalatt történik a perselyezés, vagyis a hivek hozzájárulása az egyházközség fenntartásához. Az
adományokkal az oltárhoz vonulnak és előtte a lépcsőn elhelyezik az ének
alatt. Ennek végeztével mondja a lelkipásztori kisegftó a felajánló könyörgést.
FELAJANLASI IMAK
Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőke
kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az
élet kenyere.

Pap:

zűségedből

H:

Áldott legyen az lsten mindörökké.
A pap bort és vizet tölt a kehelybe

Pap:
A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek.
Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőke
kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a
lélek itala.

Pap:

zűségedből

H:

Áldott legyen az lsten mindörökké.
A pap meghajolva, csendben mondja:

Pap:

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

Az áldozat liturgiája
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Kézmosás

Pap:
engem.

Mosd le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg

Pap:
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.

H:

és

Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére
mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.

dicsőségére,

Szentmisében ezután ktJvetkezik a Felajánló k6ny6rgés.

17. FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kiseglt6 az oltárnál állva, kitárt karral mondja. Ogye/jen az
esetleges sztJveg-kaltJnbségekre, amelyeket a változó részben jeleztank: mit
kell szentmisében és mit a szentáldozással egybek6t6tt igeliturgián mondani! A kaltJnbségtétellényege: az általa végzett szertartás nem áldozatbemutatás, még ha kalsóségeiben kicsit hasonlit is hozzá. Tehát az áldozatra ttJrténó minden utalást a felajánló ktJnytJrgés sz6vegéb61 ki kell hagyni.
Az alábbi imasztJvegeket: a prefációt és misekánont (Eucharisztikus imát)
csak felszentelt pap vagy pasptJk végezheti.
A lelkipásztori kisegit6 k6vetkez6 teend6je a 295. oldalon található.

PREFÁCIÓ
Az alábbi párbeszéd minden szentmisében megellizi a preféciót.
Pap: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.
Pap: Emeljük föl SJívünket.
H: Fölemeltük az Urhoz.
Pap: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
H: Méltó és igazságos.

Ezután ktJvetkezik a prefáció, amelyet minden alkalommal a hívek ktJztJs
imája vagy éneke igy zár be:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség Ura, Istene. Dicsősé
ged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban. Áldott,
aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban.
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ELSŐ ÁDVENTI PREFÁCIÓ

Prefációk

Advent elejétól december 16-ig

Mert 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.

Pap:

Ö első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva néki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját; hogy amikor újra eljön dicsőséges
fényben, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretként várva várunk.
És 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:
Szent vagy ...

PREFÁCIÓ DECEMBER 8-RA

A Szeplótelenfogantatás ünnepére

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

Pap:

Mert te őrizted meg az áteredő bűn minden szennyétől a
boldogságos Szűz Máriát, a te határtalan kegyelmed tette méltóvá, hogy Fiad e világra 'szülessék általa, és Mária jelezze, milyen
lesz majd az egyház, Fiad szépséges jegyese, ránc és szeplő nélkül.
Te adtad nekünk e tiszta Szűz révén, ki ártatlan Bárányként elveszi a világ bűneit, és Anyját tetted mindenki másnál méltó bbá, hogy kegyelmedet kérjemint pártfogó nk, és mintaképünk
legyen a szent élet útján.
És ezért mi is az angyalokkórusához társul unk: dicsőítünk
téged, és hálás szívvel mondjuk: Szent vagy ...

MÁSODIK ÁDVENTI PREFÁCIÓ

December 16-tól karácsonyig

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

Pap:

Prefációk
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Te üdvösségünk titkát Krisztusban ma kinyilatkoztattad a
nemzeteknek, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor egyszülött Fiad halandó természetünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjá alkottál minket.
És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a tró nod
körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicső
séged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk:
Szent vagy ...
KARÁCSONYI PREFÁCIÓ

Karácsonytól Vizkereszt előestéjéig

Pap:
Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten:
Mert dicsőséged új fénye ragyogott fel bennünk az isteni
Ige megtestesülésének titka által: hogy amikor látható alakban ismerjük meg az Istent, a láthatatlan világ szeretetére gyulladjunk
általa.
És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod
körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk:
Szent vagy ...
PREFÁCIÓ VÍZKERESZTRE

Pap:
Mert bizony méltó es 1gazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten:
Te üdvösségünk titkát Krisztusban ma kinyilatkoztattad a
nemzeteknek, hogy világosság áradjon rájuk, és amikor egyszülött Fiad halandó természetünkben megjelent, halhatatlanságának fényével újjá alkottál minket.
És 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:
Szent vagy ...

Prefációk
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PREFÁCIÓ URUNK MEGKERESZTELKEDÉSÉNEK ÜNNEPÉRE
Pap:
Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten:
Mert tanúskodtál Jézus keresztségénél a szent titkokat jelző csodák által, hogy égi szózatodra, mely a Jordán vizénél hang-

zott, higgyenek az emberek közöttünk lakó szent Igédben. 5 a
Szentlélek hirdesse, galamb képében alászállva, hogy Szolgádra,
a Messiásra, az örvendezés felavató olaját árasztod, midőn elküldöd a szegényekhez általa megváltásunk hírét.
És ezért, miként a mennyei hatalmas angyalok, a földön mi
is szüntelenül magasztalunk téged: fölségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül mondjuk: Szent vagy ...

PREFÁCIÓ GYERTYASZENTELŐKE

Február 2-ón

Pap:
Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten:
Mert szent Fiadat, örökkévalóságodnak részesét, a mai napon templomodban bemutatták néked, és Szentlelked kijelentette ró la, hogy világosság~ lesz a népeknek, és választott nemzetére dicsőséget áraszt.
Az Üdvözítőhöz, akit küldtél, mi is örvendezőszívvel járulunk, az angyalokkal és a szentekkel együtt áldunk téged, és vég
nélkül mondjuk: Szent vagy ...
ELSŐ ÉVKÖZI PREFÁCIÓ

A húsvéti misztériumról

Pap:
Mert 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 műve volt, hogy húsvét szent titka által a
és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket,
mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és az ő
megváltott népe lettünk.
bűnből

Prefációk

ségből
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igy mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétcsodálatos világosságodra hívtál meg minket.

És 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:
Szent vagy ...

MÁSODIK ÉVKÖZI PREFÁCIÓ

Az üdviJsség misztériumáról

Pap:
Mert 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.
Ki megszánva a tévelygő embert, világra született a Szent
majd szent keresztje által megmentett az örök haláltó l
minket, és föltámadva a sírbó l, megadta az örök életet nékünk.
Szűztől,

És 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:
Szent vagy ...
HARMADIK ÉVKÖZI PREFÁCIÓ

Mindenek megújitása Krisztusban

Pap:
Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minde"nható örök lsten: Krisztus, a mi Urunk által.
Te őbenne akartál megújítani mindent, és gazdagságábó l
nekünk is részt adtál; mert lsten létére kiüresítette önmagát, és a
kereszten kiontott vére árán mindeneknek békét szerzett. És felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik
őt Uruknak vallják.
És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod
körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül mondjuk:
Szent vagy ...
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NEGYEDIK ÉVKÖZI PREFÁCIÓ

Prefációk
A Krisztus által kapott üdvlisségról

Pap:
Mert 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.
Te jóságodban megalkottad az embert, és ámbár igazságos ítéleted 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, hogy az ő szavukhoz társuljon szó zatunk, és alázatos megvallással mondjuk: Szent vagy ...
ÖTÖDIK ÉVKÖZI PREFÁCIÓ

A teremtésról

Pap:
Mert bizony méltó es 1gazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök lsten:
Mert te alkottál minden anyagot, melyből a világ épül, az
járásának te szabtál törvényt, majd képedre és hasonlatosságodra teremtetted az embert, és hatalmába adtad mindazt, amit a
világban ámulva látunk, Hogy helyettesedként uralkodjék minden
műveden, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon téged
Krisztus, a mi Urunk által.
idők

Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és fő
angyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül mondják: Szent
vagy ...

ll. Misekánon
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II. MISEKÁNON
PREFÁCIÓ
Pap:
Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy
mindig és mindenütt hálát adjunk, Szentséges Atyánk, néked,
szeretett Fiad, Jézus Krisztus által.
A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted,
hogy Üdvözítőnk és Megváltó nk legyen; ezért öltött a Szentlélektől testet, és sz ü letett a Sz en t Szűztől. Majd akaratodat teljesítve,
és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy föloldja a halálnak átkát, és a föltámadásró l bizonyságot adjon nékünk.

Mi ezért az angyalokkal, és az összes szentekkel együtt dihirdetjük, és egy szívvel zengjük: Szent vagy ...

csőségedet

Való ban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
LÉLEKHÍVÁSÁTVÁLTOZTATÁSRA

Kérünk tehát (kezét az adományok fölé terjeszlll szenteld
meg ezt az adományt Szentlelked harmatával, hogy legyen ez számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztusnak teste t és vére.

Ó, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és
így sz ó It:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN: MERT EZ /fl ÉN
TESTEM, MEL Y ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. odaadta tanítványainak, és így sz ó It:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN: MERT EZ /fl ÉN
VÉREM KELYHE, /fl ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ, MELY ÉRTETEK
ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK ABŰNÖK BOCSÁNATÁRA- EZT CSELEKEDJÉTEK /fl ÉN EMLÉKEZETEMRE.

II. Misekánon
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HITONK TITKANAK MEGVALLASA

Íme, hitünk szent titka:

Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
vagy:
Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből
a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el
nem jössz.
vagy:
Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, ki kereszted
és föltámadásod által megmentettél minket.
MEGEMLÉKEZÉS ÉS FELAlANLAS

Ezért tehát Fiad halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy
színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked.
LÉLEKHiVAS ALDOZASHOZ

Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat,
akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
KOZBENJARAST KÉRŐ IMADSAG
l. az egyházért és vezet6iért

Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon,
tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel,
és az egész papsággal együtt.
2. az elhunytakért

Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéis, valamint az összes megholtakró l, akik irgalmat találtak nálad, és bocsásd őket szent színed látására.
reinkről

A megholtakért végzett misében hozzáfúzhetjük:

Emlékezzél meg N. szolgádró l (szolgáló d ró 1), akit (most) magadhoz szólítottál ebből a világból. Engedd, hogy aki a keresztségben Fiad-
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daleggyélett halálának hasonlóságában, legyen eggyé vele föltámadásában
is.

3. örök üdvösségünkért

Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy az lsten anyjával, a boldogságos Szűz 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.

ZAR6IMADSAG

ŐÁLTALA, ŐVELE ÉS ŐBENNE
A TIÉD, MINDENHATÓ ATYAISTEN,
A SZENTLÉLEKKEL EGYSÉGBEN
MINDEN TISZTELET ÉS DICSŐSÉG
MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.

ÁMEN.
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Ill. MISEKÁNON
SZENT AZ ÚR

Pap:
Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged
alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad, ami Urunk, Jézus
Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent; és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől
napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked.
LÉLEKHÍVÁSÁTVÁLTOZTATÁSRA

Kérve kérünk tehát, lstenünk (kezét az adományokfölé tárja), a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy
teste t és vére legyen Fiadnak, ami Urunk, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
AZ ALAPÍTÁS ELBESZÉLÉSE

Ó ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe
vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte,
majd tanítványainak adta és így szó It:
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBŐL MINDNYÁJAN: MERT EZ AZ ÉN
TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és néked
hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta és így szó It:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBŐL MINDNYÁJAN: MERT EZ AZ ÉN
VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ, MELY ÉRTETEK
ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK ABÜNÖK BOCSÁNATÁRA- EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.
HITUNK TITKÁNAK MEGVALLÁSA

Íme, hitünk szent titka:

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

III. Misekánon
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vagy:

Valahányszor esszük ezt a kenyeret és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz.
vagy:

Üdvözíts bennünket, világ Megváltója, ki kereszted és
föltámadásod által megmentettél minket.
MEGEMLÉKEZÉS ÉS FELAJÁNLÁS

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a
mennybe, és második eljövetelét is várva hálát adunk, és ezt az
élő és szent áldozatot fölajánljuk néked.
AZ ÁLDOZAT BEMUTATÁSA

Tekints, kérünk, egyházad áldozatára; ismerd föl benne
azt a Bárányt, akinek föláldozása árán kiengesztelődni akartál.
LÉLEKHÍVÁS ÁLDOZÁSHOZ

Engedd, hogy mi, akik Fiadnak testét és véllét magunkhoz
vesszük, Szent Lelkével eltelve egy test-egy lélek lehessünk Krisztusban.
KÖZBENJÁRÁST KÉRŐ IMÁDSÁG
J. az örök üdvösségünkért

Ó tegyEm minket előtted örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. elsősorban lsten Anyjával, a
boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, (Szent N.-el) és az összes szentekkel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2. a világért, az egyházért és vezetóiért

Kérünk, Istenünk, hozza meg engesztelő áldozatunk az
egész világ számára a békét és az üdvösséget. Erősítsd meg hitben
és szeretetben földi zarándokútját járó egyházadat: szolgádat, N.
pápánkat, N. püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és
egész megváltott népedet.
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3. az egybegyúlt közösségéri és az egész világért

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad,
hogy színed elé álljunk. jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszó rádott valamennyi gyermekedet.

4. az elhunytakért
Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világbó l, fogadd be jóságosan
országodba, ahol, reményünk szerint, dicsőségedben örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el
minden jóval a világot.

A megholtakért végzett misében a fenti 4. pont helyett ezt mondja:
Emlékezzél meg N. szolgádról (szolgálódról), akit (most)
magadhoz szó lítottál ebből a világbó l. Engedd, hogy aki a keresztségben Fiaddaleggyélett halálának hasonlóságában, legyen
eggyé vele föltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld
porából, és romlandó testünket megdicsőült testéhez hasonlóvá
teszi. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világbó l, fogadd be jóságosan
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, és vég nélkül dicsőítünk téged
Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

ZÁRÓIMÁDSÁG

ÖÁLTALJ\ ŐVELE ÉS ŐBENNE
A TIÉD, MINDENHATÓ ATYAISTEN,
A SZENTLÉLEKKEL EGYSÉGBEN
MINDEN ·TISZTELET ÉS DICSÖSÉG
MINDÖRÖKKÖN ÖRÖKKÉ.
ÁMEN.

Áldozás
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A KÖZÖSSÉG ÁLDOZÁSA
18. ÁLDOZÁSRA ELŐKÉSZÍTŐ ÉNEK

Az Igeliturgia és a közösség felajánlásának végeztével (lásd 283. oldal) következik az áldoztatás. Szenimisében a misekánon után szintén az alábbi
imádságokkal folytatódik a szertartás.
A lelkipásztori kisegit6 a változó részbenjelzett ének alatt kinyitja az oltárszekrényt, térdet hajt és kiveszi a szentostyákat tartalmazó edényt. Ha az
oltárszekrény az oltártól távolabb esik, az Oltáriszentség vitelénél vélumot
is használhat.
Ezután leveszi az áldoztató edény fedelét, és az ének végeztével a következő
imákat mondja:
19. MIA TY ÁNK, KIENGESZTELŐDÉS

E: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint igy imádkozunk:
H: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben: szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, miképpen
mennyben, azonképpen itt a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma; és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
Pap: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztó l, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és
baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot,
és Megváltó nknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
A fenti imádságot a lelkipásztori kisegftó nem mondja, a hivek közvetlen ül
a Miatyánkhoz fűzhet ik:
H:

Mert tiéd az ország, a hatalom és a

dicsőség

mindörökkön örökké.

E: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet
hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, ha-
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nem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ki élsz és uralkodol mindörökkön
örökké.
H:
Ámen.
E:
H:

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.

E:
H:

Engesztelődjetek

ki szívből egymással.
Legyen békesség köztünk mindenkor.

A helyi szokások szerint a hívek kezet foghatnak, vagy más módon kifejezhetik kölcsönös szeretetüket. A lelkipásztori kisegítő is részt vehet ebben.
Szenimisében a pap ezután megtöri a nagyostyát. Igeliturgia és áldoztatás
esetében a lelkipásztori kisegitő is kisostyával áldozik, nincs kenyértörés.
Ezután a hívek az alábbiakat mondják vagy énekelik:

Isten Báránya,
H:
te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. lsten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk. lsten Báránya, te
elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét.
E:

A lelkipásztori

kisegitő következő

tennivalója a 20. pontnál található.

Szenimisében a pap a nagyostya egy darabkáját a szent vérbe ejti és mondja:

Pap:
A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére.
A pap csendben imádkozza az alábbi két ima egyikét:

Pap:
Uram, Jézus Krisztus, élő lsten Fia, te az Atya akaratábó l a Szentlélek közreműködésével halálod által életre keltetted
a világot: szabadíts meg engem szent tested és véred által minden
vétkemtől és minden bajtól: add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled.
vagy:
Uram, Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele ne váljék
ítéletemre és kárhozatomra, hanemjóságodból szalgáljon lelkem
és testem oltalmára és gyógyulására.
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20. ÁLDOZTATÁS

A lelkipásztori kisegftő térdet hajt, jobb kezébe vesz egy kisostyát, felmutatja és mondja:

Íme, az Isten Báránya, ime, aki elveszi a világ büneit. Boldogok, akiket meghiv lakomájára Jézus, az isteni Bárány.

E:

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

H:

A lelkipásztori kisegftő ezután magához veszi az Úr testét, az oltár elémegy
az áldoztató edénnyel és megkezdi az áldoztatás/. Minden áldozó elé tart
fölmutatva egy szentostyát és mondja:

E:
H:

Krisztus teste.
Ámen.

Ezután megáldoztatja a hívőt. Hogy - követve az ősegyház eredeti gyakorlatát - kézbe adja-e a szentostyát, ezt az áldozó hívő dönti el.
21. ÁLDOZÁSI ÉNEK

Lásd a változó részben

Áldoztatás alatt a változó részben megjelölt éneket énekelik. Ha nincs
ének, az áldoztatás megkezdése előtt a lelkipásztori kisegítő felolvassa a
változó részből az ének előtt közölt szenilrási gondolatot. Ha énekelnek,
ezt nem kell fe/olvasnia. Természetesen nem kötelező minden közölt versszakot e/énekelni, csak annyit, amennyire az áldoztatás alatt szükség van.
22. ÁLDOZÁS UTÁNI ÉNEK

Lásd a változó részben

Az áldoztatás befejeztével a lelkipásztori kisegítő lejedi és az oltárszekrénybe teszi az áldoztató edényt. Ha nem őrzik a szertartás helyén az Oltáriszentséget, akkor a megmaradt szentostyákat (ha kevés) magához veheti,
vagy az áldoztató edényt visszahelyezheti abba a burzába, amelyben magával hozta.
Ha az áldoztató edény kiürü/t, a lelkipásztori kisegítő gondosan összegyűj
ti az esetleg megmaradt morzsákat és magához veszi. Ehhez vizet is használhat. Ezután az oltárra készített kézmosó edényben megmossa ujjait,
amelyekkel az Oltáriszentséget érintette és megtörli kezét. Ezt a tisztítást a
hívek elbocsátása után, az oltártóltávolabb álló kis asztalnál is e/végezheti.
Ebben az esetben az áldoztatás befejeztével mindjárt erre az asztaikára teszi az áldoztató edényt.
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Ha az oltárszekrény messzebb esik az oltártól, a lelkipásztori kisegltó kis
kiJrmenetben, esetleg vé/um használatával viszi oda az Oltáriszentséget.
Ebben az esetben az áldozás utáni ének ennek a kiJrmenetnek a klséróje.
Ha áldozás utáni hálaadásként verset vagy valamilyen imát is felolvasnak,
ezt mindannyian ülve hallgatják.
Dicséretes, ha a hivek áldozás után kiJziJs imát is mondanak. Az alábbi,
vagy hasonló sziJveget állandóan mondhatják:

Adjunk hálát a szentáldozásért.
Jézusom, hálát adok neked a szentáldozás nagy kegyelmeiért. Köszönöm, hogy betértéllelkem hajlékába. Kérlek, mindig légy
velem és maradj nálam. Te légy erőm az élet küzdelmeiben, türelmem a szenvedésben, menedékem a kísértések idején és bizalmarn a
halál óráján. Jézusom, neked élek; Jézusom, neked halok; Jézusom,
a tiéd vagyok és a tied is akarok maradni mindig: életemben és halálomban. Ámen.

E:
H:

23. ÁLDOZÁS UT Á Nl KÖNYÖRGÉS

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kiseg/tó az oltárnál állva, kitárt karral mondja. A hívek állva hallgatják.

Befejezés
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24. HIRDETÉSEK

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kisegit6 a felolvasó állványnál, ennek hlján a széknél vagy
az oltárnál állva olvassa fel. Ha lektor kiJz/i a hirdetéseket a felolvasó állvány/ó/, a lelkipásztori kisegit6 ű/ve hallgatja.
A változó részben emlékeztet6a/ kiJzött utalások kiJzal az esedékes hirdetnivalót mindig a kiJrzeti felelős lelkipásztorral egyetértésben kell felhasználni. Az 6 tudta és beleegyezése nélkal nem köziJ/het6 semmilyen más hirdetnivaló.
A hirdetések mindig tartalmazzák a plébánia hireit is, ne elégedjenek meg a
helyi tudniva/ókkal.
25. ELBOCSÁTÁS

A hirdetések végeztével a lelkipásztori kisegi/6 az oltárhoz megy, áldáskéréssel fejezi be a szertartást, az áldás szavainál saját magára vet keresztet,
ugyanúgy mint a többiek, és a kiJvetkez6 szavakkal bocsátja el a hiveket:

E:
Áldjon meg minket a mindenható Isten: az Atya,
a Szentlélek.
H:
Ámen.
E:
H:

t a Fiú és

Menjünk békével.
lstennek legyen hála.

Ha pap vagy diakónus adja az elbocsátó áldást, akkor ezt mondja:

E:
H:

Az Úr legyen veletek.

És a te lelkeddel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya,
Fiú és a Szentlélek.
E:
Ámen.
E:
Menjetek békével.
H:
lstennek legyen hála.

E:

ta
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Ezután a lelkipásztori kisegftó az oltár lépcsójéhez megy, együtt énekli a
záró éneket a hfvekkel, majd ennek végeztével térdet hajt az oltárszekrény
felé (ha ott őrzik az Oltáriszentséget) és a sekrestyébe távozik. Ha magával
viszi az Oltáriszentséget, a burzát felveszi és azzal együtt megy a sekrestyébe.
26. ZÁRÓ ÉNEK

Lásd a változó részben

A lelkipásztori kisegftó az oltár előtt, a hivek a helyükön állva végzik.
Ha nem a szertartás folyamán tisztitotta meg az áldoztató edényt a lelkipásztori kisegftó, akkor ellJbb a sekrestyébe vonul és csak azután végzi el az
edény megtisztftását.

