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A MI%Ef\ÖNYV. 

/\

eljes római misekönyvet adjuk a magyar katollkus hívek 
kezébe, mégpedig úgy, amint azt az Egyház adja papjai 
kezébe. Tehát nemcsak minden miseszöveget_ közlünk, 

melyet az egyetemes Egyház használ , hanem még a sorrenden, 
s a misekönyv beosztásán sem változtatunk semmit sem. Éppen 
ezért azonban legel őszö r a misekönyv kialakulásáról és beosztásá
ról kell néhány szót szólanunk. 

A középkor derekáig csak énekes misét ismert a római 
Egyház és ebben az időben a szentmise isteni fölségli drámá
jában minden résztvevőnek megvolt a maga •szerepkönyve•. Az 
imádságokat, a prefációkat, a kánont - tehát a pap imádságait
ta rtalmazták az ú. n. sacramentarium-ok. A szentleckék és evan
géliumok ismét külön könyvekben, a /ectionarium-okba n és evan
geliarium-okban állottak a szerpapok használatára ; mfg az éneke
sek számára a Kyriale tartalmazta az állandó énekeke t, amilyen 
pl . a Gloria, a Credo stb. , a Gradua/e pedig a nagymisében levő 
négy felvonulás (körmenet) alatt énekel t változó részeket közölte. 

Amikor a csendes szentmisék szokása elterjedt és a pap egye
dül maga végezte el azt is, amit azel őtt a szerpapok olvastak fel 
vagy a nép és az énekkar énekelt, akkor kezdették ezeket a külön
böző könyveket egy könyvbe egyesíteni. Igy jött létre a mai mise
könyv, amelynek kialakul ásá ban azonban a véletlen és a gyakor
latiasság .is szerepe t játszott. A mai misekönyv ugyanis a 
következő részekből áll : 

Az egyilázi év miséi (65- 801 . lapig). Tartalmazza a szent
miséket az év minden vasárnapjára ádvent e l ső vasárnapjától 
kezdve a P ünkösd utáni utolsó vasárnapig. Itt vannak azok
nak az ünnepeknek és hétköznapoknak miséi is, amelyek a litur
gikus év két nagy ünnepkörével : a megtestesülés (karácsonyi) és 
a megváltás (húsvéti) ünnepkörével egybeesnek. Ezek álta lában 
a legrégibb misék (a IV. és X. század köz t keletkeztek). Itt vannak 
végü l a Karácsonytól jan. 14-ig terjedő időbe eső szentek miséi. 
Gyakorlati okból (hogy t. i. a leggyakrabban haszná lt rész a mise
könyv közepe táj ára essék) ide iktatták be a Nagyszombat és a 
Húsvétvasárnap közé a második részt, ez a : 

Szentmise rendje (548-586. lapíg). Érdekes, hogy egyik felé
nek latin fölirást adtak: ordo missae, a másik felének pedig 
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görögöt, can on mlssae. Mlnd a két. szó pedig : ordo és canon, egy
formán sorrendet jehmt. Ez tartalmazza tehát a szentmlse állandó 
részét és a szertartásokra vonatkozó legfontosabb utasltásokat. 

A szentek miséi (802-1243. Iap1g) a harmadik rész. Az egy
hAz! év miséihez képest ezek újabb misék ; kialakulásuk 
napjalnkig tart, mert példáuli933-ban ls járult Ide egy új mlse 
febr. 27-ére, Szent Oáborról, melyet már szlntén közlünk. De az 
egyházi naptárban előforduló minden széntnek nincs kiilön teljes 
szentmiséj e, hanem néha az egészet, néha csak egyes részeket a 
misekönyv negyedik részébill : 

A kdzlJs misék csoportjából kell vennünk (1244. Iaptól 1331.1a
pig). Itt találhatjuk meg az ú. n. fogadalmimisékel is (1332. laptól 
1387 .Iapig). Ez utóbbiak egyes különleges alkalmakra szólnak,mint 
betegség, nászmise, halotti mlsék stb., vagy pedig akkor mondják 
öket, ha valamelyik napon nincs megszabott miseszöveg. A nevük 
onnan van, hogy magánáhftatból, buzgóságból vagy fogadalom
ból mondjuk öket. 