III. RÉSZ

SZERTARTÁSOK
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GYERMEKKERESZTELÉS,
HA VILÁGI HÍVŐ KERESZTEL
Pap nélküli egyházközségben, püspöki engedéllyel.
A keresztelés szenteltvízzel vagy tiszta vízzel történik. A szülőkön és keresztszülőkön kívül- lehetőség szeri nt - legyenek jelen rokonok és jóbarátok is. A keresztelést a lelkipásztori kisegítő végzi, aki az "Egyetemes könyörgésekkel" kezdi a szertartást:

Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent: árassza irgalmát
erre a gyermekre, aki a keresztség kegyelmében részesül, valamint
szüleire, keresztszüleire és minden megkeresztelt emberre!

E:

Add, Urunk, hogy a keresztség által ez a gyermek egyházad tagjává
legyen!
H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
H:

Hogy a keresztség által a fogadott fiúságot elnyerje!
Kérünk téged, hallgass meg minket.

Hogy ő, aki a keresztség által Krisztus halálába temetkezik,
Krisztus föltámadásában is részesüljön!
H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Hogy a keresztség kegyelme minden jelenlévőben megújuljon l
H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
Hogy Krisztus tanítványai, akik a keresztség által egy testté
lettek, a hit és a szeretet egységében mindig megmaradjanak!
H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:

Istenünk, ami Urunk Jézus Krisztus Atyja, minden élet
és szeretet forrása! Te enyhíted a szülők aggodalmát, gondoskodsz a
veszélyben forgó gyermekekről és szerető gondviselésedet azáltal
mutatod meg, hogy újjáteremted őket az örök élet számára. Hallgasd meg kegyesen könyörgésünket és ne engedd, hogy ezt a kis
gyermeket fogva tartsa a gonoszság! Fogadd be kegyesen Fiadnak
országába! Add meg tehát, hogy a vízből a Szeutiélek ereje által ő,
akinek a(z) N. nevet adjuk, és aki Krisztusodhoz hasonlóvá lesz ha-

E:

Keresztelés
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tálának szent titkában, részesüljön az ő föltámadásában is! Legyen a
te fogadott gyermeked, nyerje el Krisztus örökségét és az egyházban
örvendezzék a te társaságodnak egyszülött Fiaddal és a Szentlélekkel
együtt mindörökkön örökké! Ámen.
A lelkipásztori

kisegítő

a

következő

szavakkal fordul a jelenlévőkhöz:

Emlékezzünk saját keresztségünkre és valljuk meg hitünket
Jézus Krisztusban! Ez a hit az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg ezt a gyermeket is.

E:

Hisztek-e Istenben, amindenható Atyában, mennynek és földHiszünk.
Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a halálból és ül az Atyának jobbján?
Hiszünk.
nek

Teremtőjében?

Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikos Anyaszentegyházban, a
szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszünk.
szü/ők vagy keresztszülők egyike karján tartja a keresztelendő gyermeket, a lelkipásztori kisegítő pedig háromszor leönti vízzel a gyermek homlokál és közben ezt mondja:

A

N. ÉN MEGKERESZTELLEK TÉGED
AZ ATYA,
ÉS A FIÚ,
ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Halálveszélyesetén csak ezt a fenti mondatot mondja a lelkipásztori kisegítő.

A lelkipásztori

kisegítő

ezután fehér ruhát helyezhet a gyermekre e szavakkal:

N., a keresztségben új teremtménnyé lettél és Krisztust öltötted magadra. Ez a hófehér ruha legyen keresztény méltóságod jele, amelyet
tisztán kell megőrizned az örök életre. Ámen.
Miatyánk, ...
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ÁLDOZTATÁS MISÉN KÍVÜL
Ha misén és igeliturgián kívül indokoltan kérik a hívek a szentá/dozást a
templomban, az alábbi szertartást alkalmazza a lelkipásztori kisegítő. Az
oltáron elő kell készíteni az oltárszekrény ku/csát, korporálét, kézmosó
edénykét törlőkendővel, égő gyertyát.

BEVEZETÉS
E: Az Atya,
H: Ámen.

t a Fiú és a Szeutiélek nevében.

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szeutiélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
H: És a te lelkeddel.

E:

Ezután következik a (szenteltvízhintés és a) bűnbánati szertartás. Ha azonban a lelkipásztori kisegítő magával hozta az Oltáriszentséget, és nem a helyi oltárszekrényben őrzik, az oltárra helyezi a burzát a szentostyákka/ és
rövid szentségimádást végez:

Mondj éneket, zengő nyelvem,
szentséges Úr testének!
Adj hálát, ó buzgó lelkem
drágalátos vérének,
melyet a Szüz méhéből vett
s adott az embereknek.

E:

A lelkipásztori

kisegítő

meghintheti a jelenlévőket szenteltvízzel:

Hints meg, Uram, és megtisztulok;
moss meg, és a hónál fehérebb leszek.

E:

BŰNBÁNATI SZERTARTÁS

Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk
meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent
cselekményben. (Csöndben rövid lelkiismeretvizsgálatot tartunk.)
Gyónom a mindenható Istennek
H:
és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással: (mellüket verve
E:

Áldoztatás misén kívül
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mondják) én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a
Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem
Urunkhoz, Istenünkhöz.
E:
Irgalmazzon nekünk amindenható lsten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
H:
Ámen.
IGELITURGIA

A szentáldozás előtt emlékezzünk Jézus szavaira:
"Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza
az én véremet, énbennem marad, és én őbenne." (Jn 6,54-55)
E:

vagy:

Én vagyok az út, az igazság és az élet - mondja az Úr -;
senki sem juthat az Atyához, csak énáltalam." (Jn 14,6)

E:

Ezután rövid homilia mondható, és egyetemes könyörgéseket is végezhet a
lelkipásztori kisegítő:

Könyörögjünk, testréreim, az irgalmas Istenhez, aki Krisztus
testével táplálja éhező lelkünket.

E:

L:

l. Add, Urunk, hogy Krisztus teste tartsa ébren bennünk
az örök élet reményét. -H: Kérünk téged, hallgass meg
minket.
2. Add, hogy az Oltáriszentség legyen a gyengeségben
erőforrásunk. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Add, hogy a szentáldozás által nyerjünk vigasztalást.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.

-

Urunk és Istenünk! Te Fiad szent teste által élteted, erősíted és
vigasztalod gyermekeidet. Add, hogy az Oltáriszentségben őt igaz
szívből szeressük, s így kegyelmeiben mindig gazdagon részesüljünk.
Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
H: Ámen.
E:

Áldoztatás misén kívül
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ÁLDOZÁS
A lelkipásztori kisegítő kinyitja az oltárszekrényt, térdet hajt, kiveszi az
Oltáriszentséget és leveszi az áldoztató edény fedelét, majd mondja:
E:
Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez úgy, ahogyan a

mi Urunk, Jézus Krisztus tanított minket imádkozni: Miatyánk,
ki vagy a mennyekben, szellteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben,
azonképpen itt a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg ami vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

H:

A lelkipásztori

kisegítő

felmutatja az Oltáriszentséget, és mondja:

Íme, az Isten Báránya: íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni Bárány.
H: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
E:

Ha a lelkipásztori kisegítő maga is áldozik, először ő veszi magához az Úr
szent testét. Előtte halkan mondja:
E: Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre.
És megáldozik. Ezután megáldoztatja a jelenlévőket. Mindegyikük előtt
fölmutatja a szentostyát és mondja:

E: Krisztus teste.
H: Ámen.
Az áldozó hívő dönti el, hogy kézből áldozik-e.
Áldoztatás után a lelkipásztori kisegítő visszahelyezi az Oltáriszentséget az
oltárszekrénybe, térdet hajt, majd bezárja az oltárszekrényt. Megtisztítja
az áldoztató edényt, ha nem maradt szentostya. Ehhez vizet is használhat.
Ujjait, amelyek a szen/ostyát érték, a kézmosó edényben megmossa, majd
meg törli.
HÁLAADÁS

Hálaadásul rövid csendet tarthatnak vagy közös imát mondhatnak. A lelkipásztori kisegítő felolvashatja az alábbi imát:

Jézusom, hálát adok neked a szentáldozás nagy kegyelmeiért. Köszönöm, hogy betértél lelkem hajlékába. Kérlek, mindig légy

E:

Áldoztatás misén kívül
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velem és maradj nálam. Te légy erőm az élet küzdelmeiben, türelmem a szenvedésben, menedékem a kísértések idején és bizodalmam
a halál óráján. Jézusom, neked élek; Jézusom, neked halok; Jézusom, a tied vagyok és a tied is akarok maradni mindig, életemben és
halálomban.
H: Ámen.
ZÁRÓ KÖNYÖRGÉS

Kitárt karral

Könyörögjünk. Istenünk, te azt akartad, hogy egy kenyérés egy kehelyből részesüljünk. Segíts úgy élnünk, hogy Krisztusban egyek legyünk, és a világ üdvösségéért örvendezve hozzuk a jócselekedetek gyümölcsét. Krisztus, a mi Urunk által.
H:
Ámen.

E:

ből

ÁLDÁSKÉRÉS

A lelkipásztori

kisegítő

keresztet vet önmagára, miközben mondja:

Áldjon meg bennünket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú t és a Szentlélek.
H: Ámen.
E: Menjünk békével.
H: Istennek legyen hála.
E:
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BETEGEK ÁLDOZTATÁSA
BEVEZETŐ SZERTARTÁSOK

E:
H:

Békesség e háznak!
És minden lakójának!
Az Oltáriszentség imádása:

Üdvözlégy szent test, ki Szűztől születtél és a kereszten kínhalált szenvedtél; kinek átszúrt oldalából víz csordult és drága vér.
Életünkben halálunkban te légy erőnk, szent Kenyér!

E:

Szenteltvízhintés:

Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra,
aki szenvedésével és feltámadásával megmentett minket!

E:

BŰNBÁNATICSELEKMÉNY

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk
meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent
cselekményben!

E:

Rövid lelkiismeretvizsgálat.

Gyónom a mindenható lstennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem: gondolattal, szóval, cselekedettel
és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem
ezért a Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes
angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok
érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.

H:

Irgalmazzon nekünk a mindenható lsten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
H:
Ámen.
E:

RÖVID IGELITURGIA

A szentáldozás előtt emlékezzünk Jézus szavaira: "Aki eszi
az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én fel-

E:

Betegek áldoztatása
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támasztom őt az utolsó napon. Az én testem ugyanis valóban étel és
az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, énbennem marad és én őbenne." (Jn 6,54-55)
Rövid homilia következhet vagy felolvasás. Ezután a hívek könyörgését
mondjuk:

Könyörögjünk, testvéreim az irgalmas Istenhez, aki Krisztus testével táplálja éhező lelkünket.

E:

l. Add, Urunk, hogy Krisztus teste tartsa ébren bennünk
az örök élet reményét. - Kérünk téged, hallgass meg
minket.

2. Add, hogy az Oltáriszentség legyen a gyengeségben
erőforrásunk! - Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. Add, hogy a szentáldozás által nyerjünk a szenvedésben vigasztalást! - Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk és Istenünk! Te Fiad szent teste által élteted, erősí
ted és vigasztalod gyermekeidet. Add, hogy az Oltáriszentségben őt
igaz szívből szeressük, s így kegyelmeiben mindig gazdagon részesüljünk. Aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
H:
Ámen.
E:

ÁLDOZTATÁS
Most pedig imádkozzunk együtt Istenhez úgy, ahogyan a
mi Urunk, Jézus Krisztus tanított minket imádkozni:

E:

Miatyánk ...
A lelkipásztori

kisegítő

felmutatja az Oltáriszentséget és mondja:

Íme, az Isten Báránya: íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni Bárány.

E:

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

H:

E:

Krisztus teste (vagy vére). - Ámen.

Hálaadásul rövid csendet tarthatunk, vagy imát mondhatunk.

Betegek áldoztatása
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ZÁRÓ KÖNYÖRGÉS

E:
Könyörögjünk. Urunk, szent Atyánk, mindenható örök Isten! Bizalommal kérünk, hogy Fiadnak, Jézus Krisztusnak szent teste (vére), amelyet beteg testvérünk magához vett, legyen testi-lelki
javára. Krisztus, ami Urunk által.
H:
Ámen.
ÁLDÁSKÉRÉS

A lelkipásztori

kisegítő

keresztet vet saját magára:

E:
Amindenható Istennek, az Atyának, t a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le ránk és maradjon velünk mindenkor.
H:
Ámen.
Felhasználhatjuk még a beteg me/letti virrasztás imáit (Lásd 325. oldal).

Ajánlatos, hogy a betegáldoztatásról a lelkipásztori kisegítő naplót vezessen. Ez a következő adatokat tartalmazza: a szentáldozást kérő betegek
pontos lakcímét, esetleges telefonszámát, legközelebbi hozzátartozójának
nevét (és lakcímét, ha ez különbözik a beteg címétől), ezenkívül az áldoztatások pontos dátumát. Azt is jegyezze fel a lelkipásztori kisegítő, hogy mikor látta el felszentelt pap a beteget a betegek kenetével, mikor gyónt utoljára. Gondoskodjék gyónási lehetőségről legalább a nagyobb ünnepek,
esetleg minden első péntek előtt, a beteg igényei szerint. Ha az egyházközségben ünnepélyesen, közösen szolgáltatják ki a betegek kenetét, erről tájékoztassa a beteget, és legyen segítségére, hogy eljusson erre az alkalomra.
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BETEG GYERMEK ÁLDOZTATÁSA
5 - 8 ÉVESEKNEK
Az alábbi szertartást a lelkipásztori kisegítők és engedéllyel rendelkező szülők használhatják, akik huzamosabb ideig beteg kisgyermeket áldoztatnak
rendszeresen. Alkalmazásánál figyelembe kell venni, hogy a gyermekek
esetleg közbeszólnak, kérdeznek. Ilyen esetben nem kell mereven csak a
szertartás szavaihoz alkalmazkodniuk, hanem a gyermek figyeimét felkeltő
témákról ellehet röviden beszélgetni. Mivel a gyermekek betegsége akadályozhatja figyelmüket, indokolt esetben az áldoztató egyes részeket lerövidíthet vagy kihagyhat. A szertartás megkezdése előtt az áldoztató tudatosítsa a szertartás témáját: lsten mindenkit magához hív.

BEVEZETÉS
E:
Most Jézusra gondolunk. Ő mindig velünk van, amikor kenyerét esszük. Különösen azok mellett áll, akiknek segítségre van
szükségük: a kisgyerekek, a gyengék, a betegek barátja.

Köszönjük neked, Jézus, hogy nem hagysz magunkra bennünket. Mindig itt vagy velünk.
BŰNBÁNAT

E:
Urunk, Jézus, te mindnyájunkat nagyon jól ismersz:
anyu t, aput, testvéremet ...
Hallgasd meg imánkat:
H:

Uram, irgalmazz.

E:
Urunk, Jézus, te tudod, hogy néha összeveszünk egymással. Néha rosszak is vagyunk. Nemcsak mi gyerekek, hanem szüleink
is. Most valamennyien megbocsátunk egymásnak, hogy te is megbocsáss nekünk. Hallgasd meg kérésünket.
H:

Uram, irgalmazz.

F:
Urunk, Jézus, te tudod, hogy az emberek újra meg újra
rossz dolgokat művelnek, mégis szeretnénk békességben élni egymással. Segíts minket ebben és hallgasd meg kérésünket.
H:

Uram, irgalmazz.

Beteg gyermek áldoztatása
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SZENTÍRÁSI SZAKASZ ELMONDÁSA/ELMESÉLÉSE

A szenvedése előtti estén Jézus még egyszer együtt akart vacsorázni tanítványaival. Úgy voltak ott együtt, mint egy család. Vacsora közben Jézus fogott egy darab kenyeret és imádkozott a
mennyei Atyához. Ezután eltörte a kenyeret, szétosztotta a tanítványoknak és azt mondta: "Vegyétek és egyétek mindnyájan, mert ez
az én testem".

E:

Jézus azt akarta, hogy az emberek mindig vele lehessenek
ezen a szent vacsorán, ezért mondta: "Valahányszor ezt teszitek, az
én emlékezetemre tegyétek".
Jézus mindannyiunkat meghívott erre a lakomára, téged,
aput, anyut, barátaidat és minden embert, akik hisznek benne és
tanítványai akarnak lenni.
Amint itt, az ő asztalánál együtt vagyunk, ugyanígy fogunk
résztvenni mennyei lakomáján is.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Imádkozzunk most a mindenható Atyához, aki minden
embert vendégségbe hív Fia asztalához.

E:

H: 1. Imádkozzunk azokért az emberekért, akik nem

hallják meg lsten hívását. Kérjük, hogy észrevegyék: milyen nagy ajándékot tartogat számukra a mennyei Atya.
- H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. "Sok-sok embertársunkért is imádkozzunk, azokért,
akik egyedül vannak. Segítsen minket a jó lsten, hogy törődjünk velük és asztalunkhoz fogadjuk őket. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3. lmádkozzunk barátainkért és szeretteinkért, hogy harag és veszekedés nélkül tudjunk egymással élni. - H:
Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Imádkozzunk minden gyerekért, aki háborútól vagy
éhségtől szenved ( ... -ban). Segítsd meg őket és adj nekik
vigaszt. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5. Imádkozzunk beteg(eink)ért: N.-ért (és N.-ért), hogy

Beteg gyermek áldoztatása
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hamarosan egészen egészséges(ek) legyen(ek). -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk és Istenünk, segíts bennünket és minden embert,
hogy meghalljuk hívásodat és kövessünk téged. Krisztus Urunk által. - H: Ámen.

E:

ÁLDOZÁS
Áldozás előtti asztali áldásként mondjuk el a gyermekkel a Miatyánkot:

Miatyánk ...

E:

Ezután megáldoztatja a gyermeket. Ezt mondja
E:

marad. H:

előtte:

Fogadd Jézus Krisztust a szentostyában. Ő mindig velünk
Krisztus teste.
Ámen.

HÁLAADÁS
Jézusom, köszönöm, hogy hozzám jöttél. Nagyon boldog
vagyok. Szeretlek és dicsérlek téged, hiszen te is szeretsz engem. Kérlek, Jézusom, segíts, hogy gyakran jöhessek hozzád. Vigyázz szüleimre, testvéreimre és rám is.

E:

H:

Ámen.

ÁLDÁSKÉRÉS
Az áldoztató keresztet vet magára, mint a többiek és ezekkel a szavakkal
kér áldást mindannyiukra:

Áldjon meg bennünket a mindenható Isten: az Atya, t a
Fiú és a Szentlélek.
H:
Ámen.

E:

E:
Maradj velünk Urunk, minden ajándékoddat Maradj velünk az idők végezetéig.
H:

Ámen.
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SZENTSÉGKITÉTEL
A lelkipásztori kisegítő nem adhat szeniségi áldást, de a hívek számára
imádásra kihelyezheti az Oltáriszentséget, és jelenlétében imát vezethet. Ez
az ima lehet szentóra, litánia utáni befejező szertartás, az egyházmegyei
szentségimádási napot lezáró esemény, engesztelő imaóra stb. Az Ájtatosságok című résznél utalunk erre a szertartásra.
A törvényesen működő lelkipásztori kisegítők a következő részeket végezhetik: - kinyithatják az oltárszekrény ajtaját;
- az oltárra helyezhetik az áldoztatóedényt (cibóriumot)
- az átváltoztatott nagyostyát a szentségmutatóba (monstranciába)
helyezhetik és imádásra kitehetik.
Elő

kell készíteni: l. cibóriumos szentségkitéte/hez: leterített oltár, égő
gyertyák, szertartáskönyv.
2. monstranciás szentségkitéte/hez: leterített oltár, 6 égő
gyertya, füstölő, tömjén, esetleg vé/um.
SZENTSÉGI ÉNEK

Alatta a lelkipásztori kisegítő kinyitja az oltárszekrényt, térdet hajt, kihelyezi az Oltáriszentséget (tömjénezéssel is tiszteletet ad).
SzVU 11011-2

H: 1. Áldunk téged, ó angyali kenyér,

Váltságunkért adatott drága bér.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.
2. Kérünk téged, irgalmas nagy lsten,
Áldj meg minket, s hallgass meg kegyesen.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Te mindennél szentebb vagy!
Légy áldott e szentségben,
Rejtve kenyér színében.

Szentségkitétel
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vagy: SzVU 12911-3

H: l. Szent vagy, Uram, szent vagy,

Minden fölött szent vagy,
Jézus, kenyér színében,
Az Oltáriszentségben.
2. Térdet fejet hajtok,
Néked áldást mondok,
Hiszem, itt vagy valóban,
E nagy Szakramentomban.
3. Tebenned remélek,
Szívemből szeretlek.
Készebb vagyok meghalni,
Mint téged megbántani.
vagy: SzVU 31711-3

H: l. Zengd a titkot, hangos ének

Zengd a testet és a vért.
Mit gyümölcse szűzi méhnek
Ontott, mint királyi bért,
A világ mindert bűnének
Bőséges váltságáért.
2. Hát e nagy szentség elébe
Hódolattal jöjjetek,
ó bizonyságok helyébe
Új szer ád itt életet.
Érzék nem hat rejtekébe:
Itt csak élő hit vezet.
3. Az Atyának és Fiúnak
Hajtsunk térdet és fejet
Kettejüktől származónak
Egyenlőképp tisztelet:
Hárornságban egy Valónak
Földön és a föld felett.

Szentségkitétel
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IMÁDÁS

A lelkipásztori

kisegítő

az oltár előtt térdelve mondja:

E:

Üdvözlégy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Felség, Isten és ember, Krisztus Jézus! Minden áldás élő
kútfeje, menny és föld Ura, Istene; akit az angyalok - mint odafenn az egekben - úgy imádnak az Oltáriszentségben.

Mi is, méltatlan teremtményeid, leborulva imádjuk szent Felségedet, és teljes szívvel hálát adunk neked, hogy te, mennyei Felség,
lelkünk eledeléül önmagadat adtad az Oltáriszentségben.
Kérünk, Uram, ne vegyünk magunkhoz soha ítéletünkre, hanem az üdvösség e szentsége legyen nekünk is üdvösségünkre.
Ezután

megfelelő
időt

ideig szent csendet tarthatunk,
adva az egyéni imádságra.

ÁLDÁSKÉRÉS

E:
H:

Kenyeret adtál nekik a mennyből.
Minden gyönyörűséggel teljeset.

Könyörögjünk. Istenünk, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésednek emlékét hagytad: engedd, kérjük, testednek
és vérednek szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásunk gyümölcsét szüntelenül érezzük. Aki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön
örökké. - H: Ámen.

E:

A lelkipásztori

kisegítő

keresztet vet magára és mondja:

Áldj t meg minket, Urunk, védelmezz minden rossztól, és
vezess el az örök életre. -H: Ámen.

E:

Felszentelt pap e fenti áldáskérés helyett áldást ad az Oltáriszentséggel.
ENGESZTELÉS

A hívek megismétlik az előimádkozott fohászokat:

E:
Áldott legyen az Isten.
Áldott legyen szent neve.
Áldott legyen Jézus Krisztus,
valóságos Isten és valóságos ember.

Szentségkitétel
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Áldott legyen Jézus neve.
Áldott legyen szentséges Szíve.
Áldott legyen Jézus drágalátos Vére.
Áldott legy~n Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben.
Áldott legyen a Vigasztaló Szentlélek.
Áldott legyen Isten fölséges Anyja, Mária.
Áldott legyen szent és szeplőtelen fogantatása.
Áldott legyen a Szűz és Anya neve: Mária.
Áldott legyen dicsőséges mennybevétele.
Áldott legyen Szent József, Mária tisztaságos jegyese.
Áldott legyen az Isten az ő angyalaiban és szentjeiben.
Ámen.
Visszahelyezi az Oltáriszentséget az oltárszekrénybe, térdet hajt, és bezárja
a tabernákulumot.
ZÁRÓ ÉNEK

A szentségkitételt

megelőző ájtatosság, litánia, szentóra stb. záró éneke,
vagy énekelhetjük a következő éneket:
SzVU 15211-4

ó Jézus, emlékezni rád,
A szívnek szent örömet ád.
De minden méznél édesebb,
Szívünkben bírni tégedet.
2. Ninp szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus, édes szent neved.
3. A bánat benned lel reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk,
Hát még mi vár, ha föllelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betű ki nem fejezheti,
Csak aki érzi, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.
5. Te légy, ó Jézus, örömünk,
Mennyekben gazdag örökünk.
Te adj a mennyben koronát
Most és örök időkön át.

H: l.
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BŰNBÁNATI IGELITURGIA

Az alábbi igeliturgiát végezhetjük

elsőpénteken,

gyóntatás

KEZDŐ ÉNEK

előtt

stb.

Sz VU 3/1-2

ó bezárult Édenünk, rosszra fordult kezdetünk!
Megtaláltuk a halált, üdvünk kincse zárra zárt.

H: l.

2. Fel-felnyögött bár imánk: "Égi harmat, hullj miránk"
De bilincsben a kezek, mert a lélek vétkezett!
BEVEZETÉS

E: Az Atya,
H: Ámen.

t a Fiú és a Szentlélek nevében.

E: Az Úr legyen veletek.
H: És a te lelkeddel.

Könyörögjünk. Uram, bocsásd meg a mi bűneinket és
ments meg minket bűneink minden büntetésétőL Azokért is imádkozunk, akik szívük vaksága miatt nem tudnak bűnbánatot tartani.
Kérjük értük és helyettük is a szentségi Jézust.

E:

Gyónom a mindenható Istennek ...
H:
... és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem:
gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor
Szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
E:
Irgalmazzon nekünk amindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
H:
Ámen.
E:

OLVASMÁNY

Iz 30,18-20

Most pedig hallgassuk meg Isten szavát Izajás próféta
könyvéből. -Figyeljük meg, milyen megrendítő szavakkal beszél a
próféta lsten megbocsátó irgalmáról:

E:

Bűnbánati
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L: Olvasmány Izajás próféta

igeliturgia

könyvéből

Az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek, és fölkel, hogy könyörüljön rajtatok. Mert igazságos Isten az Úr, boldogok mind,
akik benne bíznak. Valóban, Sion népe, te Jeruzsálemben élsz majd
és nem kell többé sírnod.
Az Úr irgalmas lesz hozzád, amikor meghallja hozzá kiáltó
szavad, mihelyt meghallja, meghallgat.
Bár a szenvedés kenyerét és a nyomorúság vizét adta neked az
Úr, de ő, a te tanítód nem rejtőzik el többé előled, és szemed látni
fogja tanítódaL - Ez az Isten igéje. - H: Istennek legyen hála.

ÉNEK

Sz VU 313-4

H: 3. Elhagyottság éjjelén annyi volt csak a remény,
Hogy eljön, ki győzni fog, és leszünk még boldogok.

4. Állt a világ szótalan, Jessze törzse lombtalan:
S a hit mégis szárnyat ölt: jön Krisztus, kit vár a föld.
Az alábbi három imafüzérből (Bánat, Kiengesztelődés, Jófeltétel) tetszés
szerint vehet egyet vagy többet a lelkipásztori kisegítő:

BÁNAT
E:
vetett

'
Testvérek, engeszteljük
meg Istent az ő szeretete ellen elköbűnökért.

lsten a Szeretet, szeretetből alkotta a világot, szeretetének bizonyságaival naponta elárasztja az embereket. Ö mindenkihez jó:
felkelti napját a jókra és gonoszokra, esőt ad igazaknak és hamisaknak. Szeretetét azonban sokszor semmibe vettük, visszaéltünk vele.
Kérjük őt, bocsássa meg vétkeinket. Kérleljük meg őt embertársaink
helyett is, akik hitük hiánya avagy szenvedélyeik bilincsei miatt nem
tudnak velünk részt venni ebben az engesztelésben.

L:Az előimádkozott fohászok után mondjuk:
Bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!
Eléd járulunk szerető Atyánk, Istenünk, és megkérlelünk téged bű
neinkért. Mert szeretetedet semmibe vettük, -H: Bocsáss meg ...

Bűnbánati
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Nagyszeretettel várod mindig, hogy az imádságban hozzád
emeljük szívünket, s mi olyan ritkán és oly rosszul imádkozunk, H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!
L:

Te nagy jóságodban úgy szereted az embert, mint atya a
gyermekét, és nagy szeretetedre gőgös, elvakult káromlás a válasz,
- H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

Te minden vasárnap hívsz bennünket a szeretetlakomára, a
szentmisére, hogy veled és egymással szeretetben egyesüljünk, de mi
hívó szavaddal sokszor nem törődünk, - H: bocsáss meg nekünk
nagy irgalmadért!

L:

Te azt kívánod, hogy szüleinket a te kedvedért szeressük,
tiszteljük, s mi erről a parancsról sokszor megfeledkezünk, - H:
bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

Te szent Fiad által megüzented, hogy különösen szereted a
gyermekeket, mi pedig nem törődünk azzal, hogy a gyermekek megismerjenek és megszeressenek téged,- H: bocsáss meg nekünk nagy
irgalmadért!

L:

Te szeretetből életet és egészséget adtál nekünk, mi pedig
életünket és egészségünket, szereteted műveit, mértéktelenséggel
tönkretettük, -H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

Te szeretetből indítottad el az életet, mi pedig az élet
szeretet-törvényét oly kevésre tartottuk, és ártatlanok életét elvettük,
-H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

A földi javakat arra adtad, hogy általuk jóságodat és szeretetedet továbbadhassuk, s mi önző módon másokat megkárosítottunk, és gyarló tetteinket ügyességnek tekintettük, - H: bocsáss
meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

Te a szeretet szentségében, az Oltáriszentségben legalább
egyszer egy évben találkozni akarsz velünk, mi azonban még az évi
húsvéti gyónást-áldozást is elhanyagoltuk, - H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

Beteg hozzátartozóinkhoz hamis szeretetből papot nem
hívtunk, és így üdvösségüket felelőtlenül veszélyeztettük, - H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

Bűnbánati

322

igeliturgia

Hogy egyházadat, szereteted állandó bizonyságát nem szerettük, gondjait magunkévá nem tettük,- H: bocsáss meg nekünk
nagy irgalmadért!

L:

Hogy téged, aki feltétlenül szeretsz bennünket, emberi féleszégyelltünk megvallani, -H: bocsáss meg nekünk nagy irgalmadért!

L:

lemből

Könyörögjünk. Mindenható, örök Isten, örökkévaló és kifogyhatatlan Szeretet! Te végtelenül szeretsz minket! Bocsásd meg
nekünk, hogy a világ káprázataitól elvakítva elfordultunk tőled,
hogy szívünket, szeretetünket a mulandók felé fordítottuk. Bocsásd
meg, hogy mást szerettünk, mint téged. De újra hozzád futunk, és
meg nem fogyatkozó szeretetedre kérünk: add meg nekünk, hogy
önzésünkből, vakságunkból és tespedtségünkből kiszabaduljunk, és
téged ezután egész szívvel, szóval, tettel maradéktalanul szeressünk,
és benned szeressük önmagunkat és az általad teremtett szép világot.
Krisztus, ami Urunk által. -H: Ámen.

E:

ÉNEK

Sz VU 411-2

H: l. Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten.

Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.
Ha szentséges arcod ragyog vándorútunk végén:
Megnyugoszna~ egymás mellett a nemzetek békén.
2. A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel
S töltsd be lelkünk szent egyházad igaz igéjével.
Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon,
És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon.
KIENGESZTELŐDÉS

Most pedig engesztelődjünk ki Isten akarata szerint embertársainkkal. Ismételjük imádságos lélekkel az előimádkozott részt:
Istenem, -te azt akartad,- hogy embertársaimat úgy szeressem, - mint önmagamat, -- add nekem segítségedet, - hogy
minden emberben - a te képmásodra teremtett - és Jézus vérén
megváltott-embertestvéreimet lássam.- Bocsásd meg nekemminden bűnömet, - amit embertársaim megbántásával - ellened
elkövettem.

E:

Bűnbánati
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Kegyelmed segítségével - jóvá akarom tenni - mindazt a
kárt, - amit embertestvéreim életében, - egészségében, - becsületében tettem. - A jövőben pedig követni akarom Jézust, - szent
Megváltómat és Mesteremet, - aki az ember iránt való szeretetből
- életét áldozta minden emberért, - jóért, rosszért egyaránt. - Ő
mindenkihez jó volt, - még azokhoz is, - akik őt bántották, életére törtek, - és szeretete bizonyságául - a kereszten szenvedve
- imádkozott ellenségeiért. - A magam részéről - szívesen megbocsátok mindenkinek, - aki engem bántott, - nekem kárt okozott, - vagy bármi módon megszomorított. - Nem tartom emlékezetemben a sértéseket, - elfelejtem a megbántásokat, - és Jézus
példája szerint - a jóság és szeretet - apostola akarok lenni.
Ne engedd, Istenem,- hogy embertársaim gyarlósága- elhomályosítsa bennem a tudatot, - hogy minden ember a te képmásod - és Jézusban testvérem, - hanem akaratod szerint - szeressem őket. Ámen.
Könyörögjünk. Hallgasd meg, kérünk Úristen, alázatos
könyörgésünket és irgalmazz nekünk, akik megvalljuk bűneinket,
hogy tőled bocsánatot és békét nyerjünk. Mutasd meg nekünk, Úristen, kimondhatatlan irgalmasságodat, tisztíts meg bennünket bűne
inktől, és szabadíts meg a megérdemelt büntetéstől. Úristen, akit a
bűn megbánt, de a bűnbánat megengesztel, hallgasd meg kegyesen
néped könyörgését, és haragodnak ostorait, amelyeket bűneinkkel
megérdemeltünk, távoztasd el tőlünk.

E:

Isten, aki gondviselésedtől meg nem fosztod azokat, akiket
szereteted állhatatosságára tanítasz, adj nekünk szent Felséged és
embertársaink iránt mindenkor szeretetet, hogy akaratod szerint a
szeretetben is képmásaid lehessünk. Krisztus, ami Urunk által.
H: Ámen.

ÉNEK

Sz VU 911

H: l. Ébredj, ember, mély álmodból,
Megszabadulsz rabságodból.
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik már minden vétked.

Bűnbánati
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J ÓFELTÉTEL

Az előimádkozott fohászokra válaszoljuk: Akarjuk!
A szeretet Istenének nevében kérdezlek titeket: Akarjátoke jóvátenni minden vétketeket, amelyeket a szeretet ellen elkövettetek! -H: Akarjuk!
L:
Akarjátok-e az Istent, az ő akarata szerint mindennél és
mindenkinél jobban szeretni? -H: Akarjuk!
L:
Akarjátok-e megvalósítani mindazt, amit Istenszeretete kíván tőletek? -H: Akarjuk!
L:
Akarjátok-e elhárítani azokat az akadályokat, amelyek Isten szeretetének útjában állnak! -H: Akarjuk!
L:
Akarjátok-e lsten egyházát lstenért szívvel, szóval és tettel
szeretni? -H: Akarjuk!
L:
Akarjátok-e embertársaitokat lsten akarata szerint szeretni? -H: Akarjuk!
L:
Akarjátok-e vállalni mindazt azt áldozatot, amit lsten és
emberszeretete, aszeretet nagy törvénye kíván tőletek?- H: Akarjuk!

E:
L:

Miatyánk ...
A szeretet mindenható Istene vegye szívesen megkérlelő
imádságunkat. Szabadítson meg bennünket a bűnök béklyóitól, vegyen el tőlünk minden gyűlöletet, önzést, lelki vakságot, hogy ezektől megszabadulva, örvendező lélekkel szolgálhassunk a mennyei
Atyának, aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. - H: Ámen.

E:

Ezután következhet szen/ségkitétel is (lásd 315. oldal).

ZÁRÓ ÉNEK
Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó kérlek, hogy nekem malasztot adj,
Hisz te a bűnöshöz irgalmas vagy.
2. Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltéL
Légy azért irgalmas és meghallgass,
Mennyei erőddel ó támogass!

H: l.

SzVU 14311-2
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VIRRASZTÁS BETEG MELLETT
Az alábbi imákat felhasználhatjuk betegáldoztatásnál (lásd 309. oldal), abban az időben, amíg a beteghez hívott pap megérkezik, előkészületül a végső szentségek vételéhez.
Mit kell előkészíteni ha papot hívunk haldoklóhoz? Leterített asztalt, gyertyát, feszületet, kis edényben vizet, törlőkendőt a kézmosáshoz, egy kis tálkában sót, esetleg kenyérbelet, amivel a pap a szent olajat letisztítja ujjairól. Ha van a háznál szenteltvíz, azt is készítsük oda. Gondoskodjunk arról, hogy az Oltáriszentséggel érkező papot imádságos légkör fogadja. Ne
csak az elválás szomorúsága kapjon hangot, hanem a keresztény remény is:
Jézus eljön a beteghez, talán azért, hogy magával vigye, és végre megjutalmazza mindazért a jóért, amit életében tett. A beteget pedig, ha van rá alkalom, hangoljuk bűnbánatra és az örök élet iránti reményre.
l. Gyógyulásért

Mindenható, örök lsten, híveid örök üdvössége, hallgass
meg minket, akik beteg szolgád (szolgálód) számára irgalmadért esedezünk, hogy visszanyervén egészségét szent egyházadban hálát adhasson neked. Ami Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

E:

2. Isten akaratában való megnyugvásért

Hatalmas Istenünk, gyarlóknak erős gyámolítója és oltalmazója, életünk határait te szabod meg. Könyörgünk azért felségedhez beteg szolgádért. Vigasztald, bátorítsd őt és erősítsd, hogy zúgolódás nélkül vegye és csendesen fogadja látogatásodat. Gyógyítsd
meg és mentsd meg a reá mért csapástól, hogy megismerje jóságodat, méltó hátát adjon irgalmadért, és atyai látogatásod által a szeretetben növekedjék.
Áldott Jézus, aki legyőzted a halál fullánkját, légy beteg szolgád segítségére, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és
uralkodol, mindörökkön örökké. Ámen.

E:

3.

Bűnbocsánatért

Kegyes és irgalmas Jézus, Szentséges Szíved haláltusájára
és szeplőtelen Szűz Anyád fájdalmára kérünk, mosd tisztára véreddel elköltözni készülő szolgád és mindama bűnösök lelkét, akik a világon bárhol a halállal vívódnak. Jézus, te haláltusádban oly sokat
szenvedtél, irgalmazz a haldoklónak. Ámen.

E:
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Virrasztás beteg mellett

4. Az lsten iránti szeretet felindítása

E:

Istenem, szeretlek forrón, mélyen,
Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen
Gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagytalak,
S nem mert egednek édes fényességét,
Szent örömben úszó angyali zenéjét
Ígéred nekem szárnyaid alatt.
De mert a kereszten karjaid kitártad,
Emberi szívemet Szívedre vártad,
Rútul kiszögezve, jaj, felém hajoltál,
Vérfutotta arcod édes, tüzes oltár,
Bűnömért viseltél szörnyű ékességet ...
Meg nem állottál a gyötrelmek mezsgyéjén,
Átmentél az éjek szörnyűséges éjén,
Borzalmas kísértet, gyalázat és szitok,
Lélek-hóhérok, gyűlölet-kárpitok
Födtek, jaj, követtek az utolsó szóig ...
Rettentő mértékkel mérted szeretésed.
ó legyek, hadd legyek könnyező vetésed;
Hadd legyek, én legyek a te aratásod,
Míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod.
Szeretlek, szeretlek,
Nem mert m~gmentettél,
Hanem mert a vérig, halálig szerettél.
S amint te szerettél, szeretlek most téged,
Életem és lelkem elkínálom néked.
Szeretlek, szeretlek, te vagy a királyom,
Istenem, mindenem, örök mennyországom!

Xavéri Szent Ferenc

A betegellátás

anyakönyvezéséről

lásd 3 ll. oldal!
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A HALDOKLÓK ISTENNEK AJÁNLÁSA

Az itt következő, szabadon választható imádságokat mindig a beteg testilelki állapotához mérten kell alkalmazni, továbbá lekintettel a helyi körülményekre és a jelenlévő személyekre.

Költözzél el, keresztény lélek, ebből a világból a mindenható Atyaisten nevében, aki téged megteremtett; az élő lsten Fia, Jézus
Krisztus nevében, aki érted kínhalált szenvedett, a Szentlélek Úristen
nevében, aki kiáradt reád! Még ma legyen részed az Úr békéjében és
lakásod Istennél, az ő szent városában, Nagyasszonyunkkal, Szűz
Máriával, Istennek szent anyjával, szent Józseffel és lsten összes angyalával és szentjével együtt!

E:

A mindenható Istennek ajánllak, kedves testvérem, annak
kezébe, aki teremtett téged, hogy térj vissza Teremtődhöz, aki téged
a föld porából alkotott. Amikor ebből az életből kilépsz, örvendezve
siessen eléd Nagyasszonyunk, Szűz Mária, az angyalok serege és lsten minden szentjei! Mentsen meg Krisztus Urunk, akit érted keresztre feszítettek, mentsen meg Krisztus Urunk, aki érted vállalta a
halált. Fogadjon be a mennyországba Krisztus, az élő lsten Fia, és
bárányai között ismerjen fel téged a jó Pásztor! Oldozzon föl téged
minden bűnöd alól: soroljon választottai közé! Lásd meg szemtől
szembe a te Megváltódat, és gyönyörködjél Isten boldogító látásában, mindörökkön örökké. - Ámen.
Add meg, Urunk, szalgádnak az üdvösséget, amelyet irgalmasságodtól remélünk! -Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat minden szorongattatásból! -Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint ahogy kimentetted Noét a vízözönböll - Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint ahogy kimentetted Ábrahámot a
kaldeai Ur városából! - Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint Jóbot a
Ámen.

szenvedéseiből!

Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint Mózest a fáraó
Ámen.

kezéből!
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Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint Dánielt az oroszlánok verméből!
-Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint a három ifjút a tüzes kemencéből
és a gonosz király kezéből! - Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint ahogy kimentetted Dávidot Saul
király és Góliát kezéből! - Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat, mint ahogy kimentetted Pétert és Pált
a börtönből! - Ámen.
Mentsd ki, Urunk, szolgádat Megváltó Jézusunk által, aki értünk elvállalta a keserű halált, és az örök élettel ajándékozott meg minket!
-Ámen.
Neked ajánljuk, Urunk, N. szolgádat (testvérünket), és kérünk téged, Urunk, Jézus Krisztus, világ megváltója, hogy akiért a
földre irgalmasan alászállottál, vedd föl jóságosan országod örömébe. Ha vétkezett is, az Atyát, a Fiút és a Szentlelket meg nem tagadta, hanem hitt benne, és a mindeneket teremtő Istent hűségesen
imádta.
A halál beállta után térdelve imádkozzák:

E: Jöjjetek segítségül, Isten szentjei, * Urunk angyalai, siessetek

hozzá.
1
H: Vegyétek pártfogásba lelkét, * és járuljatok vele a Magasságbelinek színe elé.
E: Krisztus, aki meghívott, fogadjon be országába téged, * és Ábrahám karjába vezessenek az angyalok!
H: Vegyétek pártfogásba lelkét, * és járuljatok vele a Magasságbelinek színe elé.
E: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki, * és az örök világosság fényeskedjék neki!
H: Vegyétek pártfogásba lelkét, * és járuljatok vele a Magasságbelinek színe elé.
Könyörögjünk. Neked ajánljuk, Urunk, N. szolgádat (testvérünket), hogy ebből a világból eiköltözve neked éljen, és amit emberi gyarlóságból vétkezett, azt irgalmas jóságoddal töröld el. KriszÁmen.
tus, a mi Urunk által. - H:

E:
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A HALOTTVIRRASZTÁS RENDJE
A helyi szokások szerint végezhető a virrasztás, vagyis a halottas igeliturgia a halottas háznál. Ezt vezetheti pap vagy a lelkipásztori kisegítő
vagy világi hívő. Ha ezt a szertartást elvégezték, a halottas háznál történő
koporsóbahelyezés e/hagyható.
Ez az igeliturgia alkalmas módon így rendezhető: bevezető intelem után
mondható zsoltár és könyörgés. Ezt kövesse olvasmány, majd homilia. Az
egész cselekmény énekkel és a záróimával zárul. Az itt közölt énekek alkalmazása tetszés szerinti.
tő,

Ez a halottas igeliturgia megfelelő időben a templomban is végezhede nem közvetlenül a halottért mondott mise előtt.

BEVEZETŐ RÉSZ

E: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
H: Mindörökké. Ámen.
E: Az Atya, a Fiú és a Szeottélek nevében.
H: Ámen.
Ezután néhány résztvevő sz ó t intéz a lelkipásztori kisegítő a jelenlévőkhöz
ezekkel vagy hasonló szavakkal:

Testvéreim! Együttérző szívvel állunk itt keresztény testvérünk koporsójánál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szeottélek vigasztalását.

E:

KEZDŐ ÉNEK

Sz VU 246! 1-2

ó emberi gyarló nemzetség,
Minden dolgod csak hívság, kétség.
Miben bízol? Arany és ezüst
Elenyészik majdan, mint a füst.
Refr.: Ó halál, ó halál, ó szörnyű halál.

H: l.

2. Nem látod-e annyi példában,
Hogy a halál siet dolgában?
A sok tisztség s nagy birodalom
Elolvad majd, mint a hóhalom. Refr.

Halottvirrasztás

330

Mt 27,57-60

EVANGÉLIUM

Jézust tisztelettel eltemették a sírba.
Azóta szentnek tartunk minden sírt.

Hallgassuk meg élő hittel Krisztus üzenetét, aki a feltámadás és az élet, és aki az evangélium szavaival erősít és vigasztal minket.

E:

t Evangélium Szent Máté könyvéből
Urunk, Jézus Krisztus kereszthalála után, amikor már estére
járt az idő, jött egy József nevű arimateai gazdag ember, aki maga is
Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki a testet. József levette a testet , tiszta
lepelbe göngyölte és sziklába vájt, új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített, és elment. - Ezek az evangélium igéi.
-H: Áldunk téged, Krisztus.
A feltámadás hite

HOMILIA

E: Kedves gyászoló testvéreim!