A megfelelll mlse klkeresése. Hogy a három nagy csoportba 
osztott misék köziil melyiket kell mondanunk, erre n~zve a papok
nak külön egyházi naptár (directorium) ad utasftást. De ha nincs 
ilyen naptárunk, akkor magunktól is ki tudjuk keresni a meg
felelő misét, ha a következ/l elveket tartjuk szem előtt: 

l. A jelzőszalagok közül az egyiket az egyházi évnek, a 
másodikat az állandó résznek, a harmadikat a szentek miséinek. a 
negyediket a·közös mlséknek a jelzésére használjuk Ha találunk 
máshová utalást, oda otthon egy szentképet teszünk 

2. Az állandó részt egyszersmindenkorra megjegyezzük. Ezt 
vesszük alapul, eszerint mondjuk a szentmisét s ebbe iktatjuk a 
megfelelll változó részeket. A változó részeket általában véve csak 
két helyen kell megnéznünk: az egyházi év mls~i és a szentek 
mlsél közt. 

A szentek mlséiről sz616 rész a polgári év számozása szerlnt 
halad, tehát ezt nézziik meg először, hogy a megfelelő nap
tári napon mond-e az Egyház valamilyen szentröl szentmisét 
vagy megemlékezést. Ha a jelzilszalagot ebben a részben nap
r61-napra tovább visszük, akkor ezt mlndig azonnal meg tudjuk 
mondani. 

Másodszor megnézzük, hogy az egyházi év misél közt van-e 
külön miseszöveg ugyanerre a napra. Ilyen van minden vasár
napra, a kántorböj tökre, a karácsonyi időre (dec. 24-től jan. 14-ig), 
a nagyböjt hétköznapjaira, Húsvét és Pünkösd nyolcadára. 
Ezeken kivül nincs is több, tehát ezt a részt máskor nem is kell 
megnéznünk; ha a jelzdszalagot itt ls mlnden mise utAn tovább 
visszük, ezeket a szentmiséket ls mindig azonnal megtalál
hatjuk. 

3. Ezután három eset IehetsPges : vagy egyik helyen sincs 
kiilön szentmise, vagy csak egyik helyen van, vagy mlnd a kettőn. 
Vegyük sorra ezeket. 

a) H a egyik helym sincs k{il/Jn szentmise, akkor vagy az előzd 
vasárnap mlséjét mondjuk, de O!orla és Credo nélkül, vagy tetszés 
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szerlnt választhatunk mi ls egy fogadalmi misét, mint ez a papnak 
is tetszésére van blzva. 

b) Ha csak az egyik helyen van külön szentmise, akkor ezt mond
juk el aznap, úgy, ahogy a misekönyv jelzi. 

c) Hamind a két helyen 1•an miseszövefl, akkor megnénük, me
lylk a magasabbrendíí ünnep vagy·nap és arról vesszük a szent
misét és a mflsik szövegbOI pedig megemlékezést ve&zünk. Utóbbi 
úgy történik, hogy az első mlse könyörgése, Illetve csendes lmfld
sflga és flldozás utiini lmfldsfig után a második (elmaradó) miséből 
is elmondjuk a könyörg~st; illetve csendes imlldsllgot és áldozils 
utáni imádságot; ha az elmaradó szenimisének külön, saját evan
géliuma is van, akkor a rendes utolsó evangélium helyett azt 
mondjuk el. Ha a nap rangja duplexnél kisebb, akkor időszaki 
könyörgéseket is kell mondanunk. (L. 1388-1410. 1.) Az ünne
pek rangjáról a 17. lapon található naptár és az egyházi év alábbi 
magyarázata ad felvilágosltást. 

Mégegy utolsó megjegyzést. A mlsekönyvet legalabb két-három 
éven át rendszeresen kell hasznlllnunk, hogy igazán megszeressük. 
De akkor nem tudnánk nála nélkül élni és akkor érezzük, hogy 
egyre mélyebben behatolunk szellemébe és egyre jobban gazda
godunk kincseivel. Megpróbáltuk a jegyzetekkel az első nehézsé
geket lithidaini és a későbbi megértést elösegiteni, hogy minél 
hamarabb, minél többen, minéi több kincsre talfiljanak benne. Ha 
nem is sikerült mindent elérnünk, szeretettel kérjük a kitartást 
és biztosithatunk mindenkit, hogy előbb-utóbb megtapasztalja, 
a szentség mlly bóséges forrflsllt, Krisztus kegyelmének mily gaz
dagságát, a földi életben mily megnyugtatás!, az örök életnek 
mily biztos zálogát rejti magában a szentmise és a misekönyv 
segitségével a szentmisén való tevékeny részvétel. Adja lsten, 
hogy ezt a könyv minden lmádkozója m~:gtapasztalja. 

Az egyházi évről. 

Hogy a misrkönyvet öntudatosan és igazi lelki haszonnal tud
juk használni, elsősorban meg kell ismerkednünk az egyházi évvel. 

Ez az ünnepeknek egy esztendő forgfisára elosztott és részben 
összefüggő sorozata, amelyben misztériumos valóságként meg
jelenül az üdvösség történetének minden fontos eseménye, hogy 
mi résztvéve benne, átélhessük és magunkévá tehessük annak 
minden kegyelmét. 

Az Egyház liturgikus éve nem készült, hanem lett. Azaz nem 
az emberi alkotásokhoz hasonlóan, előre megfogalmazott terv sze
rint megcsínAlt mü. hanem az élő szervezetekhez hasonlóan az 
Istentlll adott magból nőtt és fejlődött ki. 

Ebben az organikus fejlődésben hfirom-négy korszakot tudunk 
megkülönböztetni. Az első korszaknak vehetjük az egyházi év llsi 
kezdetét, az apostoll eiyhu '• a katakombak hivölnek ünnepeit, 
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amelyekben mAr megló\tszlk az egyházi évnek sok eleme,. de amely 
a fejlődésben megállt és ma csak töredékben maradt reánk. Ilye
nek a vasárnap, a keresztény hét, a stációk és vlglliák, ünne
pek és oktávák ; továbbá a kántorböjtök. 

A második korszak az egyházi év derekának a kialakulása a 
IV. századtól kezdve a X ll. századig. Ekkor alakul ki elöször a 
húsvéti ünnepkör, majd a karácsonyi ünnepkör és ezzel az úr 
jéz.us életének mP.gjelenltése a liturgiában. Az első a megtestesülés 
ünnepköre, a másik a megváltás köre. Ez adja a misekönyv fö
részét : az egyházi év misélt. 

A harmadik fejtildési fokozat, mely a vértanuk és egyes hit
vallók liturgikus tiszteleteként már a keresztény ókorban meg
volt, t. i. a szentek tisztelete, leginkább a középkornak jellemző 
vonása. Ettől kezdve gyarapodik napjainkig az egyházi év egyes 
szenteknek az ünnepével, amint a történelmi fejlődés kivánja. 
Ez adja a misekönyv második förészét, a szenttk miséit. 

A keresztény hét. 

Az egyház a zsidóktól örökölte a hét megszentelesét. Mózes l. 
Könyve a teremtes történetét hat napra osztja és azt követt a hete
dik nap, a nyugalomnak a napja. Ez a hetes szám többször ismét
lődik a zsidók kalendáriumában. Igy tehát valóban azt mond
hatjuk, hogy az ószövetség hete és a belöle származó liturgikus 
hét ls lsten rendelésére vezethetil vissza. Mlg azonban a zsidók 
szent napja a hetedik nap, 'i sabbat volt, addig a keresztények 
szent napja az első nap, a prima sabba ti (a Szentlrás Igy emlegeti): 
a vasárnap. Már Szent Pál apostolnál megtaláljuk ennek nyomait 
(1. Kor. 16, 2.) Az apostolok cselekedetelből tudjuk, hogy pl. 
Troasban, ahol olyan hosszú ideig prédikált, a szent áldozatot 
prima sabba ti, a hét első napján mutatta be. Söt a vasárnap keresz
tény neve (dies Dominica = az úr napja) is megtalálható már a 
Szentlrásban, mert az Apokalipszis l, 10 már ezen a néven emlegeti. 