A Szeutirás szavaival hallottátok Jézus temetésének történetét. Arimateai Józsefhez hasonlóan mi is eljöttünk, hogy a gyászban
veletek érezve megadjuk a végtisztességet Istenben elhunyt testvérünknek, és imádkozzunk érte. Testét megszentelve helyezzük koporsójába, és kérjük szá~ára Megváltónktól az örök élet boldogságát.
Enyhítse fájdalmunkat szent hitünk tanítása: "Hiszem a test
feltámadását, hiszem az örök életet". Az égi hazában majd újra találkozunk, akik itt a földön Istenbe vetett hitben és szeretetben éltünk. Ámen. -H: Isten fizesse meg.
ÁLDÁSKÉRÉS

Tetszésszerint

végezhető

Szenteltvízhintés

Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra,
aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket.

E:

Tömjénezés

Legyen ez a tömjén a tisztelet jele a megkeresztelt ember teste
iránt, amelyet a szentségek a Szeutiélek élő templomává avattak.

E:

Halottvirrasztás
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Zárjátok le most elhunyt N. testvérünk koporsóját az örök élet hitében és a feltámadás reményében.
Ezután lezárják a koporsót, alatta énekelhetik:
A Sz VU 58. sz. ének dallamára

ÉNEK

H: Pihend ki már, elfáradt test,

koporsódban magadat,
halhatatlan lelked pedig
lássa égben az Urat!
2. E koporsó lesz lakásod,
porladásod tanúja,
de egykoron feltámaszt majd
az Úristen hatalma.
3. Tebenned van, örök lsten,
híveidnek reménye,
csendes békét adj testének,
s lelkét vitesd az égbe.
IMÁDSÁG

Könyörögjünk! Urunk, Megváltónk! Te halálra adtad magadat, hogy minden ember üdvözüljön és átmehessen a halálból az
életre. Alázatos lélekkel kérünk, tekints jóságosan gyászoló testvéreinkre, akik bizalommal esdekelnek hozzád kedves halottjukért. Töröld el, Urunk, elhunyt N. testvérünk minden bűnét, hiszen te szent
és határtalanul .irgalmas vagy, és halálod árán megnyitottad híveidnek az élet kapuját. Örökkévaló Királyunk, ne engedd, hogy keresztény testvérünk elszakadjon tőled, hanem a halálon aratott győzel
med erejével fogadd be őt a világosság, a boldogság és a béke országába. Aki élsz és uralkodol, örökkön örökké. -H: Ámen.

E:

BEFEJEZÉS

Sz VU 243/1-5

H: 1. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,

Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.
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2. Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Földi pályát végzett, szegény bűnös lélek;
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni.
3. Haragnak napja az, ínség s veszély napja,
Nagy nap, mely a bűnöst gyötrelemnek adja:
Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni,
Eljössz a világot lángokban ítélni.
4. Örök nyugodalmat adj, ó Uram, neki,
S örök világosság fényeskedjék neki:
Hogy szent trónod körül ő udvarolhasson,
S téged, boldogítót, örökké áldhasson.
5. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.
E: Uram, irgalmazz nekünk.
H: Krisztus kegyelmezz nekünk.

Uram irgalmazz nekünk.
E: Miatyánk ...
Uram, hallgasd meg könyörgésünket,
H: És kiáltásunk jusson eléd.
Könyörögjünk. Oldozd föl, Urunk, N. szolgád lelkét bűne
inek minden bilincsétől, hogy az örök élet dicsőségében szenteid és
választottaid között föltámadva enyhülést nyerjen. Krisztus Urunk
által. - H: Ámen.

E:

E: Adj, Uram, örök nyugodalmat neki.
H: És az örök világosság fényeskedjék neki.
E: Nyugodjék békességben.
H: Ámen.
E: Az Atya, a Fiú és a Szeutiélek nevében.
H: Ámen.
E: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
H: Mindörökké. Ámen.
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TEMETÉS
Mivel a lelkipásztori kisegítő áldást nem adhat, szentelést nem végezhet, az
alább közölt szertartásban különleges betűkkel közöljük azokat a részeket, amelyeket csak pap végezhet.
A temetésnek két állomása van: l. A halottas háznál; 2. a sírnál. A halottas
háznál, ha korábban volt virrasztás, elhagyható az igeliturgia, vagyis a
szentlecke és a válaszos zsoltár, valamint a szenteltvízhintés és tömjénezés.
A lelkipásztori kisegítő szeretettel köszönti a megjelenteket:
BEVEZETÉS

E: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
H: Mindörökké. Ámen.
E: Az Atya, a Fiú és a Szeottélek nevében.
H: Ámen.

Testvéreim, együttérző szívvel állunk itt keresztény testvérünk koporsójánál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Isten irgalmába, és az örök életbe vetett hittel kérjük a Szeottélek vigasztalását.

E:

vagy:

Isten jóságában reménykedve állunk itt elhunyt keresztény
testvérünk koporsójánál. Ajánljuk őt közös imádságunkkal Megváltó Jézusunk szeretetébe.

E:

KEZDŐ ÉNEK

Zsolt 94,1-9

Válasz: Istennek örökké él minden teremtmény, hozzá tér a lélek:
jertek, imádjuk őt!
L: Az lsten trónusa elé imádásra jöjjetek, * szívünk neki méltó zsoltárt zengjen!
És dicsérje Istent énekünk, * alázatos szívvel lépjünk színe elé!
Válasz
Mert nagy az Úr, a mi Istenünk, * uralkodik az egész világ fölött.
A földkerekség minden részét ő tartja kezében, * s hívő népét soha el
nem hagyja.
Övé minden az egész világon. Válasz
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Az övé a tenger, hiszen ő alkottamind a vizek árját, * s a szárazföldet is bizony ő formálta.
Ő Istenünk nekünk és pásztorunk, * mi az ő népe vagyunk és lába
nyomán járunk;
előttünk halad, és úgy vezet minket. Válasz
Ó bárcsak még ma hallgatnánk figyelmeztető szavára, * s szívünket
előtte

soha be nem zárnánk,
mint egykor a választott nép fiai a pusztában, * amikor
gükkel próbára tették az Úr türelmét,
bár csodáinak szemtanúi voltak. Válasz

kishitűsé

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki(k), * és az örök világosság fényeskedjék neki(k). Válasz
Fil3,20-21

SZENTLECKE

Az igeliturgiában kötelező egy evangéliumi szakasz és utána egy homilia
felolvasása. Az itt következő szentlecke és válaszos zsoltár nem kötelező.
Átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez
L: Szentlecke Szent Pál apostolnak a filippiekhez írt

leveléből

Testvéreim! Ami hazánkamennyben van. Onnan várjuk az
Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel

mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez. - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
VÁLASZOS ÉNEK

Zsolt 22, J-3a. 3 b-4. 5-6

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom.
L: Viruló réteken ad helyet nekem, * fölüdít a tiszta vizek forrásá-

ból. Válasz
Előttem

jár az igaz úton: * vezet engem jó szívével. Válasz

A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy velem: * biztos vagyok pásztorbotod oltalmában. Válasz
Asztalt terítesz, és táplálsz engem, * hogy

üldözőimet

szégyen érje.

Temetés

335

Fejemen illatos olaj csillog, * serlegern megtöltöd

bőkezűen.

Válasz

Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek egész útján.
És otthonom lesz az lsten háza* mindörökké szünet nélkül. Válasz
Jn 6,37-40

EVANGÉLIUM

Hallgassuk meg élő hittel Krisztus üzenetét, aki a feltámadás
és az élet, és aki az evangélium szavaival erősít és vigasztal minket.

E:

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van,
és én föltámasztom az utolsó napon.
E: tEvangélium Szent János

könyvéből

Kafarnaumban így tanított Jézus:
"Minden, amit az Atya nekem ad, hozzám jön; aki tehát hozzám jön, nem taszítom el.
Nem azért szálltam alá a mennyekből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. Annak,
aki küldött, az az akarata, hogy semmit el ne veszítsek abból, amit
nekem adott, hanem feltámasszarn az utolsó napon.
Atyám akarata az, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen. Én feltámasztom őt az utolsó napon." - Ezek az
evangélium igéi. -H: Áldunk téged, Krisztus.
Evangéliumhoz

HOMILIA

Jézus együtt érez velünk
E: Kedves Gyászoló Család!

Amikor egyházi temetést kértek, tulajdonképpen azt kérték,
hogy Jézus Krisztus is jelen legyen szeretett halottunk sírbahelyezésénéL Ez természetes igény, hiszen mindenki világgá szeretné kiáltani fájdalmát, mindenki várja, nézi, hogyan válaszolnak erre a többiek. A gyászban érzékennyé válunk minden érzés és gondolat iránt,
különösen, ami halottunkat és általában a halált illeti.
Egyházi temetést kértek, hogy Jézus Krisztus itt legyen. Vajon mit érez a koporsó mellett, mit szól hozzánk most, amikor
könnyektől ázott, sírástól összetört arcunk feléje fordítjuk? Ő
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ugyanaz tegnap, ma és örökké. Az evangéliumból tudjuk, hogy amikor meglátta Lázár testvérét, Máriát, hogy sír, lelke mélyéig megrendült és ő is könnyekre fakadt barátja, Lázár halálán.
Szinte nem is ember, akit ne rendítene meg a halál. Jézus igaz
emberségében, isteni érzékenységgel élte át a halál miatti gyászt,
döbbenetet. Mélyen megrendült. Ő nem közönyös bálvány. Nemcsak tudja, érzi is, amit most érzünk. Látja könnyeinket. Ezek a velünk elsírt könnyek a legszebb, legigazibb vigasztalást nyújtják. Isten könnyei legyenek vigasztalásunkra.
Ha érzésben találkozunk vele, nemcsak megértjük, hanem
meg is érezzük, amit most mond nekünk. Ha Lázár temetésén mondott valamit a halottról, miért ne mondaná most is épp ugyanazt?
Amikor szeretett barátja halálhírét közölték vele, így szólt:
Lázár barátunk elaludt. Megyek, hogy felébresszern álmából.- Egy
más alkalommal egy fiatal lány holttestéhez hívta a kétségbeesett
apa. Jézus ment. Belépett a halottas szobába. Mindenki sírt. Jézus
pedig így szólt: Ne sírjatok, nem halt meg a kislány, csak alszik.
Alszik. Lehet ezen a kijelentésen mosolyogni, meg lehet botránkozni, hogy ilyet állít valaki egy halottról. Jézust is kinevették.
Ettől azonban még iga+z maradt, amit mondott. lsten látásmódja szerint a halottak csak alszanak. Ezt hinni is lehet. Koporsójában itt
nyugvó halottunkról is.
Jézus még mást is mondott: "Aki bennem hisz, ha meghalt is,
élni fog. Mindaz, aki belém vetett hittel él, nem hal meg örökre."
Kedves Gyászoló Testvérek! Egyházi temetésen veszünk
részt, mert ezzel akarjuk Istent e koporsó mellé idézni. Amikor Jézus a földön járt, nem kerülte el a temetéseket, a gyászt, a haláleseteket. Megrendülten együtt érez velünk is. Együtt sír velünk, pedig biztosan tudja: a holtak élete megváltozik, de meg nem szűnik. Halottunk alszik. lstennek is álma van róla: az örök élet, a feltámadás.
Ámen.
H: Isten fizesse meg.
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Szent/eckéhez

HOMILIA

A

magvető

reményével temetünk

E: Kedves Gyászoló Testvérek!

A temetést nem lehet megszokni. A temetés a hozzátartozóknak a legfájdalmasabb, ám a közvetlen gyászolókkal együttérzők
szívét is szomorúság tölti be. Mindannyiunkét. Ebbe a szomorúságba azonban más érzés is vegyül. A remény felcsillanó sugara. Ahogy
osztozunk a gyászolók fájdalmában, osztozzunk most a jelenlévők
reményében is.
A búzát vető ember reméli, hogy a földbe hullott mag szárba
szökken és kalászt terem. A virágmagot ültető ember reméli, hogy az
elvetett magból színes élet nyílik ki. Most mindannyian, amikor imáinkkal a sírhoz kísérjük elhunyt testvérünk holttestét, a magot vetők
reményével tesszük ezt.
Szent Pál arról beszélt a mai szentleckében, hogy Jézus átalakítja testünket. Hogyan lesz ez? Megintcsak Szent Pált idézzük: a
mag elhal a földben, hogy új élet fakadjon belőle. Az ember teste
már most különbözik az állatokétól, mert szellemi természetű lélekkel ajándékozta meg az Isten. Az emberi testet ezért szeretet tudja
átjárni. Az állatok elhullanak, az ember testét azonban, ha hatalmába keríti is a halál, a földi ember képe mennyei képpé alakul át.
Ha nem élne a remény csírája lelkünkben, itt sem lennénk,
nem imádkoznánk együtt. Ahogy ugyancsak Szent Pál mondta:
"Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, szánalomra
méltóbbak vagyunk minden embernél."
Ezt a bibliai igazságot, a feltámadás reményét nemcsak általában vesszük tudomásul, hanem róla, N. testvérünkről, aki élt X.
évet, ahogy a koporsón olvassuk.
Jézus Krisztus csak három napig volt a sírban. A mai embernek sem öröklakása a mély sír, a porcelán urna, a kripta. Három
évet, vagy három millió évet tölt benne, egyre megy, hiszen végül
embervolta teljes egészében, felismerhetően, szerethetően feltámad.
lőtt

Kedves Gyászoló Család, barátok, rokonok, ismerősök! Mierögök hullanának erre a koporsóra, könnyeink öntözik a koszo-
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rúk virágait. Nagyon emberi a halál, nagyon emberi a gyász. Ám fájdalmunk és gyászunk Istenhez válik méltóvá, ha a magvetők reményével temetünk. Ámen. -H: Isten fizesse meg.
VÉGSŐ AJÁNLÁS ÉS BÚCSÚVÉTEL

Testvéreim! Amikor hívő lélekkel megadjuk az emberi testnek a végtisztességet, bizalommal kérjük Istent, hogy halottunkat,
akit erőtlenségben temetünk el, erőben támassza fel szentjei között,
és állítsa őt megdicsőült szentjei sorába. Miután megszabadult a haláltól, és elnyerte bűnei bocsánatát, irgalmazzon neki az ítélet napján, és fogadja vissza atyai szeretetébe. Vegye vállára őt a jó Pásztor; élvezze az el nem múló boldogságot és a szentek társaságát az
örökkévalóság Királyának jelenlétében. (Rövid csend)

E:

vagy:

E:
től.

Csendben imádkozva vegyünk búcsút elhunyt testvérünk(Rövid csend)
Szenteltvízhintés

Emlékeztessen a szenteltvíz keresztségünkre és Krisztusra,
aki szenvedésével és feltámadásával megváltott minket.

E:

Tömjénezés (nem

kötelező)

Legyen ez a tömjén a tisztelet jele a megkeresztelt ember
teste iránt, amelyet a szentségek a Szentlélek élő templomává avattak.

E:

Búcsúvételi ének

Válasz: Most visszaadom neked a lelkem, * mert csak a tiéd az, teremtő Istenem.
L: Uram, ismertél,

mielőtt

a világra jöttem, * és képmásodra alkot-

tál engem. Válasz
Bánom minden

bűnömet,

* és szégyenkezve állok arcod elé. Válasz

Ne vesd kárhozatra lelkemet, * ha eljössz, hogy ítéld a világot.
Válasz
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HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Néhány fohász elhagyható

Könyörögjünk elhunyt testvérünkértami Umnkhoz, Jézus
Krisztushoz.
L: l. Urunk, aki megsirattad az elhunyt Lázárt, töröld le
könnyeinket. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2. Aki halottakat életre támasztottál, ajándékozd meg
testvérünket az örök élettel. - H: Kérünk téged, hallgass
meg minket.
3. Aki a bűnbánóknak megígérted a mennyországot, vezesd testvérünket az örök boldogságra. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
4. Aki elhunyt testvérünket megtisztítottad a keresztség
vizében és megerősítetted az üdvösség olajával, fogadd őt
szentjeid és választottaid közé. -H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5. Aki testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad,
bocsásd őt égi országod asztalához. - H: Kérünk téged,
hallgass meg minket.
6. Minket pedig, akik testvérünk elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vigasztalásával és az örök élet reményével. - H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E:
lmádkozzunk együtt Istenhez, miként a mi Urunk, Jézus
Krisztus tanított minket imádkozni: Miatyánk ...
Umnk, Istenünk, irgalmadba ajánljuk N. testvérünk lelkét,
hogy a világnak meghalva neked éljen. Emberi gyarlóságból elkövetett !Jűneit töröld el jóságosan. Krisztus, a mi Umnk által.
H: Amen.
·
E:

ÉNEK

Tetszésszerint
például: Sz VU 243/1-5

H: l. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,

Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.
2. Reszket minden tagom, borzadok és félek,
Földi pályát végzett, szegény bűnös lélek;
Félek a naptól, mely vizsgálni fog s dúlni,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni.
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3. Haragnak napja az, ínség s veszély napja,
Nagy nap, mely a bűnöst gyötrelemnek adja:
Midőn te, ki mindig éltél és fogsz élni,
Eljössz a világot lángokban ítélni.
4. Örök nyugodalmat adj, ó Uram, neki,
S örök világosság fényeskedjék néki:
Hogy szent trónod körül ő udvarolhasson,
S téged, boldogítót, örökké áldhasson.
5. Ments meg engem, Uram, az örök haláltól,
Ama rettenetes napon minden bajtól,
Midőn az ég és föld meg fognak indulni,
S eljössz a világot lángokban ítélni.
Ezután következhet a világi gyászbeszéd, de ez mondható a sírnál is.
A GYÁSZMENET INDÍT ÁSA

Testvéreim! Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva és a feltámadás reményében kísérjük halottunkat utolsó útján
nyugvóhelyére. Útközben imádkozva ajánljuk őt mennyei Atyánk
végtelen irgalmába.

E:

Ha 'a holttestet hamvasztják:

Isten irgalmát kérve bocsássuk most útjára testvérünk holttestét. A lélek visszatért Teremtőjéhez, a test pedig váljék porrá,
amelyből vétetett.

E:

A koporsót kiviszik, a gyászmenet elindul.
ÉNEK A GYÁSZMENET ALATT

A zsoltár elhagyható

Válasz: Mennyország örömébe vigyenek az angyalok,
és az egykoron szegény Lázárral életed legyen mindörökké!
L: A

mélységből

kiáltok Uram hozzád, * Istenem, figyelj a szómra!

Válasz
Ha bűneinket, Uram, fölrovod, * Uram, ki az, aki
hat? Válasz

előtted

megáll-
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Választott népét

ő

menti meg, *

ő

váltja meg minden

bűntől.

vagy: Sz VU 53 l 1-8
bűnös lelkemen,
Szánakozz immáron szomorú szívemen.
Haragodnak mennykövét, éles, hegyes tőrét,
Vedd vissza vétkeim büntető vesszőjét.

H: l. Könyörülj, Istenem én

2. Továbbá mosogasd bűnöktől lelkemet:
Tisztítsd meg, gyógyítsd meg sebektől szívemet.
Bűneimet megvallom, nyilván tapasztalom:
Miattok nem lehet nyugságom, vígságom.
3. Vétkeim lelkemet mint kígyók, úgy marják,
Mint éles tövisek, szívemet átjárják:
Hová fussak színedtől, fegyveres kezedtől?
Félek és rettegek nagy ítéletedtől.
4. Istenem! egyedül ellened vétettem,
Előtted, ellened gonoszt cselekedtem;
Kegyelmes Úristenem! mi hasznod vesztemen?
Irgalmazz s könyörülj én bűnös lelkemen.
5. El ne vess engemet isteni színedtől,
Meg ne fossz, könyörgök, a Te szent lelkedtőL
Tiszta szívet énbennem teremts, én Istenem!
Ne tartsd fönn már tovább haragod ellenem.
6. Szabadíts ki immár a halál torkából,
Ments ki már bűneim kemény rabságából,
Hogy csak Néked élhessek, hozzád siethessek,
Téged magasztalván, benned örvendhessek.
7. Nyisd meg, ó, ajkamat szent dicséretedre,
Ébreszd föl szívemet hő szeretetedre;
Csak Téged akarjalak, Téged óhajtsalak,
Téged szeresselek, Téged kiáltsalak.
8. Tudom, hogy bűnbánó szíveket látogatsz
És kiket ostorral gyakorta sujtogatsz,
Azok Néked kedvesek, jóra érdemesek,
Add, Uram Istenem! közülök lehessek.

Válasz
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A sírhoz közeledve éneklik:
H: Szent angyalok vezessék föl lstenhez a lelkedet,

Hogy megtaláld a szentek közt örök üdvösségedet!
Istenfélő Lázár me ll é mennyországba fölkerülj,
S jámbor lelkek szent karában mindörökre üdvözülj!
A SÍRHELY MEGÁLDÁSA
Csak pap végezheti
Pap:
Könyörögjünk. Urunk, jézus Krisztus, te három napon át a
sírban nyugodtál, és ezzel megszentelted híveid sírját. Ezért a sírbatétel
számunkra nemcsak a test temetése, hanem növeli bennünk a föltámadás reményét is. Add, hogy N. testvérünk, akit most eltemetünk, békességben nyugodjék mindaddig, amíg majd életre kelted a feltámadás
napján, mert te vagy a feltámadás és az élet. Engedd, hogy a mennyei
örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. - H: Ámen.

Szenteltvízhintés

Elhunyt testvérünk a keresztvíz által Krisztushoz kapcsolódott a mulandó földi élet idejére. Megváltónk jósága engedje, hogy
dicsőséges feltámadásában is részesüljön az utolsó napon.

E:

Tömjénezés (tetszés szerint)

Legyen ez a tö'mjén a tisztelet jele a megkeresztelt ember teste
iránt, amelyet a szentségek a Szeutiélek élő templomává avattak.

E:

A koporsó sírba-eresztése alatt

ÉNEK

H: Az Úrnál nyugszom örökkön örökké;
őt

választottam, ott lakom nála.
vagy:
H: Menj alá, gyarló testem, lépj örökös házadba!
Eltűnt

már földi élted, jutsz előbbi sorsodra.
Porból lettél, porrá válsz, földből lettél, földbe szállsz,
az ítélet napig engem itt vársz.
Addig is Krisztusnak sebeibe ajánllak,
Míg Jozafát völgyébe magam után elvárlak.
Adja a nagy Úristen, vígan kelhess föl innen
A dicsőülteknek szép fényében!

Temetés

343

Hantot vet a lebocsátott koporsóra (háromszor)

Porból lettél és visszatérsz a porba, - de Isten feltámaszt
téged az utolsó napon. - Béke veled!

E:

Testvéreim! Megváltó Jézusunk tanítása szerint valljuk
meg a Szentháromság egy Istenbe és az örök életbe vetett hitünket!

E:

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és
földnek Teremtőjében; és a Jézus Krisztusban, ő egy Fiában, ami
Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemetteték,
szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, fölméne
a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbja felől, onnét lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben,
egy, katolikus, keresztény Anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bocsánatát, testnek föltámadását és az örök életet.
Ámen.

H:

IMAABEHANTOLÁS ALATT

E:
Imádkozzunk, testvéreim a meghalt hívekért, akik az Úrban hunytak el:
L: Hogy

bűneiket

megbocsásd, - H: kérünk téged, hall-

gass meg minket.
L: Hogy büntetésüket elengedd, - H: kérünk téged, hall-

gass meg minket.
L: Hogy a meghalt híveknek örök nyugodalmat adj, H: kérünk téged, hallgass meg minket.

lmádkozzunk azokért a testvérekért, akiket ez a haláleset
fájdalommal és szomorúsággal tölt el:

E:

L: Hogy a szomorúakat megvigasztald, - H: kérünk té-

ged, hallgass meg minket.
L: Hogy a megtörteket

megerősítsd,

- H: kérünk téged,

hallgass meg minket.
L: Hogy az elhagyottaknak vigaszt adj, - H: kérünk té-

ged, hallgass meg minket.

Temetés

344

Imádkozzunk valamennyi élő hívőért, különösen azért a
testvérünkért, aki közülünk elsőnek fogja követni a most elhunytat:
L: Hogy minket szolgálatodban megtarts és megerősíts, - H: kérünk téged, hallgass meg minket.
L: Hogy szívünk vágyát a mennyország felé irányítsd, - H: kérünk
téged, hallgass meg minket.
L: Hogy minket a hirtelen és készületlen haláltól megőrizz, - H: kérünk téged, hallgass meg minket.
L: Hogy minket a te békédben hazahívj, - H: kérünk téged, hallgass meg minket.
E:

Mindenható, örök Isten, élők és holtak Ura! Te megkönyörülsz mindazokon, akikről tudod, hogy hitük és jócselekedeteik
által a tieid lesznek. Hozzád könyörgünk most mindazokért, akik
még a földön élnek, és azokért is, akik a másvilágra jutottak. Irgalmadból add meg nekik bűneik bocsánatát és az örök boldogságot.
Krisztus, ami Urunk által. -H: Ámen.

E:

Ha az e/hantolás hosszabb ideig tart, imádkozhatjuk a dicsőséges olvasó tizedeit, vagy a temetési szertartás végén közölt imákból (345. oldal).
A KERESZT LETŰZÉSEKOR

Ami Urunk, Jézus Krisztus keresztjének szent jele legyen rajtad. E jelben váltott meg téged a Megváltó, e jelben van üdvösségünk.

E:

A SZERTART ÁS BEFEJEZÉSE

Ant.

H: Én vagyok a föltámadás és az élet.

Ki bennem hisz, elnyeri az üdvösséget.
Hívő lélek a halállal meg nem halhat:
Bűneire trónusomnál nyer irgalmat.
L: l. Bocsásd el most Uram szolgádat, * szavaid szerint békesség-

ben.
2. Hiszen már meglátták szemeim, * akit küldtél, az Üdvözítőt.
3. Őt adtad számunkra, * csodájáraminden népnek.
4. Hogy fényeskedjék az egész világnak, * mint választott néped dicsősége.

Megismétlik az antifónát.
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E: Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek.
H: És az örök világosság fényeskedjék nekik.

E: Nyugodjanak békességben.
H: Ámen. (vagy: Jézus, Mária szent nevében. Ámen.)
E: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
H: Ámen.
E: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
H: Mindörökké. Ámen.

TEMETÉSI IMÁK KÜLÖNFÉLE ALKALMAKRA
ÁLTALÁNOS

Jóságos Istenünk! Öröktől fogva elgondolt, csodálatos terved volt, hogy az embert az örök boldogság várományosává teszed.
Szent tervedet az ember a bűn szerencsétlenségével elrontotta, s így a
boldogságra alkalmatlanná tette magát. Elrontott szép terved egyik
büntetése a halál, mely most e koporsóban fekvő testvérünkön is érvényesítette hatalmát.

E:

Istenünk, te bűnei ellenére is boldogítani akarod az embert.
Szereteted nagyságában a halál után örök nyugalommal, zavartalan
boldogsággal várod a lelkeket, akiket saját hasonlatosságodra teremtettél.
E koporsóban nyugvó testvérünk is hordozta képmásodat itt
a földön, fogadd el magadénak és ismerd fellelkén a saját arcod vonásait! Talán nem mindig tudta megőrizni a szent hasonlatosságot,
bűnei és gyarlóságai miatt sokszor por lepte és homály vonta bé lelke szépségét, de mégis a tied volt ő, mutasd meg neki igazi arcodat!
Vigasztald meg hozzátartozóit, akiknek szíve most mély
gyásszal van tele! Juttasd eszükbe, hogy te mindig tudsz könnyeket
szárítani, gondokat oszlatni, gyengéket erősíteni. Adj nekik kegyelmet, hogy mély gyászukban is megnyugvással tudják fogadni hitünk
vigasztalását: a gondviselés titkokat rejtő igazságát.
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Fájdalommal intünk búcsút halott testvérünk felé, de él bennünk a
remény, hogy ő már megismerte ítéletedet és alkalmassá vált az örök
élet boldogságára. Kérünk, váltsd be reményünket és hallgasd meg
érte végzett imáinkat. Krisztus, ami Urunk által. -H: Ámen.
MEGKERESZTELTKISGYERMEK TEMETÉSÉN

Mennyei Atyánk! Rövid volt e kisgyermek élete. Alig jelent
meg közöttünk, máris eltávozott. Szívünket mély szomorúság tölti
el, de vigasztalnak Jézus szavai: "Engedjétek hozzám a kisdedeket,
mert övék a mennyek országa!"

E:

Kis halottunkat magadhoz hívtad, Urunk, azok közül, akik
nagyon szerették, mert te bizonyára még jobban szereted. Nagy
vigasztalás, hogy a gondos szülők kellő időben vitték őt keresztvíz
alá, s így gyermekük Isten gyermeke volt, amikor átlépte a halál küszöbét. Nemcsak örököse, de birtokosa is lett a boldogságnak: alig
született meg e földön, máris örök életre született a mennyországban.
őt

Kis halottunk most az égben köszön meg minden földi szereteteL Itt még beszélni sem tudott, de az égből szinte halljuk hálás
szavait: Köszönöm, édes jó szüleim, hogy elfogadtatok Isten kezéből. Köszönöm a gondos szeretetet és köszönök mindent, amit értem
vállaltatok. (Köszönöm, kedves keresztszüleim, hogy Istenhez vittetek, s így a szent keresztségben alkalmassá váltam a szép mennyországi életre.) (Köszönöm, testvéreim, hogy aranyosak voltatok hozzám.) (Köszönöm, nagyszüleim, hogy nekem édesapát, édesanyát
adtatok.) Köszönöm mindenkinek a kedvességet és szeretetet,
amellyel rövid kis életemet boldoggá tettétek.
Mindenkinek, aki gyorsan tovatűnő életemben szeretett, a
boldog mennyországból üzenem: várlak benneteket! Várom jó szüleimet (keresztszüleimet, testvéreimet, nagyszüleimet), minden kedves rokonomat, ismerősömet!
Tőled jött ez a kedves gyermek, Urunk, és most hozzád tért
vissza. Engedd, hogy egykor mi is hozzád jussunk és ott találkozzunk veled és e kis gyermekkel. Krisztus, ami Urunk által.
H: Ámen.
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MEG NEM KERESZTELT KISGYERMEK TEMETÉSÉN

Jóságos Istenünk, mennyei Atyánk! E fehér koporsó nemcsak egy kis halottat zár magába, hanem a szülők örömét és reményét is. Örültek a szülők, hogy gyermeket kaptak az élet Urától, legszebb vágyuk vált ezzel valóra. Rövidéletű volt ez az öröm és a kis
halott most magával viszi egy szépnek tervezett élet minden reményét.

E:

Urunk, te ismered a titkot, hogy e kisdedmiért nem lehetett
gyermeked a keresztvíz által. Nem kutatjuk, mert hisszük, hogy
gyermeked lett a szülők hite és szándéka által. Ők boldogan fogadták el a te kezedből gyermeküket. Ismerd el, Urunk, te is gyermekednek e kis halottat.
Jóságos Urunk! A búcsúzás könnyes perceiben kérünk, adj
vigaszt mindenkinek, akik e kis gyermeket szerették! Adj erőt szüleinek, hogy továbbra is vállalják az élet szolgálatát. Nekünk pedig adj
mindig elegendő kegyelmet, hogy hosszabb-rövidebb életünk végén
mi is gyermekeid közé tartozzunk, és égi házadba mehessünk. Krisztus, a mi Urunk által. - H: Ámen.
SZENTSÉGEK NÉLKÜL ELHALT FÖLÖTT

Irgalmas mennyei Atyánk! Testvérünk koporsója mellett
nemcsak a gyász és szomorúság, hanem az aggodalom is helyet kap
szívünkben. Fáj, hogy búcsút kell vennünk eltávozott testvérünktől,
de egyben aggodalom is nyugtalanít bennünket, mivel szíve úgy
szűnt meg dobogni, hogy előzőleg nem részesült szentségeidben. Fáj
a bizonytalanság, mert nem tudjuk, hogyan állt ítélőszéked elé.

E:

Szent hitünk azonban nemcsak vigasztalást ad, de reményt is
tud bennünk kelteni. Tudjuk, hogy a lélek sorsa végtelen irgalmadtól függ, és jóságod akár pillanatok alatt is tökéletes bánatra hangolhatja az embert, aki így megtisztul bűneitől. Imádságos remérinyel
bízunk abban, hogy meghalt testvérünk megkapta ezt a kegyelmi segítséget, s így tisztult lélekkel állhatott az örök Bíró elé.
A gyászbaborult hozzátartozókat is élteti a remény, hogy Isten irgalma segítségére volt kedves halottjuknak, hiszen érte is hullott Jézus vére, ő is a mennyei Atya családjához, Jézus népéhez tartozott. A tékozló fiú hazatérésének megható története nemcsak szép
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szentírási példa, hanem naponként sokszor megismétlődő jelenet az
elhagyott, de újra megtalált atyai ház kapujában.
Mi is, Urunk, mindennap számítunk megbocsátó jóságodra,
de különösen kérünk, adj kegyelmet, időt, hogy a hozzád vezető
nagy útra megtisztult lélekkel léphessünk, és atyai házad kapuján
egykor szerencsésen beléphessünk. Krisztus, ami Urunk által.
H: Ámen.
SZENTSÉGEK NÉLKOL, HIRTELEN ELHALT FÖLÖTT

Urunk és Istenünk! A felebaráti szeretet szomorúságával és
aggodalmával álljuk körül e koporsót. Testvérünket, akit most temetünk, váratlanul hívtad el az élők közül, s így nem volt ideje, hogy
ítélőszéked elé felkészüljön. Ezért a szokásosnál is nagyobb átérzéssei imádkozunk: "Könyörülj rajtam, Istenem, a te nagy irgalmasságod szerint!"

E:

Vigasztalást keresünk a tudatban, hogy te az időtlen örökkévalóságban élsz, de Ura vagy a földi idő minden percének is. Irgalmasságod nagy jót tehet egy pillanat alatt is. Abban reménykedünk,
Istenünk, hogy hirtelen meghalt testvérünk életének utolsó pillanataiból egyet arra engedélyeztél, hogy a nagy útra induló lélek őszinte,
tökéletes bánattal kérjen tőled bocsánatot.
Ez a hit és remény vigasztalja a szomorkodó és aggódó hozzátartozókat is. Adj enyhülést fájdalmukra, adj nekik erőt a csapás türelemmel való elviselésére, éltesd bennük a másvilági viszontlátás és
a feltámadás reményét.
A váratlan halál tanítását megértve, magunkért is könyörgünk, Urunk. Óvj meg bennünket a hirtelen haláltól, adj majd időt
és alkalmat, hogy szentségeidben megtisztulva induihassunk a nagy
útra és szerencsésen megérkezzünk hozzád. Krisztus, ami Urunk által. - H: Ámen.
ÖNGYILKOS FÖLÖTT

Élet Ura, igazságos Istenünk! A megdöbbenés és sajnálat
érzésével jöttünk el erre a temetésre. Aggodalom tölti el lelkünket, hogy a halál kapuján túl milyen ítélettel válaszolsz annak,
aki megmásította éltető akaratodat.

E:

őszinte
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Tudjuk, Urunk, hogy csak te ismered teljesen az emberi lélek
mélységes titkait. Tudjuk, hogy tragikusan meghalt testvérünk lelke
és sorsa is a te kezedben van, s hogy nem emberi mértékkel, hanem
isteni mindentudással és végtelen irgalommal ítéled meg az emberek
felelősségét és tetteit.
Meghalt testvérünk a keresztségben gyermeked lett és életében Jézus népéhez, a te egyházadhoz tartozott. Azért a hívők közösségében imádkozunk érte, mert hisszük, hogy alkalmazhatók rá Jézus szavai: "Atyám, bocsáss meg neki, mert nem tudja, mit cselekedett".
Vigasztalásod erejét öntsd a bánkódó hozzátartozók lelkébe.
Adj fájdalmukra enyhülést, segítséget a csapás elviselésére, és hitet,
hogy te minden bajból ismered a kivezető utat.
Kérünk, add meg nekünk a tisztánlátás és
mét. Krisztus, a mi Urunk által. - H: Ámen.

erős

akarat kegyel-
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LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐ
KÁNONI KÜLDETÉSÉNEK
SZERTARTÁSA
JAVASLAT A MONTREÁLI EGYHÁZMEGYE GYAKORLATÁBÓL

A kánoni küldetés szertartása lehetőleg a helyi egyházközségben történjék,
azoknak a híveknek jelenlétében, akikhez a küldetés szól. Ha ez nem lehetséges, a körzet központjában történjék.
A kánoni küldetést a megyésfőpásztor (ordinarius) vagy megbízottja (segédpüspök, általános helynök, kanonok, esperes) adja. Lehetőleg szentmise keretében történjék. A szertartás helye: az evangélium és homilia után,
de a hiszekegy, illetve hívek könyörgése előtt. Ha nem lehetséges szenimisében tartani, a következő énekkel kezdődjék a szertartás:
KEZDŐ ÉNEK

SzVU258/l-2

H: l. lsten hozta hív nyájához a főpásztort és Atyát,
Kinek lelkünk kormányzását az Úr Jézus adta át,
Hogy általa szent kegyelme árasztassék a hívekre,
Úgy, arnint ő egyházában mindörökre rendelte.

2. Jézus, te vagy a szegletkő, mely fölött az oszlopok
Apostoli egyházadban a fölszentelt főpapok.
Adj erőt főpásztorunknak: atyja legyen rnindnyájunknak,
És jó harcot harcolhasson javára egyházunknak.
A JELÖLT SZÓLÍTÁSA

A helyi plébános kiszólítja a jelöltet. Az, nevét hallva válaszol és a püspök
elé áll:

Plébános: Kérjük a lelkipásztori
elő.

Jelölt: Jelen.

kisegítő-jelöltet,

N. -t, hogy lépjen
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A JELÖLT BEMUTATÁSA

Plébános: Főtisztelendő püspök atya (püspök úr, helynök úr, kanonok úr, esperes úr)! A Szent N-ről nevezett egyházközség arra kéri,
hogy ezt a lelkipásztori kisegítő-jelöltet iktassa be szolgálatába.
Püspök: Erre méltónak ítéled őt?
Plébános: Az lsten népének soraiban végzett véleménykutatás és a
kiképzésével megbízott javaslata alapján tanúsíthatom, hogy erre
méltó.
Püspök: Isten teremtő kegyelmének segítségül hívása után, Krisztus
Urunk érdemeire hivatkozva, szándékunk a jelöltnek kánoni küldetést adni.
Hívek: Istennek legyen hála.
FŐPÁSZTORI INTELEM

Ilyen vagy hasonló szavakkal

Püspök: Az itt álló testvérünket most beiktatjuk a lelkipásztori kisegítők sorába. Fontoljuk meg, mit is jelent ez a szolgálat.
Ez a testvérünk lsten házanépét fogja szolgálni azokkal a kegyelmi ajándékokkal, amelyeket a Szentlélek szabadon ajándékozott
neki. Emlékezzünk Szent Pál szavaira, amelyekkel nemcsak a korintusi híveket figyelmezteti, hanem minket is: "A lelki adományok
ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért
kapja, hogy használjon vele.
műve,

Minden kegyelmi ajándék azonban egy és ugyanazon Lélek
tetszéseszerint osztva kinek-kinek." (IKor 12,4-7.11)

Ez a testvérünk meghallotta a közösség hívását az egyháznak,
Krisztus Titokzatos Testének építésére; a meghívást a püspökökkel,
papokkal, diakónusokkal és az egész egyházközösséggel való együttműködésre.

Kedves jelölt! Lelkipásztori szolgálatodba való beiktatásod
előtt állsz. Ami feladatunk az Úr szolgálata. Most tehát arra vállal-

kozol, hogy szavaid és tetteid Krisztus jelévé váljanak minden ember
Mint lelkipásztori kisegítőhöz fog hozzád fordulni lsten hívő
népe. Nálad keresik azt a szeretetet, amelyet Krisztustól kaphatnak
meg. Buzdíts minden embert, hogy válaszoljon a keresztségben kapott meghívására. Kínáld a keresztény remény adományát az elcsügelőtt.
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gedteknek. Mindenekfelett pedig ismerd és szeresd a Lélek adományait, amelyeket oly bőkezűen osztogat mindenkinek. Olyan tanúja
légy az evangéliumnak, hogy példád nyomán Krisztus házanépe,
amelyet a Lélek hívott életre, lsten előtt növekedjék a kegyelemben.
Lelkipásztori kisegítövé való beiktatásod legyen felhívás mások számára, hogy ők is belépjenek az atyai házba, és így biztosítsák belépésüket az örök életbe. Ámen. - H: lsten fizesse meg.
ÍGÉRET

Püspök: Akarod-e vállalni azt a
kisegítökre hárul?
Jelölt: Akarom.

felelősséget,

amely a lelkipásztori

Püspök: Akarod-e nyilvános tanúként szolgálni az egyházat, keresztségi elkötelezettséged alapján?
Jelölt: Akarom.
Püspök: Ígéred-e, hogy engedelmes leszel nekem (főpásztorodnak)
és utódai(m)nak?
Jelölt: Ígérem.
BEIKT ATÓ IMA

Püspök: Mindenható Istenünk. Lelked adományait bőségben árasztod közösségünkre, hogy építsd egyházadat és adományaid sokféleségével Jézust kinyilvánítsct nekünk. Add, hogy testvérünk, aki a lelkipásztori kisegítők feladatára vállalkozott, láthatóan a te tanítványact legyen. Add, hogy szolgálata aszeretet élő példája legyen, mint
ahogyan Krisztus is szereti népét. Add, hogy az egyház tagjainak segítségére legyen: a püspöknek, a papságnak, a diakónusoknak és
mindazoknak, akiket ugyanarra hívtál, hogy titkaidat felismerve
szentségi életet éljenek, és ezzel valósítsák meg azt a küldetést,
amelyben Jézus Krisztussal osztoznak. -H: Ámen.
A SZOLGÁLA TI JELVÉNYEK Á TADÁSA

A püspök a jelöltre adja a liturgikus ruhát és mondja:

Püspök: Legyen ez öltözeted, amelyet jogod van hordani a szent
szertartásokon.
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A püspök ráadja a jelöltre a keresztet:

Püspök: Ez a kereszt annak az elkötelezettségnek jele, amelyet elő
ször a keresztségben kaptunk. Emlékeztessen ez a kereszt Krisztus
Urunknak, Megváltónknak kereszthalálára és feltámadására.
Átadja a szentírást:

Püspök: Ezt kell hirdetned az evangélium erejében szavaiddal és életed példájával.
BEFEJEZÉS
A püspök ezután feláll és kezet fog a beiktatott új lelkipásztori kisegítővel,
és mondja:

Püspök: Légy hűséges Jézus Krisztus evangéliumához, bízz a Gondviselésben és ne szűnj meg tanulmányozni, felismerni Isten végtelen
szeretetét népe iránt. B~ke veled.
Lelkipásztori kisegítő: Es a te lelkeddel.
Ezután a hiszekeggyel, illetve a hívek könyörgésével folytatódik a szentmise. Ha nem szenimisében történt a kánoni küldetés átadása, a püspök (vagy
megbízottja) áldással bocsátja el a híveket:

Püspök: Legyen áldott az Úr neve.
Hívek: Most és mindörökké.
Püspök: Segítségünk az Úr nevében.
Hívek: Aki az eget és a földet alkotta.
Püspök: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az
Atya, t, a Fiú és a Szentlélek.
Hívek: Amen.
Plébános: Menjetek békével.
Hívek: Istennek legyen hála.
ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 268/1-2

H: l. Tehozzád kiáltok, édes Istenem!

És minden munkámat néked szentelem.
Mert te engemet munkára szántál,
Ép testbe arra alkottál.
2. Adj erőt, épséget, Uram, azoknak,
Akik szent nevedben híven dolgoznak:
Hogy vidám kedvvel munkálkodhassunk
S munkánkkal téged áldhassunk.
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A LELKIPÁSZTORI KISEGÍTŐ JAVASOLT ÖLTÖZÉKE
Elv: Jelentősen különbözzék a felszentelt személyek (püspök, pap, diakónus) liturgikus öltözékétől. Ugyanakkor jelezze, hogy viselője szent cselekményt vezet.
Javaslat: l. A bencés vagy ciszter reverendánál használatos skapuláréhoz

hasonló ruhadarab.
2. Mellkereszt: a skapuláré fölött zsinóron hordott kereszt,
amelynek anyaga fa vagy fém.