A vuiroap, 

I. jellege. Minthogy vasárnapon az uralkodó gondolat a fel
támadás, azért e nap fll jellemvonása a remény. Barnabás levelé
ben van : cE napot örömben töltjUk el, Ime, ez az a nap, mit az úr 
alkotott, örvendezzUnk és vigadjunk !• Ez pedig Húsvét zsoltárá
nak az éneke. Épp az örllm miatt még nagyböjtben is kivétel 
nekünk a vasárnap. Szinte szokatlan szigorúsággal mondja Ter
tulliánus: cSzentségtörésnek tekintjük, ha valaki vasárnap böjt~! 
vagy térdel•. Minálunk egy-két maradványa van meg ennek az ősi 
szokásnak, hogy vasárnap állva Imádkoztak, főként, hogy Ange
lus-ra és a Mária-antifonára szombat este és egész vasárnap állva 
maradunk. 

2. A vasárnap a Szentháromság ünnepe. A vasárnap szoros 
vonatkozása a háromszemélyü lsten mük!ldésére, llturgliljából 
ls kitetszik, valahányszor az nem a megváltás egy bizonyos titká-
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nak emlékére szolgAI. Ezt mutatja a szentmisében a SzenthArom· 
sAg tiszteletérlll szóló Prefflció és a Credo, és:. hogy vasArnap 
ünneplik mindlg a SzenthAromsllg ünnepét is. 

3. A vasdrnapok rangsorozata. Mlnthogy a liturgikus év szer
kezetében a vasárnapnak az a rendeltetés is jutott, hogy az egy
házi filünnepek liturgikus eszméjét az ell!· és utóünnepekb~n, vala
mint az egész ünnepkörben érvényesltse, némely vasárnapoknak 
mások előtt elsöbbség i utott. Vannak egyszeríJ vasflrnapok (Domi· 
nicae per annum) és vannak kiváltsll~olt vasárnapok. Utóbblak 
Ismét lehetnek : elsclosztdlyll klvdltsdgolt vasdrnapok, vagyis olya
nok, melyeket minden évben meg kell ünnepelni és amelyeket 
se'llmi más ugyanerre a vasAroapra eső ünnep miatt nem szabad 
elejteni (ezek : advent első vasArnapja, böjt összes vasllrnapjal, 
Húsvétvasl!rnap, Fehérvasl!rnap és a PünkösdvasArnap) és 
mdsodosztdlyú kivdltsdgos vasdrnapok, vagyis olyanok, mclyek 
helyüket csak elsőrangú ünnepeknek adják flt. (Ezek a 2., 3. és 4. 
adventvasárnap és a vizkereszt utflnl vasflrnapok.) Az egysura 
vasdrnapok az egyhilzi év többi vasárnapjal ; ezek a helyüket csak 
az első· és másodrangú ünnepeknek és az úr ünnepelnek 
engedik At. 

Ha az esztendő valamely vasllrnapjá!l e szabályok alapján 
valamely ünnepet kell megünnepelnl, a vasAmapról mindlg meg 
kell emlékezni,! vagyis az ünnepi szentmise három lmfldsága : 
a kilnyörgés, a csendes és áldozás utAni lml!dsllg utfln kell elmon
dani a megemlékezett vasflrnap megfelelő imfljflt. Ilyenkor a pre
fáció ls (a vasárnap mlatt) a Szentháromságról szól, ha csak az 
illető ünnepnek saját prefAciója nincs és a vasliTnapi evangéliumot 
is elolvassuk, a szentmise végén, Szent János evangéliuma helyett. 