IV. RÉSZ

ÁJTATOSSÁGOK
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JÉZUS SZENT NEVÉNEK TISZTELETE
KEZDŐ ÉNEK

SzVU 15111-3

H: l. Zengjünk Jézus szent Nevének

Új éneket, keresztények.
Üdvözlégy, fény tengere:
Jézus édes szép neve.
2. Nincsen név több ilyen édes,
Ily magasztos, ily fölséges;
Bajvívóknak fegyvere:
Jézus édes szép neve.
3. Az ég és föld meghajolnak,
E szent névnek úgy hódolnak;
Lelkünk ízes fűszere:
Jézus édes szép neve.
LITÁNIA
Előimádkozó:

Hívek:

Uram, irgalmazz.
Krisztus, kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.
Jézus, hallgass minket.
Mennyei Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
Jézus, az élő Isten Fia,
Jézus, az Atyának fényessége,
Jézus, az örök világosság
fényessége,
Jézus, a dicsőség királya,
Jézus, az igazságosság napja,
Jézus, a Boldogságos Szűz
Máriának Fia,

Uram, irgalmazz.
Krisztus, kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.
Jézus, hallgass meg minket.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
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Előimádkozó:

Hívek:

Szeretetre méltó Jézus,
Csodálatos Jézus,
Jézus, erős Isten,
Jézus, a jövő élet Atyja,
Jézus, a nagy tanács Angyala,
Leghatalmasabb Jézus,
Legtürelmesebb Jézus,
Legengedelmesebb Jézus,
Szelíd és alázatos szívű Jézus,
Jézus, a szüzesség kedvelője,
Jézus, szerető barátunk,
Jézus, a béke Istene,
Jézus, az élet szerzője,
Jézus, az erények példaképe,
Jézus, a lelkek buzgó keresője,
Jézus, a mi Istenünk,
Jézus, ami menedékünk,
Jézus, a szegények atyja,
Jézus, a hívek kincse,
Jézus, jó pásztor,
Jézus, igaz világosság,
Jézus, örök bölcsesség, ,
Jézus, végtelen jóság,
Jézus, utunk és életünk,
Jézus, az angyalok öröme,
Jézus, a pátriárkák királya,
Jézus, az apostolok mestere,
Jézus, az evangélisták tanítója,
Jézus, a vértanúk erőssége,
Jézus, a hitvallók világossága,
Jézus, a szüzek tisztasága,
Jézus, rninden szentek koronája,
Légy irgalmas!
Légy irgalmas!
Minden gonosztól,
Minden bűntől,

irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
Kegyelmezz nekünk, Jézus!
Hallgass meg minket, Jézus!
ments meg minket, Jézus.
ments meg minket, Jézus.
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A te haragodtól,
Az ördög cselvetéseitől,
A tisztátalan lélektől,
Az örök haláltól,
Sugallataid elhanyagolásától,
Szent megtestesülésed titka által,
Születésed által,
Gyermekséged által,
Isteni életed által,
Fáradalmaid által,
Haláltusád és szenvedésed által,
Kereszted és elhagyatottságod
által,
Ellankadásod által,
Halálod és temetésed által,
Föltámadásod által,
Mennybemeneteled által,
A legméltóságosabb Oltáriszentség szerzése által,
Örömeid által,
Dicsőséged által,
lsten Báránya,
Te elveszed a világ
lsten Báránya,
Te elveszed a világ
lsten Báránya,
Te elveszed a világ

ments
ments
ments
ments
ments
ments
ments
ments
ments
ments
ments

meg
meg
meg
meg
meg
meg
meg
meg
meg
meg
meg

minket,
minket,
minket,
minket,
minket,
minket,
minket,
minket,
minket,
minket,
minket,

Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.

ments
ments
ments
ments
ments

meg
meg
meg
meg
meg

minket,
minket,
minket,
minket,
minket,

Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.
Jézus.

ments meg minket, Jézus.
ments meg minket, Jézus.
ments meg minket, Jézus.

bűneit,

kegyelmezz nekünk, Jézus.

bűneit,

hallgass meg minket, Jézus.

bűneit,

irgalmazz nekünk, Jézus.

Jézus, hallgass minket.

Jézus, hallgass meg minket.

Uram Jézus Krisztus, te azt mondottad: kérjetek és adatik
nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nekték,
kérünk, add nekünk könyörgésünkre isteni szeretetednek érzelmét,
hogy téged teljes szívvel, szóval és tettel szeressünk és dicséreteddel
soha föl ne hagyjunk.

E:

Adj nekünk, Uram, szent neved iránt félelmet és örök szeretetet; mert gondviselésedtől soha meg nem fosztod azokat, akiket
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szereteted állhatatosságára tanítasz, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. - H: Ámen.
IMÁK

Tetszésszerint hozzájűzhetjük
LIGUORI SZENT ALFONZ IMÁDSÁGA

ó Jézusom, vésd drága szent nevedet szegény szívembe és
nyelvemre, hogy a bűn csábításait szent neved segítségül hívása által
legyőzzem, s ha a bizalmatlanság lelke megszállja szívemet, a te érdemeidbe helyezzem reményemet; ha hozzád való szerelmem hűlni
kezd, szent neved gerjessze föl és emlékeztessen arra, mennyire szereUél engem. A te neved legyen mindig oltalmam, vigasztalásom és a
tűzszikra, amely szívemben a hozzád való szeretetet lángra gyullassza.

E:

Engedd, ó Jézus, hogy amíg élek, mindig segítségül hívjalak,
e névvel ajkamon váljak el a világtól s még halálom végső percében is
ezt kiáltsam: szeretlek, Jézusom. Jézus, édes Jézus! Ámen.
JÉZUS LEGSZENTEBB NEVE ÜNNEPÉN

Könyörögjünk. lsten, aki egyszülött Fiadat az emberiség
Megváltójává rendelted és meghagytad, hogy Jézusnak nevezzék:
engedd kegyesen, hogy szentséges nevét tiszteljük a földön, és látásán örvendezzünk a mennyben. Ugyanazon Krisztus Urunk által.H: Ámen.
E:
Jézusunk, hozzád jövünk! Te vagy az út; követni akarunk
parancsaid és tanácsaid teljesítésével és példád utánzásávaL Az engedelmesség, a lemondás és áldozat útját járjuk, amely hozzád, az égbe vezet.
Jézusunk, te vagy az igazság! Te vagy az igazi világosság,
amely megvilágít minden embert. Hiszünk benned, hiszünk tanításodban; meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk.
Jézusunk, te vagy az élet. Éltetsz megszentelő kegyelmeddel,
amely lelkünk élete; szavaiddal, amelyek az örök élet ígéi; az Oltáriszentségben, amely az égből szállott élő kenyér; Szent Szíved által,
amely a lelkek szeretetétől lángol.
Teljes szívből ragaszkodunk szavaidhoz, éhezünk az Oltáriszentség élő kenyerére, kitárjuk Szent Szíved éltető vérének szívünket, és bensőségesen egyesülünk minden szándékávaL
E:
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Bárcsak isteni Szíved uralkodnék az egyház minden gyermekén és az emberiségen. Ámen.
ÚJÉVNAPJÁN

Mindennek alkotója, felséges lsten! Az új esztendő első
napján hálátadó és kérő szívvel járulunk eléd. Köszönjük, hogy
megtartottáll Hiszen jóságod és könyörületed nélkül úgy eltüntünk
volna, mint az elmúlt esztendő. Bárcsak az új év minden napjával
jobbakká és tökéletesebbekké is lennénk! Vajha nemcsak időben,
hanem lélekben is egyre közelebb jutnánk hozzád! De te ismered
gyarlóságunkat, Urunk, és tudod, hogy segítséged nélkül hiábavaló
minden törekvésünk. Kegyelmed jeléül ajándékozd nekünk az új
esztendőt, és adj időt megtérésünkre.

E:

Teremts bennünk, mennyei Atyánk, tiszta, alázatos, téged
mindennél jobban szerető szívet. Élessz és növelj szívünkben bánatot elkövetett bűneink felett. Erősítsd akaratunkat a jóra. Add,
hogy leginkább megbántásodtól féljünk, és legjobban kegyelmedet
kívánjuk. Fojtsd el bennünk, Urunk, a földiek rendetlen szeretetét,
amely már eddig is annyiszor eltávolított vagy elszakított tőled. Mivel te vagy az út, igazság és az élet, légy lelkünk élete, elménk igazsága, kívánságaink egyetlen célja. Add, hogy a jót támogassuk, és felebarátainkat tőlünk telhetőleg boldoggá tegyük. Ne engedd, hogy az
új esztendőnek csak egy óráját is tétlenül és haszontalanul töltsük.
Őrizz meg minket a veszedelmes betegségektől, a nagy károktól,
a gonosz emberek üldözésétő!, a rágalmazó nyelvektől, a szegénységtől, a szégyentől és minden veszedelemtől. Ha pedig úgy tetszenék
szent Fölségednek, hogy ezek valamelyikével meglátogass, add,
hogy a reánk bocsátott keresztet békés szívvel viseljük, és egyedül
beléd helyezzük minden reményünket.

Legyenek az új esztendőben a rosszak jókká, a jók naponként jobbakká s ezáltal boldogabbakká. Ne könyörögjön a szegény
eredmény nélkül; leljen mindenki, aki vigasz, tanács és segély nélkül
szűkölködik, vigasztalót, tanácsadót és segítőt. Szálljon áldásod a
nagyokra és kicsinyekre, gazdagokra és szegényekre, öregekre és ifjakra egyaránt.
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Ha pedig azt határoztad, hogy ez az év legyen földi életünk
utolsó esztendeje, add, élet és halál Ura, hogy szent Fiad testének
méltó vétele által megerősítve, lelki megnyugvással haljunk meg, országodba jutva, a szentekkel együtt dicsérhessünk és szerethessünk
mindörökké. Ámen.
SZENTSÉGKITÉTEL

Lásd 315. oldal

Tetszés szerint

végezhető.

ZÁRÓ ÉNEK

H: l. Ó Jézus, emlékezni rád,
A szívnek szent örömet ád.
De minden méznél édesebb,
Szívünkben bírni tégedet.
2. Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengőbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus, édes szent neved.
3. A bánat benned lel reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk,
Hát még mi vár, ha föllelünk!
4. A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betű ki nem fejezheti,
Csak aki érzi, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.
5. Te légy, ó Jézus, örömünk,
Mennyekben gazdag örökünk.
Te adj a mennyben koronát
Most és örök időkön át.

SzVU 15211-5
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JÉZUS SZÍVÉNEK TISZTELETE
ELSŐPÉNTEKEN IS
KEZDŐ ÉNEK

SzVU 15511-3

H: l. Jézus Szíve legtisztább szív, kegyelem oltára,

Boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárj a.
Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták,
Rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltjáL
2. Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája,
A mennyei dicsőségnek legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek,
Szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd.
3. Jézus Szíve, add, hogy mindig szeresselek jobban;
Ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban.
Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedékem,
A sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem.
LITÁNIA
Előimádkozó:

Hívek:

Uram, irgalmazz.
Krisztus, kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.
Krisztus, hallgass minket.
Mennyei Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy lsten,
Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve,
Jézus Szíve, a Szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott
Szív,
Jézus Szíve, az lsten igéjével
lényegileg egyesített Szív,

Uram, irgalmazz.
Krisztus, kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.
Krisztus, hallgass meg minket.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
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Előimádkozó:

Jézus Szíve, végtelen fölségű
Szív,
Jézus Szíve, Isten szent temploma,
Jézus Szíve, a Magasságbelinek
szent szekrénye,
Jézus Szíve, Isten háza és a
mennyország kapuja,
Jézus Szíve, a szeretet
lángoló tűzhelye,
Jézus Szíve, az igazságosság és
szeretet tárháza,
Jézus Szíve, jósággal és szeretettelteljes Szív,
Jézus Szíve,
minden erény mélysége,
Jézus Szíve, minden dicséretre
legméltóbb Szív,
Jézus Szíve, minden szív királya
és középpontja,
Jézus Szíve, amelyben a
bölcsesség és tudomány
összes kincsei megvahnak,
Jézus Szíve, amelyben az
istenség és emberség egész
teljessége lakozik,
Jézus Szíve, amelyben a
mennyei Atyának kedve
telt,
Jézus Szíve, amelynek
teljességéből mindannyian
merítettünk,
Jézus Szíve, az örök halmok
kívánsága,
Jézus Szíve, béketűrő és nagy
irgalmasságú Szív,

Litániák
Hívek:
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
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Előimádkozó:

Hívek:

Jézus Szíve, dúsgazdag
mindazok iránt, akik
hozzád folyamodnak,
Jézus Szíve, az élet és szentség
forrása,
Jézus Szíve, vétkeinkért
engesztelő áldozat,
Jézus Szíve, gyalázatokkal
tetézett Szív,
Jézus Szíve, gonoszságainkért
megtört Szív,
Jézus Szíve, mindhalálig
engedelmes Szív,
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött
Szív,
Jézus Szíve, minden vigasztalás
kútfeje,
Jézus Szíve, életünk és
feltámadásunk,
Jézus Szíve, békességünk és
engesztelésünk,
Jézus Szíve, bűnösök áldozatja,
Jézus Szíve, benned reménylők
üdvössége.
Jézus Szíve, benned kimúlók
reménysége,
Jézus Szíve, minden szentek
gyönyörűsége,

Isten Báránya,
Te elveszed a világ
lsten Báránya,
Te elveszed a világ
lsten Báránya,
Te elveszed a világ
E:
H:

irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.
irgalmazz nekünk.

bűneit,

irgalmazz nekünk.

bűneit,

kegyelmezz nekünk.

bűneit,

irgalmazz nekünk.

Szelíd és alázatos szívű Jézus.
Alakítsd szívünket a te Szíved szerint.
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Tetszésszerint hozzáfűzhetjük

IMÁK

ENGESZTELÉS ELSŐ VASÁRNAP VAGY ELSŐ PÉNTEKEN

Jézus isteni Szíve! Térdre borulunk előtted, és felajánljuk
neked Szűz Mária szeplőtelen szívének, az ég minden angyalának,
szentjének és az egész Anyaszentegyháznak imádását, dicséretét és
dicsőítését. Azt óhajtjuk, hogy az örökkévalóságon át minden teremtmény így imádjon, dicsérjen és dicsőítsen téged.
Hálát adunk neked a természet és kegyelem minden jótéteményéért, amelyek belőled, minden jónak kimeríthetetlen forrásából
szünet nélkül áradnak. A téged szerető teremtményekkel egyesülve
megkérlelünk minden hitetlenség és hálátlanság, minden hidegség és
közönyösség, minden tiszteletlenség és bántalom miatt, amelyekkel
az emberek téged, főleg a legméltóságosabb Oltáriszentségben illet:.
nek. Engesztelésül fogadd kegyelmesen hitünket, bizalmunkat, szeretetünket, és hallgasd meg irgalmasan könyörgéseinket:

E:

E: Jézus isteni Szíve! Könyörülj Anaszentegyházadon,

minden egyházi és világi elöljárón és minden híveden.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E: Jézus isteni Szíve! Könyörülj közösségünk minden

tagj án.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
E: Jézus isteni Szíve! Könyörülj a tisztítóhelyen

szenvedő

keresztény hív~ken, főleg azokon, akik életükben közösségünkhöz tartoztak.
H: Kérünk téged, hallgass meg minket.
Jézus isteni Szíve! Te a kereszten minden ember üdvéért
feláldoztad magadat mennyei Atyádnak és ezt az áldozatot oltárainkon számtalanszor megújítod, add, hogy végtelen szeretet-áldozatod
mindenkinek javára szolgáljon.
Tartsd meg, oltalmazd és kormányozd Szelltegyházadat és
annak látható fejét: a római pápát. Egyesítsd a római pápával a fő
pásztorokat, a főpásztorokkal a papokat, a papokkal a híveket,
hogy mindnyájan egy lelki épületet képezzünk, amely az apostolok
alapzatán, Péteren, mint kősziklán, Jézus Krisztuson, mint szegletkövön emelkedjék föl. Minden tévtanítást, szakadást, botrányt, üldözést és közönyösséget távolíts el egyházadtóL
Oltalmazd a világi elöljárókat, hogy alattvalóikat bölcsességed és erőd segítségével békében és egyetértésben, igazságban és szeE:
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retetben megtartsák, és valódi jámborsággal a földi jólétre és az
örök üdvösségre vezéreljék.
Add a szülőknek kegyelmedet, hogy gyermekeiket dicsősé
gedre és üdvösségükre neveljék; hogy Isten ártatlan és erényes fiaivá
és a mennyország örököseivé képezzék.
retetet

Önts a gyermekekbe engedelmességet, tiszteletet és hálás szeszülőik iránt, hogy atyai áldásod bősége árassza el őket.

Adj a szolgálatban lévőknek hűséget és lelkiismeretességet
kötelességük teljesítésében; türelmet és alázatosságot, tiszta életet és
a Szentlélek örömét.
Őrizd az ártatlanokat, erősítsd a bűnbánókat, térítsd meg a
bűnösöket.

Alázd meg és vezesd vissza egyházadba országod elleneit; terjeszd mindinkább isteni neved dicsőségét, hogy minden ember
az igazság ismeretére jusson és üdvözüljön.
Végül engedd, hogy az elhunytakat is neked ajánlhassuk. Könyörülj rajtunk; különösen szüleinken, rokonainkon, barátainkon,
jótevőinken és azokon, akikről senki sem emlékezik meg. Engedd,
hogy velük együtt örök látásodra és az üdvösségre jussunk. Aki élsz
és uralkodol mint Isten az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben
mindörökké. H: Ámen.

XIII. LEÓ PÁPA FELAJÁNLÓ IMÁJA
Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk,
akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid akarunk lenni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk fölajánlja magát szentséges Szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszították maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus és öleld valamennyit
legszentebb Szívedre. Légy királya, Urunk, nemcsak a hívőknek,
akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mihamarabb visszatérjenek az atyai házba és
éhen-szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor.

E:
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Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egy
szózattól visszhangozzék: Köszöntsük az isteni Szívet, amely által
üdvösségünk támadt; dicsértessék és áldassék, mindörökké. Ámen.
CSALÁD FELAJÁNLÁSA SZENTCSALÁD VASÁRNAPJÁN

Istenünk! E mai napon jóságos védelmedbe ajánljuk plébániánk minden családját. Áldd meg valamennyiüket és tedd életüket boldoggá, amint megáldottad és boldoggá tetted a názáreti Szent
Családot. Adj tagjaiknak igazi és kitartó szeretetet egymás iránt.
Adj nekik elnéző szelídséget, hogy egymás gyarlóságait elviseljék és
egymásnak megbocsássanak, amint te is megbocsátasz mindannyiunknak. Áldd meg munkájukat: alakítsd lelküket, hogy ne bizakodjanak el a jólétben, de ne essenek kétségbe a megpróbáltatások között sem. Különösen keltsd föl a családapákban és családanyákban
az állapotbeli kötelesség érzetét, hogy egymást támogassák, gyermekeiket pedig vallásosan neveljék, hogy így eljussanak az örök életre.
Ami Urunk, Jézus Krisztus által. -H: Ámen.

E:

ENGESZTELŐ IMA FARSANGVASÁRNAP

Jézus Krisztus, Megváltónkés Istenünk! Szeretettől áthatva jöttünk szentegyházadba, hogy a kenyér színe alá rejtőzött fölségedet imádjuk. Tekints k~gyesen összegyűlt híveidre, és bocsásd meg
bűneinket. Bocsásd meg azt a sok vétket, amellyel a zajos farsangi
mulatozások közben a könnyelmű és kicsapongó emberek megbántanak.

E:

Szent kegyelmed világosítson meg minden embert, hogy
Szent Pál intéseszerint csakis az Úrban vigadjon, az élet örömeit keresztényhez illő módon élvezze, lelkének kárát ne vallja, a mértékletességtől el ne térjen és a bűnös mulatozástól óvakodjék. Világosítsd
meg elménket, hogy az örökkétartó örömöket keressük, a mulandó
élet örömeit pedig úgy élvezzük, hogy szeretetedre és áldásodra méltók lehessünk. Aki az Atyával és SzeDtlélekkel egyetemben élsz és
uralkodol, igaz Isten, mindörökké. - H: Ámen.
SZENTSÉGKITÉTEL
ZÁRÓ ÉNEK

Tetszésszerint végezhető. Lásd 315. oldal
Sz VU 15711-2. Lásd 209. oldal
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A BOLDOGSÁGOS SZÜZ TISZTELETE
KEZDŐ ÉNEK

SzVU29211-3

H: l. Máriát dicsérni, hívek jöjjetek,

Mert ő fogja kérni Fiát értetek.
Refr: Üdvözlégy, Mária! Mondja minden hív,
Áldott légy, Mária! Mondja nyelv és szív.
2. Ha értünk Mária Fiát kérleli,
Kérését szent Fia meg nem vetheti. Refr.
3. lstentől csodálva néki adatott,
Hogy anyaságával Szűz maradhatott. Refr.
Más kezdő énekek:
Ádventben: Sz VU 911-4, lásd 42. oldal
Karácsonyi időben: Sz VU 3411-2, lásd 96. oldal
LORÉTÓl LITÁNIA
Előimádkozó:

Hívek:

Uram, irgalmazz.
Krisztus, kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.
Krisztus, hallgass minket.

Uram, irgalmazz.
Krisztus kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.
Krisztus, hallgass meg minket.

Mennyei Atyaisten,
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy lsten,

irgalmazz
irgalmazz
irgalmazz
irgalmazz

nekünk.
nekünk.
nekünk.
nekünk.

Szentséges Szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szűzek szent Szűze,
Krisztus szent anyja,
Isteni kegyelem anyja,
Tisztaságas anya,

könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj

érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.

Szeplőtelen szűzanya,

Sérelem nélkül való anya,
Szűz virág szent anya,
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Előimádkozó:

Hivek:

Szeretetreméltó anya,
Csodálatos anya,
Jótanács anyja,
Teremtőnk anyja,
Üdvözítőnk anyja,

könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj

érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.

Igazság tükre,
Bölcsesség széke,
Örömünk oka,
Lelki edény,
Tiszteletes edény,
Ájtatosság jeles edénye,
Titkos értelmű rózsa,
Dávid király tornya,
Elefántcsont torony,
Mária aranyház,
Frigynek szent szekrénye,
Mennyország ajtaja,
Hajnali csillag,
Betegek gyógyítója,
Bűnösök menedéke,
Szomorúak vigasztalója,
Keresztények segítsége,

könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj

érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.

Angyalok királynéja,
Pátriárkák királynéja,
Próféták királynéja,
Apostolok királynéja,
Vértanúk királynéja,
Hitvallók királynéja,
Szüzek királynéja,
Minden szentek királynéja,

könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj

érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.

Nagyokosságú

Szűz,

Tisztelendő Szűz,
Dicsérendő Szűz,
Nagyhatalmú Szűz,

Irgalmas

Szűz,

Hűséges Szűz,
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Előimádkozó:

Hívek:

Áteredő bűn nélkül

fogantatott királyné,
Mennyekbe felvett királyné,
Szentolvasó királynéja,
Béke királynéja,
Magyarok Nagyasszonya,
lsten Báránya,
Te elveszed a világ
Isten Báránya,
Te elveszed a világ
lsten Báránya,
Te elveszed a világ

könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj
könyörögj

érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.
érettünk.

bűneit,

kegyelmezz nekünk.

bűneit,

hallgass meg minket.

bűneit,

irgalmazz nekünk.

E: Imádkozzál érettünk lstennek szent Anyja.
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk és a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária közbenjárása által a jelen szomorúságtól
megszabaduljunk és örökké tartó örömet élvezzünk. A mi Urunk,
Jézus Krisztus által. -H: Ámen.

E:

Oltalmad alá futunk, lstennek szent Anyja! Ne vesd meg könyörgésün!<et szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket
minden veszedelemtől mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, Asszonyunk, Közbenjárónk és szószólónk! Engeszteld értünk Fiadat,
ajánlj minket Fiadnak, mutass be minket Fiadnak. Ámen.
E: Imádkozzál érettünk Szent József.
H: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Szentséges Szűz Anyád jegyesének érdemeire kérünk Úristen, add, hogy mindazt, amire könyörgéseink elégtelenek, az ő közbenjárására megnyerjük; aki az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol, igaz lsten, mindörökké.- H: Ámen.