A h6tkllznapok. 
1. A ntv. A liturgikus élet az imában és eucharisztikus l!ldozat

ban nyilvánul és '! filldl érdekekkel számoló élettel szemben ünnep
lést jelent. Ez okból a liturgia a hétk!!znapokat Feriae-nek, vagyis 
pihenil napoknak nevezi. A Feria szó ugyanis a héber Sabbat latin 
forditása és annyit tesz, mlnt pihenél nap. A hét első napjának a 
neve Dies Dominlea = az Úr napja, a többiek sdmsorrendben 
a Feria secunda, tertia, quarta, quinta, sexta nevet viselik az 
Egyház llturgiájl!ban. A hetedik nap a Sabbatum, a szombat. 

2. A kltmelktdcl napok. A hHköznapok kilzUI a szerda, 
amely napon Judás az Urat elárulta és a péntek, mint az úr halála 
napja, a többi hétköznapokkal szemben már a régi keresztények 
óta elélnyben részesült. Ezek vezeklő napok voltak és a régi 
fegyelmi szabályzatban a hétfilvel egyfitt a Feriae legitimae-hez 
tartoztak, vagyis azokhoz a napokhoz, melyeken a nyilvllnll$ 
vezekl6k a reAjuk rótt böjtöket voltak kötelesek megtartanl. -

l l(ét Qnnep összeesésekor a kisebb ünnepnek ilyen megemll
tését, mely a jelentősebb ünnep liturgiájliba Igy belekapcsolódik, 
a liturgia nyelvén commemoratiónak (megernlékezésnek) nevezzük. 
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A szombal a vasárnap el45napja, vlglllflja. A vecsernyével meg· 
kezdódött a munkaszünet és a vasflrnap vlgilial ünnepsége. 
A szombat vlgilial böjtjére emlékeztetett az absztinencia, mely 
helyenkint a legújabb Időkig szokásban volt. Ezt a hét
köznapot már igen korán a boldogságos Szüz tiszteletére szentel
ték az úr halála és feltámadtisa közötti szent sabbat emlékére, 
melyen a hit egyedül Isten Anyjának szlvében nem ln!'(ott meg. 
Ha szombatra nem esik valami liturgikus ünnep, a szentmisét 
még ma ls az Isten Anyjának tiszteletére szentelik. 

4. A kiváltságolt httköznapok. A liturgikus év folyamfln olyan 
hétköznapok is vannak, melyek a többlekkel szemben előnyt élvez
nek, az ú. n. Ferloe majores (magasabbrangú hétköznapok). Ezek 
vagy olyanok (feriae maiores priVIIeglatae), melyeket más ünnepek 
mlatt nem szabad elejtenl, mint Hamvazószerda és a nagyhét 
napjai, vagy olyanok (ferlae malores non prlvlleglatae). hogy csak 
első- vagy másodrangú, továbbfl duplex maius ünnepnek vagy 
egy kiváltsilgos nyolcadnak adnak helyet, mint a böjt hétköz
napjal, a könyörgő hét hétMje, végül a kflntorböjtök adventben 
és szeptemberben. Ezeknek a magasabbrangú hétköznapoknak 
mlndlg safát misijük van és vasárnap módjára commemoratiót, 
megemlékezést kapnak, ha ezen a napon magasabb ünnepet 
kell ülni. 

Ha olyan hétköznap van (Feria mlnor), melynek nincs saját 
mlseformulája és ugyanakkor más liturgikus ünnep sinc~. akkCir 
a vasárnap mlséjét kell Ismételni, vagy pedig ú. n. votiv =fogadalmi 
mlsét lehet mondani. Ezek olyan misék, melyeknek imái és olvas
mányai nem felelnek meg e napnak, vagy időszak liturgiájának, 
hanem valamely más liturgikus lmacélra szolgfllnak. A misekönyv 
végén hétfőn a Szentháromság tiszteletére, kedden a szent angya
lok tiszteletére, szerdfln Szent józsef és a szent apostolok tiszte
letére, csütörtökön a Szentlélek és az Oltáriszentség tiszteletére, 
pénteken a szent kereszt és l(risztus keserves klnszenvedésének 
tiszteletére, szomhaton lsten Anyjának tiszteletére szolgáló mlse 
van. A mlsekönyv még ezenkivül különbözli általános és magán
természetű óhajok részére szolgál6 votlv-mlsét ls tartalmaz. A leg
régibb és legtöbbször használt votiv-mlse az, melyet halottakért 
szolgálta tunk. J< ezd e te sze ri nt Requiemnek nevezik. 

Kántomapok. (i!vszakos blijtök.) 

1. A ktfntornapok ktletkezlse. A kántornapok törvényes határ
napok, melyeken a papjelöltek a pappászentelés különböző foko
zatalban részesülnek. Oly napok teMt, melyeken a hlvl5knek böjt
tel és bünMnattal megerl5sltett Imádságokat. kell mondanlok, hogy 
méltó papokat nyerjünk. A kántorböjtnek célja ennélfogva elsl5-
sorban az Imádság. 

2. Az ivnt!f(yedes Mft 1/Jrtlnfle. Az évne~tyPdes böjt Rómából 
zármazlk és ott Nagy Szent Leó pflpa ~40-461) Idejében mflr 
égen szokásban volt. A legelfogadhatöbb vélemény szerlnt úgy 
keletkezett, hogy a keresztények részben vezekléssei jóvátenni, 
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részben pótolni akarták a pogány ünnepeket, amelyeket a gabona, 
a szölö és az olajmag aratás idejeben tartottak a pogányok. Tehát 
először a római számittis szerint a IV. (jún.), VII. (szept.), X. (dec.) 
hónapokra eső böjtök voltak. A VI. században a római első hó
napban, (márciusban) a vetés hbnapjában, még egy böjti nap ke
rült hozzá. Először VII. Gergely (1078) pápa tette azután a kántor
böjt határnapjait a négy évszak kezdetére. (Innen a latin nevük, 
quatuor temporum és ennek hangzásbeli utánzásából a magyar 
kántorböjt elnevezés. Ma advent harmadik hetében, a nagyböjt 
első hetében, pünkösd hetében és a szept. 14-ére következő héten 
van sz.:rdán, pénteken és szombaton kántorböjt.) 

3. A papszentelés napiai. Az E!(yház tehilt ezekből az eredetileg 
aratóünnepekból fejlesztette ki lelki módon az évszakos böjt 
mai jelentését K:rlsztus szaval szerint: •Az aratnivaló ugyan ~ok, 
de a munkás kevés. K:érjéttk azért az aratás Urát, hogy küldjön 
munkásokat vetésébe•. (Máté 9, 37.) A kántorböjtök Húsvét és 
Pünkösd mellett a római Egyház legrégebbi liturgikus _napjai közé 
tartoznak rs ünnepélyes stációs napok voltak, amiért ls a szomhat
jaik papszentelések részére legalkalmasabb napoknak.mutatkoztak. 
A papszentelést ugyanis apostoli hagyományok szerlnt általános 
böjttel kellett előkésziteni és a2 istentisztelet alatt a község jelen
létében és hozzájárulásával elvégezni. Igy lrják le ezt már az Apos
tolok Cselekedetel is. 

4. A kántorböjti nap lilurgiclja. A kántorböjt napjal most ki
váltságolt hétköznapok. Mlndegylknek saját miseszövege van, ez 
azonban tartalmilag a megfelelő id6 liturgiájához alkalmazkodik. 
A szerdal misében az őskeresztény SZ<Jkás szerint a •Kyrle eleisom 
után még egy olvasmány van. A szombatl .mlse pedig tulajdon
képiJen vigilia és benne a •Kyrie ... • után öt szentlecke van. 