E:
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Litániák
Tetszésszerint hozzáfűzhetjük
SZENTBERNÁTIMÁDSÁGA

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki,
hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtóllelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem
hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPÉN

Könyörögjünk. lsten, aki a Szent Szűz szeplőtelen fogantatása által Fiadnak méltó hajlékot készítettél, kérünk, hogy amint őt Fiadnak érdemszerző halálát előre látva minden bűntől megőrizted,
közbenjárására mi is tisztán juthassunk el hozzád. Ugyanazon
Urunk, Jézus Krisztus által. - H: Ámen.
GYERTYASZENTELŐ ÜNNEPÉN

Könyörögjünk. Urunk, Jézus Krisztus, igaz világosság, aki
megvilágosítasz minden ~mbert, engedd kegyelmesen, hogy amint a
gyertyák eloszlatják fényükkel az éjszaka sötétségét, szívünket is
fénybe borítsa a Szentlélek. Mentse meg minden vétkes vakoskodástól, hogy azt szemlélhesse, ami előtted kedves és üdvösségünkre
hasznos. Adj bőséges kegyelmet, hogy életünk viszontagságai után
soha meg nem fogyatkozó világosságodra eljutni érdemesek lehessünk általad, Jézus Krisztus, világ Megváltója, aki a teljes Szentháromságban élsz és uralkodol, mindörökké. - H: Ámen.
Könyörögjünk. Urunk, Jézus Krisztus, akit a mai napon szüleid a templomban bemutattak, és a tiszteletreméltó agg Simeon a
Szentlélektől megvilágosítva megismert, karjaiba vett és megáldott:
engedd kegyesen, hogy ugyanazon Szentlélek kegyelme által megvilágosítva mi is megismerjünk és híven szeressünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, lsten, mindörökké. - H: Ámen.
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SZENT EFRÉM IMÁJA

Boldogságos Szűz Mária! Szentebb vagy minden szentnél,
nagyobb minden teremtménynél! Te vagy az egyetlen, akiben az
anyaság és a szüzesség dicsősége egyesülten ragyog, mert te vagy az
Üdvözítő Isten kiválasztott szűz Anyja. Űzd ki lelkünkből a bűn sötétségét és a jóra való restséget. Szent Fiad szívesen hallgat édesanyjára, járj tehát közben értünk.
Védelmezz és oltalmazz, amíg nyomorúságos életünk tart. Ha
pedig üt utolsó óránk, és itt kell hagynunk a földet, állj mellettünk,
és vezesd halhatatlan lelkünket Isten örök hajlékába. Találjunk kegyelmes bíróra isteni Fiadban, és jussunk boldogan oda, ahol végnélküli fényesség ragyog minden kiválasztott számára. Ámen.
SZENT ÁGOSTON IMÁJA

Boldogságos Szűz Mária, lsten dicsőséges Anyja! Ki mondhat neked méltó dicséretet és hálát azért, hogy jóakaratoddal a romlásnak indult világ segítségére siettél?! Nem magasztalhat eléggé a
gyarló emberiség, amelynek a hozzád intézett angyali üzenettel tárult
fel a megváltás útja. Fogadd ezért csekély és érdemeidhez fel nem érő
hálánkat.
És amíg hódolatunkat fogadod, eszközöld ki számunkra bű
neink bocsánatát. Hallgasd meg imáinkat és kérd számunkra a bűn
bocsánat kegyelmét. Eszközöld ki azt, amit kérünk, távoztasd el tő
lünk azt, amitől félünk. Hiszen az igazságos bíró haragját leginkább
te tudod kiengesztelni, akit méltónak talált az Úr, hogy az Üdvözítő
és örök Bíró· édesanyja légy.
Szűz Anyánk, segítsd a nyomorultakat, gyámolítsd a kislelkűeket, gondozd a siránkozókat, imádkozzál a népért, járj közben
az egyháziakért és légy a jámbor asszonyok szószólója. Érezze mindenki segítségedet, aki tiszteli szent emlékedet. Támogasd készségesen a könyörgők kérését, és eszközöld ki számukra a kívánt eredményt. Aki méltónak találtattál a világ legnagyobb kincsének hordozására, könyörögj Isten népéért. Légy szánalommal a lesújtottak
iránt és kegyelmes azokhoz, akik a mennyországtól még távol zarándokolnak. Őrizz, hogy el ne essünk, oltalmazz, hogy meg ne fogyatkozzunk, segíts, hogy diadalt arassunk, állj mellettünk, hogy el ne
vesszünk. Ámen.
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Lásd 315. okiaí

SZENTSÉGKITÉTEL

Tetszés szerint
ZÁRÓ ÉNEK

végezhető.

SzVU 161/1-3

H: l. Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk,
Őt, ki által lsten annyi szent malasztja szálla ránk,
Kit Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett,
Akihez a legparányibb bűnhomály sem férkezett.

2. Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott,
És a bűnnel a halál és kárhozat leszármazott:
Márián magán nem ejte Éva bűne csak sebet,
Kit az ősi vétek ellen egy magas védpajzs fedett.
3. Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya,
Élet és erény leánya, Boldogasszony Mária!
Tiszta vagy te, mint a harmat, mely egekből gyöngyözött,
Sérthetetlen liliomként állsz a bűntövis között.

375

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
KEZDŐ ÉNEK

SzVUl/1-2

H: l. Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

2. Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Őket, édes Üdvözítőnk.
Csak pap végezheti

ÁLDÁS

Pap:
Könyörögjünk. Örök, mindenható Istenünk. Nem
hagysz magunkra, amikor az életet és az igaz örömöket keressük.
Ezért hozzád fordulunk ez ádventi idő kezdetén; hozzád, akitől
mindent remélünk.
Arra kérünk: áldd t meg ezt az ádventi koszorút, amely azt
jelképezi, hogy te örökké élsz; hogy tiéd a jövő; hogy te osztogatod az életet, amelyre várunk; hogy te vagy az a fény, amely eloszlat minden sötétséget. Segíts bennünket, hogy egyre jobban szeressünk, és egyre nagyobb buzgalommal törekedjünk hozzád. A
mi Urunk, Jézus Krisztus által. - H: Ámen.
Meghinti szenteltvízzel.
SZENTLECKE

L:

Fi/3,20b-21

Ami hazánkamennyekben van. Onnan várjuk az Üdvözí-

tőt is: az Úr Jézus Krisztust. ő azzal az erővel, amellyel mindent ha-

talma alá vethet, átalakítja gyarló testünket és hasonlóvá teszi
megdicsőült testéhez. - Ez az lsten igéje. - H: lstennek legyen hála.
MAGNIFICAT

H: l. Magasztalom legfőbb jómat, allelúja,
Meghallgatta kérő számat, allelúja.
Tekintetét rám vetette, allelúja,
Nem lelt nálam szegényebbre, allelúja.

SzVU43711-2

Ádventi gyertyagyújtás
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2. Fennhéjázót elmarasztal, allelúja,
Alázatost felmagasztal, allelúja.
Gazdagot küld üres kézzel, allelúja,
Éhezőket megvendégel, allelúja.
KÖNYÖRGÉS

Istenünk, te Jézus születése által kinyilatkoztattad a világAdd meg népednek, hogy élő hittel tisztelje és
őszinte szeretettel ünnepelje a megtestesülés titkát. Krisztus, a mi
Urunk által.- H: Ámen.

E:

nak

dicsőségedet.

IMA A CSALÁDÉRT

Il. János Pál pápa

Istenünk, tőled származik minden atyai gondoskodás az
égen és a földön. Atyánk, te vagy a szeretet és az élet. Add, hogy a
világon minden család - Fiad, Jézus Krisztus által, a Szentlélek
közreműködésével - az isteni szeretet forrásává legyen. Az élet és
szeretet igazi szentélyévé váljék a folyton megújuló nemzedékek számára. Add, hogy kegyelmed irányítsa a házastársak gondolatait és
tetteit családjuk és a föld minden családjának javára. Add, hogy a
fiatalok biztos támaszra találjanak emberségük, valamint a szeretetben és igazságban való növekedésük számára. Add, hogy a kegyelemmel megerősített házastársi szeretet egyre inkább megmutatkozzék a gyengeségekkel és '(álságokkal küszködő családok életében.
Végül add, kérünk, a názáreti Szent Család közbenjárására, hogy az
egyház a világ népei között gyümölcsözően tölthesse be küldetését a
családok számára. Te vagy az út, az igazság és a szeretet. Te élsz és
uralkodol a Fiúval és a Szentlélekkel együtt, mindörökkön örökké.
-H: Ámen. Miatyánk ...

E:

ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 411-2

H: l. Téged vár a népek lelki sötétsége, lsten.

Nincs, ki nékünk harcainkban segítene itt lenn.
Ha szentséges arcod ragyog vándorútunk végén:
Megnyugosznak egymás mellett a nemzetek békén.
2. A sötétség tévedését, Uram, oszlasd széjjel
S töltsd be lelkünk szent egyházad igaz igéjével.
Légy a népnek fényessége, hogy egy úton járjon,
És a kétség útvesztőin mégis Rád találjon.
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BETLEHEMES JÁTÉK
Karácsony vigiliájának délutánján ajánlatos tartani a templomban. Ne
színjáték legyen, hanem közös ima: a közbeiktatott énekeket mindenki
énekelje. Erre hívjuk fel a figyelmet. Az ünnepség úgy is tekinthető, mint
az egyházközség karácsonyfa-gyertyáinak gyújtása, amelyet a családi
szenteste követ.

Angyal:

Eljöttek a nagy próféták, jövendöltek és megírták,
Krisztus előtt sok száz évvel, hogy eljő karácsony éjjel.
(Mózes be/ép) Első Mózes, ismeritek,
a teremtést ő írta meg.
(Izajás be/ép) Itt jövendöl lzaiás: el fog jönni a Messiás.
(Mikeás be/ép) Mikeás lesz a harmadik:
ellát messze századokig.
(Dávid be/ép) Végül zsoltárt zendít Dávid,
lelke megváltásra áhít.
SzVU29/l-2

ÉNEK

ó
Hív es:
Konok:

Öreg:
Híves:
Konok:

Bojtár:
Híves:
Konok:

Öreg:
Konok:

Öreg:

gyönyörűszép ...

Gyönyörűszép az éjszaka! A csillagok egész hada tündököl és sziporkázik ...
De a lábam mégis fázik! Hideg hasít a hátamba, mintha már a szél is fújna.
Nem is szél az, csak szellőcske! lángragyúl a tüzünk tő
le. Hogy ne fázzék kényes hátad, húzd rá jobban a subádat.
Ne zsörtölődj! Nézz az égre, a csillagos fényességbe.
Majd még nyakam nyújtogatom! Örülök, hogy behúzhatom. Hagyjatok már nyugton!
Nicsak, föllobbant egy újabb csillag!
Egészen új! Sose láttam!
(köhécsel) Jaj a hátam ... Jaj a hátam ...
Új csillag a láthatáron?! Valamit jelent, barátom? Vagy
valaki meghal még ma ...
(gúnyosan közbevág) Íme, itt az új próféta!
(zavartalanul) Vagy születik egy nagy ember.
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Betlehemes játék

Konok:

(kajánul) Teljetek meg félelemmel!

Öreg:

Nem tréfa ez, kedves testvér. Úgy látom, hogy nem értettél. Nem vagyok én híres látnok s nem váltom meg a
világot. De valami készül itt most ...
Szép szavak, de unom én már! Tömjénfüst, mely fölfelé száll. Furcsa, sőt kimondom bátran: nevetséges, hogy
ti hárman valami nagy csodát vártok, mert egy új csillagot láttok. Láttok? Ha-ha! Dehogy láttok! Csak ész
nélkül jár a szátok. Egy gyermeknek hisztek, akit holmi
lim-lom is elvakít.
Én azt mondom, e gyermeknek több esze van, mint
kelmednek.
Aki vak, csak az nem látja! Nézz az égre te is, hátha
meglátod a csillagocskát! Szelíd fényét küldi hozzád ...
(közbevág) Lehet, hogy szemembe tűnnék, hogyha csillagot betűznék. De engem nem érdekel, sose nézek az
égre fel.
Jaj! Valami suhog ott fenn! Hallga csak: a levegőben!
(gúnyosan) Biztosan a kísértetek! Szegény fiú, ez már
beteg ...
A Lélek is megszólalhat, ha talál egy jó fuvalmat.
Ti megrögzött álomlátók! Hol repestek, merre szálltok?
Mit kezetek mohón kapna, (háttér-zene indul) árnyék
az csak, tűnő, satnya.
Mintha éneket hallanék!
Megbolondítotok ma még!
Vagy talán máshonnan szólal, égi hangon, angyalszóval?
Fektessétek le, ha mondom! Szegény gyerek, kis porontyom ...

Konok:

Öreg:

Híves:
Konok:

Bojtár:
Konok:

Híves:
Konok:

Bojtár:
Konok:

Bojtár:
Konok:

ÉNEK

Sz VU 2511-2

Ének alatt az angyalok bevonu/nak, jelállnak a helyükre.
Mennyből

Angyal:

az angyal. ..

Az éjszaka is sugárzó. Eljött Jézus, a Megváltó. S a
próféták mit megírtak, valóság lett, Jézus itt van.

Betlehemes játék

Mózes:
lzaiás:
Mikeás:
Dávid:

379

Ősszüleink szörnyű bűne a kegyelmet messze űzte. Sötét bűnünk éjszakája borult rá a szép világra. De az Isten megígérte: Szabadító jön le a földre.
Emmánuel! Isten velünk! Isten gyermekei leszünk. Íme,
a Szűz Fiút fogan, sok szív köszönti boldogan. Ekévé
lesznek a kardok, égi angyalkórus harsog ...
Napkelettől napnyugatig, messzi tova századokig egyetlen név fog hangzani. A népek s az ég angyalai mind,
mind Jézus nevét áldják, karácsony örök királyát.
Örök kapuk táruljatok: ím bevonul királyotok. Máris
látom jóelőre: Megváltó jön le a földre. Minden betúrn
szent valóság: földre szállt az égi jóság.

Angyal:

Ne féljetek hát, pásztorok, mert nagy öröm, amit mondok: Megváltótok született ma Betlehemben,
istállóban ... Jelet is adok tinéktek: találtok majd egy
kisdedet pólyácskába takargatva és jászolban altatgatva. (a jászolhoz megy)

Hí ves:
Öreg:

Nem élem túl e szépséget. ..
Ezt a nagy-nagy fényességet!
Itt valami nincsen rendjén. Ez a hang és ez a nagy
fény ... ! Nem tagadom, láttam is, meg hallottam is bizony mindent.
Nem várhatunk, mennünk kell már. Betlehemben Megváltónk vár!
(Konokhoz) Jössz, vagy maradsz?
Megyek én is!
Menjünk gyorsan! Mire várunk? Kinő lassan a szakálJunk. (Bojtárhoz) Hát te, kicsi, te mit nézel?
Csak így megyünk, üres kézzel?
Igazad van, teringettét! Egészen megszégyenítettéL
Úgy van! A nagy sietségnek mindig megbánás a vége.
Kapjuk kézbe hát, amink van, s induljunk az útra vígan. Én részemről sajtot vinnék.
Én meg frissen fejt tejecskét.
A jószívvel nálam sincs baj: lám itt a sonka és vaj.
Nekem meg van kis báránykám.
Te itt maradsz, kis bojtárkám.

Konok:

Hí ves:

Öreg:
Konok:

Hí ves:

Bojtár:
Hí ves:
Öreg:
Hí ves:
Konok:

Bojtár:
Öreg:
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Bojtár:
Öreg:
Bojtár:
Konok:
Öreg:
Bojtár:

Miért éppen én maradnék? Ha nem visznek, hát magam mék!
Ki vigyáz a kisded nyájra?
Aki fönn a csillagnyájral
Igazad van! Te adtál hírt, te láttad a csillag fényit.
Több joggal mégy tehát, mint én ...
Megyünk mind! A gyerek szintén!
Menjünk, fussunk Betlehembe ujjongva és énekelve.
Dicsőséget zengedezzünk, tiszta szívvel örvendezzünk.

ÉNEK

SzVU32/l-2
Ének alatt a pásztorok elvonulnak.

József:
Mária:
József:

Pásztorok, pásztorok örvendezve ...
Itt maradunk éjszakára. Neked is elég volt mára ... Itt
nem fázik majd a Kisded, magadat is pihentessed .. .
Ó, te József, mit gondoltál, hogy istállót választottál Isten Fia számára, ki égnek-földnek Ura?
Nyugodjál meg, ó Mária, de nem én vagyok az oka.
Emberi szív keménysége, az juttatott minket ide.

ÉNEK
Sz VU 2111-2
Ének alatt József és Mária elhelyezkednek a jászo/ná/, a pásztorok is oda
vonulnak.
Dicsőség' mennyben

Híves:

Öreg:

az Istennek ...

Üdvözlégy kicsiny Királyunk, lelkünk fénye, szép virágunk. Szívünk nem kis büszkesége, hogy először hullunk térdre előtted, ki Istenünk vagy. Itt egy csöbör
friss tejecske, váljék jó egészségedre. Én jó szívvel
adom néktek, nem tudok mást, jobbat, szebbet.
Ha az ember megöregszik, legjobb, ha a sírba fekszik.
De nem azért jöttem ide, hogy a Gyermek kis fülibe
sírjak, ríjjak, sóhajtozzak. Hogy kezdjem csak? Mit is
mondjak? Uram, ide jöttem hozzád, hogy meglássam
tiszta orcád, hogy szemedbe nézzek, melyre lángot vet
az ég szerelme. - Vegyük elő tán a bugyrot, báránykám már el is ugrott. Nincs aranyunk, se gyémántunk,
örülünk, hogy téged látunk. Tán még most nem óhajtod, de fogadd el ezt a sajtot.

Betlehemes játék

Konok:

Bojtár:
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Konok vagyok, nem tagadom, de tiszta a gondolatom.
Hibáztam is, már megbántam, hogy a Hangnak ellenálltam, amely hívott, intett, óvott... Most már tudom,
hogy való volt. Tekints úgy rám, drága Gyermek, mint
kit megtalált kegyelmed. - Látod, csak ezt hoztuk néked, nem ragyogó fényességet. De a szívünk melegét
öntjük, Jézus, elibéd.
Én vagyok a legkisebb itt, aki mindig lót-fut, segít.
Most is futva jöttem hozzád, hogy fellobbant csillagocskád. Kicsi Jézus, te velünk vagy, jól ismered titkainkat. Fekszel itt a fa-jászolban, hallgatsz, ajkad néma,
szótlan ... Tanítasz: szótlan kell végeznem mindennapi
kötelességem!

ZÁRÓ ÉNEK

Sz VU 2311-2

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott ...

SZEREPLÖK
Mária .................................................. .
József .................................................. .
Mózes .................................................. .
lzaiás ................................................... .
Mikeás ................................................. .
Dávid .................................................. .
Híves ................................................... .
Öreg .................................................... .
Konok ................................................. .
Bojtár .................................................. .
Angyal ................................................. .
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SZENTESTE CSALÁDI KÖRBEN
KEZDŐ ÉNEK

Sz VU 2511-3

l. Mennyből az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok!
Hogy Betlehembe sietve menvén,
Lássátok, lássátok.
2. Istennek Fia, aki született
Jászolban, jászolban,
Ő leszen néktek Üdvözítőtök
Valóban, valóban.
3. Mellette vagyon az édesanyja,
Mária, Mária;
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik
Szent Fia, szent Fia.
E: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
H: Ámen.
E: Ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlé\ek egyesítő ereje legyen mindnyájunkkal.
H: És a te lelkeddel.

E: Ez az éjszaka a fény éjjele. Mielőtt meggyújtanánk a karácsonyfa gyertyáit, amelyek hitünk ésszeretetünk lángját jelképezik, amellyel Jézus eljövetelét várjuk, - hallgassuk meg Izajás próféta szavait:
Iz9,1-4.5-6

OLVASMÁNY

L: Olvasmány Izajás próféta

könyvéből.

A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál
országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad. Nagy
ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek
majd színed előtt, ahogy aratáskor szoktak örülni, s ahogy akkor
örülnek, amikor a zsákmányt osztják. Mert terhes igáját, a vállára
nehezedő rudat, sanyargatója botját összetöröd, mint Midián idejében. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, s az ő vállára kerül
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az uralom. Így fogják hívni: Csodálatos, Tanácsadó, Erős lsten,
Örök Atya, Béke Fejedelme. Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól örökké ezt
teszi a Seregek Urának féltő szeretete. -Ez az Isten igéje. -H: Istennek legyen hála.
ÉNEK

SzVU2111-5
Alatta gyertyagyújtás.
Dicsőség

mennyben az Istennek!
mennyben az Istennek!
Az angyali seregek vígan így énekelnek:
Dicsőség, dicsőség Istennek!
2. Békesség földön az embernek!
Békesség földön az embernek!
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet,
Békesség, békesség embernek!
3. Dicsérjük a szent angyalokkal,
Imádjuk a hív pásztorokkal
Az isteni Gyermeket, ki minket így szeretett,
Dicsérjük, imádjuk és áldjuk.
4. Kis Jézus! ne vess meg bennünket,
Hallgasd meg buzgó kérésünket.
Jászolodnál fogadjuk,
Hogy a vétket elhagyjuk.
ó Jézus, ne vess meg, hallgass meg.
5. Dicsőség az örök Atyának
És értünk született Fiának,
S mindkettő Szentlelkének,
A malaszt kútfejének:
Dicsőség, dicsőség Istennek!
H: l.

Dicsőség

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

E:
Imádjuk Krisztust, aki kiüresítette önmagát és minden
megpróbáltatást magára vállalt, hozzánk hasonlóvá lett mindenben,
kivéve a bűnt. Égő hittel imádkozzunk hozzá:
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H: Születésed által jöjj segítségére azoknak, akiket megváltottáll
Amikor a világba léptél, új korszakot nyitottál, amint azt a próféták
megjövendölték:
- add, hogy Egyházad mindig megújuló ifjúsággal új és új korszakokat kezdjen.
Te az emberi gyengeséget magadra vetted,
- légy a vakok világa, a gyöngék ereje, az elesettek vigasztalása.
Szegény és egyszerű sorban születtél:
- tekints a szegényekre és jóságodban adj vigaszt nekik.
Földi születésed mindannyiunknak az örökkévalóság boldogító ígéretét hozta:
- adj örömet azok szívébe, akik égi születésük reményében haltak meg.
A földre szálltál, hogy minket a mennybe fölvezess:
- egyesítsd magaddal dicsőségben az elhunytakat.
Miatyánk ...
Istenünk, te évről évre boldog várakozással töltesz el minket megváltásunk ünnepe előtt: örvendezve fogadjuk most egyszülött Fiadat, mint MegváltónkaL Segíts, hogy bízó reménységgelláthassuk majd, mint eljövendő Bíránkat. Aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, lsten, mindörökkön örökké. H: Ámen.

E:

~

ZÁRÓ ÉNEK

H: 1. Pásztorok, pásztorok örvendezve

Sietnek Jézushoz Betlehembe;
Köszöntést mondanak a Kisdednek,
Ki váltságot hozott az embernek.
2. Angyalok szózata minket is hív,
Értse meg ezt tehát minden hű szív;
A kisded Jézuskát mi is áldjuk,
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk.
3. Üdvözlégy kis Jézus! reménységünk,
Aki ma váltságot hoztál nékünk.
Meghoztad az igaz hit világát,
S megnyitád szent Atyád mennyországát.

Sz VU 32/1-3

V. RÉSZ

HIV A TALI TEENDŐK

Hivatali teendők
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"lsten nem a zűrzavar Istene.

H

(l Kor 14,33)

Már korán jelentkezett az igény az ősegyházban, hogy a közösségi
életnek bizonyos szabályokat adjanak. " ... a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a
mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. (ApCsel 6,1-6) Hasonló zavar támadt a tanítás (ApCsel
15,1.5) és a liturgia, közösségi ima (l Kor 14,23) körül. Ezeket a zavarokat úgy szüntették meg, hogy bizonyos intézkedéseket, törvényeket hoztak.
H

A felhozott példák is mutatják, hogy az egyház kezdettől fogva a
zűrzavar elkerülésére különféle rendszabályokat hozott. Isten egyházában rendnek kel/lennie, de persze nem öncélúan, hanem az üdvösség szo/gá/atában. Ezt az üdvösséget Krisztus érdemelte ki, s egyháza
révén közvetíti. Ő" látható szervezettségben alapította meg és tartja
fenn szüntelenül az egyházat". (Lumen gentium, 8.) A zsinat arról
is szó/, hogy az egyháznak társadalmi szerkezete van, amely "ebben
a világban mint alkotmányos, rendezett társaság ... áll fenn, vagyis a
Péter utóda meg a vele közösségben lévő püspökök által kormányzott egyház". (Lumen gentium, 8.)
A fenti gondolatok tudatában végezze a lelkipásztori kisegítő hivatali feladatait.
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AZ EGYHÁZI VAGYON KEZELÉSE
Részletek a magyarországi kato/ikus egyházközségek
Általános Szervezeti Szabályzatából

38.§.
(l) Az egyházközség önmagát tartja fenn, főként a hívek önkéntes hozzájárulásábóL A hozzájárulás ezért lehetőleg fedezze az egyházközség összes szükségletét, sőt a pénzügyi gazdálkodás arra törekedjék,
hogy az egyházközségnek megfelelő anyagi tartaléka is legyen.
(2) A hívek önkéntes hozzájárulásának mértékére az egész országra
vonatkozóan a Püspöki Konferencia tesz ajánlást. A hozzájárulás önkéntes jellegű ugyan, de a hívek érezzék azt magukra nézve lelkiismeretben kötelezőnek (can. 222.§1.).
Az egyházi hozzájárulás mértékét a Püspöki Konferencia hozzávea kereső tagok éves átlagkeresetének l o/o-ában jelöli meg. Azt a
hívő- anyagi helyzeténekmegfelelően-egy vagy több részletben fizetheti. Vegyes házasságoknál csak a katolikos fél fizet hozzájárulást. Az érvénytelen házasságban élők is tagjai az egyházközségnek, ezért az egyházi
közösséghez tartozásukat a hozzájárulás vállalásával is kifejezhetik és
ápolhatják.
tőlegesen

39.§.
(l) Az egyházközségi képviselőtestület nemcsak az egyházmegyei hatóságnak, hanem az egyházközségnek is elszámolással tartozik a befolyt egyházi hozzájárulás felhasználásáról (can. 1287). Gondja legyen
ezért arra, hogy a hozzájárulás összegének megállapítása, beszedése, nyilvántartása és felhasználása szabályszerű legyen. Alacsonynak tűnő felajánlás esetén a képviselőtestület néhány tagja - a lehetőségekhez képest tárgyaljon azt érdekeltteL A hozzájárulás beszedésére a képviselőtestület
alkalmazhat pénzbeszedőkeL A befolyt összeg nyilvántartása és kezelése a
pénztáros feladata. A pénzkezelés ellenőrzését a képviselőtestület bízza (3
tagú) ellenőrző bizottságra.
(2) Az egyházi hozzájárulást a hívek a pénzbeszedőnek, a pénztárosnak vagy az egyházközség lelkipásztorainak fizethetik be (ha az egyházközségnek van csekkszámlája, átutalással is lehet rendezni a hozzájárulást).
Személyes befizetésnél aláírt és bélyegzővel ellátott elismervényt kell átadni
a befizetőnek. A hivatásszerűen alkalmazott pénzbeszedák - megállapodás szerint - jutaiékra tarthatnak igényt. Ha új hozzájárulást fizetőket
kutatnak fel, akkor a tanács az első évre külön prémiumot állapíthat meg
részükre.
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Hivatali

teendők

40.§.
(l) Az egyházközségi tagok önkéntes megjánlásait a pénztáros
tartja nyilván, ő bevételezi a befizetéseket, ő állapítja meg az év végén azok
végösszegét, a (felajánlás alapján) hátralékosoknak a névsorát pedig megkeresés céljából az egyházközségi képviselőtestületnek adja át.
(2) A pénztárost a képviselőtestület választja. Megbizatása ugyan
tiszteletbeli, de ha munkája tetemes időt vesz igénybe, a képviselőtestület
állandó díjazást biztosíthat részére.
(3) Anyagi

felelősséggel

kezeli a pénztárt.

(4) A 41.§. szerint vezeti a pénztárkönyveL
(5) W ertheim szekrényben vagy legalább fémkazettában őrzi a készpénzt. Nagyobb összegű készpénzt (kisebb egyházközségeknél 5, nagyobb
egyházközségnél l Oezer Ft-on felül) be kell tenni a takarékba, a betétkönyvet pedig biztonságosan őrizni. A betétkönyv jeligéjét és sorszámát a pénztárkönyv utolsó lapján fel kell jegyezni. Az egyházközségi vagyon leltározása során a takarékkönyvben lévő összegeket is mindenkor figyelembe
kell venni. A takarékkönyvben jóváírt kamatnak szerepelnie kell a költségvetés és zárszámadás összeállításánáL
(6) A pénztáros csak olyan összeget fizethet ki, amit az egyházi elnök vagy megbízottja utalványoz.
(7) Elszámolásra (anyagbeszerzésre) hosszabb időre is (de legfeljebb
egy hónapra) adhat ki pénzt ideiglenes elismervény ellenében, azt a készpénzzel együtt kell őriznie.
(8) Munkáját az egyházi elnök és a számvizsgáló bizottság gyakrabban (de legalább évenként) ellenőrzi.
(9) Ha megfelelő pénztárost nem tudnak beállítani, akkor a pénztárnaplót és a pénzt a plébános (lelkipásztori kisegítő szerk. megj.) is kezelheti
a megválasztott pénztáros kisegítéseképpen.
(l) Mind az egyházközségnek, mind a templompénztárnak
41.§.
pénztárkönyvet kell vezetnie.

(2) A pénztárkönyv bevételek és kiadások feljegyzésére alkalmas,
lapszámmal ellátott, bekötött, hiteles könyv.
(3) A pénztárkönyvbe csak olyan tételt szabad bevezetni, amit valamilyen pénztári bizonylat támaszt alá. A pénztári bizonylat olyan okmány,
amelyikből hitelt érdemlő módon meg lehet állapítani, hogy a pénztáros kitől, mikor, milyen összeget fizetett ki vagy vételezett be (a befizetőnek, ill.
a pénz felvevőjének a bizonylatot alá kell írnia, a kiadási bizonylathoz csatolni kell a kiadást igazoló okmányt is; ilyenek: nyugta, ellennyugta, számla, elismervény, postai berizetési lap szeivénye stb.).
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(4) A pénztári bizonylatokat meg kell számozni és a számozás sürrendjében hézag és sorok kihagyása nélkül bevezetni a pénztárkönyvbe. A
bizonylatokat külön borítékban össze kell gyűjteni, azokat az év végén csatolni kell a számadáshoz, jóváhagyás után pedig 5 évig meg kell őrizni.
(5) A tételeket január l-től kezdődően folytatólagosan kell számozni. Az l. sz. alatti bevételi tétel az előző évi zárómaradvány, amit a plébános és a gondnok ellennyugtával támaszt alá. A tételszámnak mindig egyeznie kell a pénztári bizonylat számávaL A bevételi és kiadási tételeket
folyamatosan számozzuk egymás után úgy, ahogyan a pénztári események
(bevétel és kiadás) következnek.
(6) A pénztárkönyvet tintával kell vezetni. Szigorúan tilos az eredeti
bejegyzést radírozni, vakarni, átírni, olvashatatlanná tenni stb. Ha a pénztárkönyvben hibás bejegyzés történt, akkor azt úgy kell vékonyan tintával
áthúzni, hogy az eredeti bejegyzés olvasható maradjon, a helyes bejegyzést
vagy számot pedig föléje kell írni. A javítást a javító aláírásával hitelesíti.
(7) A pénztárkönyvbe csak a ténylegesen befizetett vagy kifizetett
összegeket szabad bevezetni úgy, hogy a pénztárkönyv napi egyenlege
mindig pontosan megegyezzék a valóságos pénzkészletteL
(8) A pénztárkönyvet a polgári év végén le kell zárni és annak alapján kell a számadást elkészíteni.
(9) Az állami pénzügyi szervek - a kivetett adók és illetékek lerovásának ellenőrzése céljából - az egyházközség pénztárkönyvébe betekinthetnek.
(l) Az egyházközségi tanács november végéig készítsen költ42.§.
ségvetést a következő polgári év szükségleteire és várható bevételeire. A
tervezetet terjessze a képviselőtestület elé megtárgyalás és elfogadás végett.
A tervezett bevételek közé fel kell venni minden várható rendes és rendkívüli bevételt. A költségvetés kiadásainak a végösszege nem lehet nagyobb,
mint a bevételeké. Ha hiány mutatkoznék, akkor a képviselőtestület a költségvetés és a jegyzőkönyv útján az egyházmegyei hatóságtól kérje a templompénztár igénybevételéL Közölje azonban, hogy a templompénztár ezt a
hiányt tudja-e fedezni.
(2) A költségvetésben általában a következő kiadásokról és azok fekell gondoskodni:
- A központi egyházmegyei intézmények fenntartása (egyházmegyei hivatal, székesegyház, papnevelés, nyugdíj stb.);
- a lelkipásztorok és az egyházközségi alkalmazottak ellátása (a lelkipásztorok számára biztosítani kell a fűtést, világítást, takarítást, telefondíjat, útiköltséget, esperesi kiszállási díjat stb.); a templomi alkalmazottak
fizetését és az azok után járó illetékek összegét a templompénztár az egyházközségi pénztárba utalja át, az utóbbi gondoskodik azok kifizetéséről;
dezetéről
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karitativ
-

az egyházközségi intézmények és bizottságok dologi kiadásai (a
tevékenység fedezete);
az egyházközségi épületek fenntartása;
az esetleg felvett kölcsönök visszafizetése;
szegény egyházközségek támogatása;
az iroda fenntartása, adók, biztosítások, illetékek, járulékok;
rendkívüli kiadások.

(3) A költségvetést a kerületi esperes útján december 15-ig jóváhagyásra fel kell terjeszteni az egyházmegyei hatósághoz. Az jan. l-vel akkor
is érvénybe lép, ha a jóváhagyás dec. 31-ig nem érkeznék meg.
(4) Rendkívüli költségvetés (pótköltségvetés) vagy kiadás jóváhagyását bármikor lehet kérni az egyházmegyei hatóságtól, az azonban csak a
jóváhagyás után válik jogerőssé.
(5) A költségvetés arra a polgári évre érvényes, amelyre készült.
(6) Az egyházközségi tanácsnak a számvizsgáló bizottságon keresztül legyen gondja arra, hogy a pénzzel való gazdálkodás a költségvetés
alapján történjék.
(l) Az egyházközség tanácsa a polgári év eltelte után készítse el
43.§.
a zárszámadást a pénzgazdálkodásról és azt a számvizsgáló bizottság írásos
véleményével febr. 15-ig terjessze a képviselőtestület elé. A zárszámadást
az elszámolási évre jóváhagyott költségvetés alapján kell elkészíteni. A
költségvetés tételeiről való eltérést meg kell indokolni. Mind a bevételi,
mind a kiadási címletekhez csatolni kell a megfelelőképpen csoportosított
pénztári bizonylatokat is a mellékletekkel együtt. A zárszámadást a képviselőtestület tárgyalja meg, az adja meg a felmentést is a pénzkezelőknek.
(2) A képviselőtestület által megvizsgált számadást a kerületi esperes
útján márc. 15-ig felülvizsgálás végett akkor is fel kell terjeszteni az egyházmegyei hatósághoz, ha nem történt ellene fellebbezés.
(3) A képviselőtestület által adott felmentvény az egyházmegyei hatóság jóváhagyása után válik érvényessé.

Megjegyzés: A templomi perselypénz kezelése is úgy történik, ahogy a
41.§. leírja.
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ANYAKÖNYVI ÜGYVITEL
HA KERESZTELŐT JELENTENEK

MIL YEN ADA TOKA T KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
Sorszám.
A keresztelendő születési ideje (év, hó, nap) és helyeaszülő
személyi igazolványa, vagy a szülő-otthon (kórház) elbocsátó
irata alapján.
A keresztelt teljes neve. Ha olyan nevet adtak neki a szülei,
amelynek nincs védőszentje, egy újabb nevet is kell megbeszélni a szülőkkel. A védőszent ünnepének dátuma.
Hányadik gyermek a családban?
A keresztelési foglalkozás helye és időpontjai. Ki végzi?
A keresztelés helye és időpontja.
Az apa teljes neve, foglalkozása, vallása, születésének helye
és ideje, lakcíme, telefonszáma.
Az anya leánykori neve, foglalkozása, vallása, születésének
helye és ideje, lakcíme, telefonszáma.
A szülők polgári és egyházi házasságkötésének helye és ideje.
A keresztszülő(k) neve, vallása, foglalkozása, lakcíme. Ha
valamelyik keresztszülő más plébániáról való, lehetőleg hozzon igazolást, hogy alkalmas e tisztség elvállalására.
Jegyzet: Itt kell feltüntetni, ha a szülők polgári házasságot
sem kötöttek e szavakkal: polgári kötés nélkül.

MIL YEN IRA TOKA T KELL KÉRNI!
-A szülők (polgári és egyházi) házasságkötésének igazolását (a polgárit a
személyi igazolványból is lehet igazolni)
- A keresztelendő születési anyakönyvi kivonatát, vagy a szülőotthon
(kórház) elbocsátó igazolását, vagy a szülők személyi igazolványát.
- Legalább egy keresztszülő keresztlevelét, egyházi házasságkötésének
igazolását. Ha más plébániáról való, saját plébánosának igazolását, hogy
keresztszülő lehet.
HA ELSŐÁLDOZÁSRA JELENTENEK EGY GYERMEKET

MILYEN ADA TOKA T KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
A gyermek neve,
születési helye és ideje,
keresztelési plébániája, a keresztelés ideje,
pontos lakcíme.
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Hány éve tanul hittant?
Tudja-e a felvételi vizsga anyagát (keresztvetés, miatyánk,
üdvözlégy, hiszekegy, tízparancs)?
Jár-e rendszeresen templomba?

MIL YEN IRA TOKAT KELL KÉRNI?
- A gyermek keresztleveléL
-Ha más plébániához tartozik, az elvégzett hittanos-osztályok, a felvételi
vizsga, elsőáldozási tanfolyam, esetleges korábbi első gyónás igazolását.

HA BÉRMÁLKOZÁSRA JELENTENEK VALAKIT

MIL YEN ADA TOKA T KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
A bérmálkozó teljes neve.
Születésének és keresztelésének helye, ideje.
Elsőáldozásának helye és ideje.
Elvégzett hittanos-osztályok.
Jár-e templomba?
Szüleinek neve, lakcíme.
A bérmaszülő neve, vallása, házasságkötésének helye és ideje, lakcíme.

MIL YEN IRA TOKA T KELL KÉRNI!
- A bérmálandó keresztlevele, az elsőáldozás igazolásávaL
- A bérmaszülő keresztlevele, házasságlevele.
- Ha a bérmálandó más plébániáról jön: az előkészítő tanfolyam és bérmálás előtti gyónás igazolása.
- Ha a bérmaszülő más plébániáról való: erre való alkalmasságának igazolása.

HA HÁZASSÁGKÖTÉST JELENTENEK

MIL YEN ADA TOKAT KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
Mindkét házasulandó fél neve, vallása, foglalkozása, születési ideje és helye, keresztelésének, elsőáldozásának, bérmálkozásának helye és ideje.
Mindkét szülő neve, születési dátuma, foglalkozása.
A házasságkötés tervezett ideje.
A polgári házasságkötés helye és ideje.

Hivatali teendők
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A tanúk neve, vallása, foglalkozása.
A jegyesoktatás helye és időpontjai.
Megjegyzés: Esküvőt legalább három hónappal a tervezett házasságkötés
előtt be kell jelenteni!

MIL YEN IRATOKA T KELL KÉRNI?
- Mindkét fél keresztlevelét, amely nem lehet félévnél régebbi. Igazolja a
felek szabad állapotát, elsőáldozását, bérmálkozását.
- Személyi igazolványt, amely nemcsak a személyi adatokat tanúsítja, hanem egy esetleges korábbi polgári házasságkötést is.
-Akik egyházmegyei vagy helyi jegyesiskolai oktatáson vettek részt, hozzanak igazolást ennek elvégzéséről.
- Ha egyik házasulandó fél sem tartozik a házasságkötés helyének plébániájához, az egyik fél plébánosától kell ún. elbocsátót kérni.
HA BETEGELLÁTÁST KÉRNEK

MIL YEN ADA TOKA T KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
A beteg neve, életkora, pontos lakcíme.
A betegellátás helye és ideje.
Milyen szentségeket kér a beteg (gyónás, áldozás, szentkenet,
bérmálás)?
Egyházjogilag érvényes házasságban él?
A betegellátás megtörténtének igazolása.
Megjegyzés: A betegellátás anyakönyvezéséről
lásd még a 311. oldalt.
Betegellátással kapcsolatban semmilyen iratot sem kell kérni.
HA TEMETÉST JELENTENEK

MIL YEN ADA TOKA T KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
A halott teljes (és leánykori) neve, vallása, életkora.
Születési hely és idő.
A halál időpontja.
A halál oka (halálának körülményei, pl. öngyilkos, hirtelen
halál stb.).
A temetés helye és ideje.
A halott házastársának (legközelebbi hozzátartozójának)
neve, lakcíme.
A kért temetési mise helye és időpontja.
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MIL YEN IRA TOKA T KELL KÉRNI!
- Halotti anyakönyvi kivonat.
- Temetési engedély (orvostól vagy a tanácstól).
HA MISÉT MONDATNAK

MIL YEN ADA TOKAT KELL ÍRÁSBAN RÖGZÍTENI?
A kért szentmise szándéka. (Ha halottért mondatják, keresztneve is.)
A kért szentmise helye és ideje.
A kért szentmise jellege. (Pl. énekes, csendes, orgonás mise.)
A szentmise alkalmával az egyház fenntartására felajánlott és
befizetett összeg.
Megjegyzés: I. Gyászmisét csak temetés alkalmával és a halál első évfordulóján lehet mondatni, de halottainkért máskor is mondathatunk szentmisét.

2. Szentáldozással egybekötött igeliturgiáért nem lehet semmilyen összeget
elfogadni.
3. Szentmisét csak jó szándékra lehet mondatni.
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ó, Sion, templomod . . .. .... . . .. . ... .... .. ... . . ....... . . . . . ... .. 214
ó szép Jézus . . .. .. .... ... . ..... . .. .... .. . ... . ..... .. . . . 150, 161, !82
Örvendezzünk, jertek .......................... . ...... ... .. .. 66; 183
Pásztorok, pásztorok .... ... .. . . . ... . . . .... ... . ... 89,97, 126,153,384
Szent vagy, Uram .. .. .... . .. . ..... . ... . .... . ...... . ... ........ . 316
Szerelmes, édes Jézusom .. . . ... . . . .. .. .. .. ... . . .... ... . .. . . .. ... . 43
Szeretettel jönnek hozzád ........................... . ............ 141
Szeretlek szép Jézus .. .... .... .. . . . .. .. ...... . ......... ... .. . 84, 209
Szólt az Úr az én Uramnak ....... .. .. .... ...... .. .... 98, 132, 153, 164
Szülte a Szűz szent Fiát. ... .... . . .. ... . . . .. . . . .. . . . .. 96, 133, 151, 173
Szűz Mária e világra nékünk ..... .. ... . ................. . ... . . . .. 136
Tebenned remélek, Uram . .... . ... .. . . .... ... . . . . .. . .. ..... . . 195, 237
Téged, lsten, dicsérüh . .... .. . . . . . ... . . .. . . .. . .. . . ....... .. ... .. 148
Téged vár a népek lelki sötétsége . ..... . ..... . . . . ... . . .. ... . 56, 322, 376
Tehozzád kiáltok, édes Istenem ..... . .... .... ........ ... . 249, 268, 353
Te vagy földi éltünk ...... . . . .. . . . .. .. ...... . ... .. . . .. . . . .. ... .. 211
Uram Jézus! Légy velünk . .. .... . .. ... ..... . ... . . . ... ... .. 74, 191,260
Úristen az égben . .. .. . . . .. .. .. . ... . .. . .. . ... . . . ... . . . .. . . . . 177, 265
Üdvözlégy Mária, tengernek csillaga ... .. ... . . . ... ... .. . . ......... . 65
Üdvözlégy nagy Király . ......... . .... . . . . .... .... . . . . . . . .. . . 233, 271
Üdvözlégy, ó drágalátos .. . ... .. .. ... .. ..... .. . . .. . . .. . .. . .. . .... 231
Üdvözlégy Oltáriszentség ... . ... . . .. . .. . . ....... .. ..... ... 43, 209, 269
Üdvözlégy szent orvosunk . .... .. . . . . .. . . . . ... ... ... . . .. . . ... . . .. 220
Üdvözlégy szent test ........ ...... .. ... ........ .... ... . . .. . .. 74, 250
Üdvözlégy, üdvösséges Ostya ...... . .. . . ...... .... . ...... . ... . 53, 160
Velünk lakó tiszta Ostya . .. . . .. . .... .......... . ... . . . ... . . .. .. .. .. 64
Vigasságos, hangos ....... . ...... . .... . ... .... . 105, 115, 129, 139, 172
Zálogát adtad, ó Jézus ... . .. .. . ... . ...... . . . ............. . . .... . 221
Zengd a titkot. . . ... . . . ..... . ... .. .. . .. . ......... . . . .... .. .... . 316
Zengjünk Jézus szent Nevének .. . . . ~ . .. . . . . .. . . . ... . ... 222, 357