Ötödik olvasmAnyul mindig a kemencébe dobott hArom Ifjú 
története szolgAit. A papnövendékek péclaképel gyanánt emle
getik öket, akiket a kisértések tüzében készitenek elő a szent szol
gálatra. 

A erőmal püspöki szertartAskönyv• rendelkezései szerint a 
szenteléseket kAntorböjt szemhatjának mlséjében abban a 
sorrendben kell végezni, amint ml a megfelelll miséknél meg
jelöltük. 

A kántorböjtök liturglAja, a pünkösdi kivételével, a ban
bánat jeiét viseli magán. 

A stációs napek. 
l. A stációs napok jelentősége. A stáciis napok az ősegyházban 

vezeklő napok voltak, melyeket imákk<l, szent olvasmányokkal, 
áldozatokkal és (d. u. 3 órftig tartó) böjltel töltöttek el. Ezeknek 
a vezeklö-ünnepeknek neve volt stalio, a:az őrség, vagyis jelenlét, 
mert a keresztény az imádsággal és bűlbánattal mintegy őrt áll 
lsten előtt az ellenséggel szemben. Ez az ilskeresztény szokás 
nyámában lassankint ünnepélyes biinbánl és könyörgö körmenetté 
alakult, melyen a pápa, a papság és a rtp vettek részt. Előbb a 
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colledának nevezett templomban gyülekeztek s Innen közils lma 
( = collecta) után körmenetben a stációs templomhoz mentek, a 
stációs istentiszteletre. Mióta az ünnepi kántornapokon egyúttal 
papszentelés ts volt, az erre a napra rendelt stációs liturgia külö
nösen is ünnepélyessé alakult. Ilyen alkalmakkor a római isten
tisztelet a legfényesebb pompájában mutatkorott. A kántornapi 
stációk részére ez okból azokat a templomokat valasztották, melyek 
nagy néptömeg befogadására voltak alkalmasok : szerdára a Sancta 
Maria Major bazilikát; péntekre a Tizenkét Apostol templomát; 
szombatra az apostoli fejedelem bazilikáját, a Szent Pétert. A pá
pának, mlnt az első püspöknek és lelklpás7tOrnak a terr.ploma volt 
egyúttal a legalkalmasabb templom a papszentelés számára, mert 
innen indul ki minden papi hatalom és megszentelő erő. Eleinte 
minden stációs lstentisztelet után kíNrdették a következő stáctó 
helyét, mig Nagy Szent Gergely páp~ egész évre megállapította a 
stációsnapok és templomok sorrend}ét, amint ez a misekönyv sze
rint ma is érvényben van. 

3. A stácidk felentös~gt. Nem fölösleges archaizmus lehAt, hogy 
a stflctós misékhez a magyar fordttásban is hozzátesszük, hogy 
Rómában melyík templomban van azon a napon stációs-mise. 
Először is segit a miseszövegek megértésében, mert ezek kiválasz
tásában sokszor fontos szerepe volt a helyi körülményeknek. Eze
ket az egyes misék magyarázatánál mindig meg ls jelöljük. Azután 
a liturgia átéléséhez is közelebb visznek. A stácíos szent oly ele· 
ven en állt a réJ::i hivők szeme előtt, hogy mintegy megj elenlive 
maguk köz t élőnek látták. Ezért mondja ma is a misekönyv: statio 
ad Sanetum Paul um, stációSzen t Pálnál, teMt tulajdonképen nem 
Szent Pál bazilikájában, hanem magánál a szentnél. A stációs 
ünnepen tehtit Szent Pált jelenlevőnek gondolták, mint az egybe· 
gyűlt hivlik fejét vagy példaképét. Sllt a misztériumos gondolatban 
még tovább mentek: az ~gybegyíílt közösség bensli egyesülésbe 
lép a szenttel, úgy hogy az áldozat által r~sztvesz ennek a szentnek 
glóriájában és a szentben előre átéli az Ur eljövetelét az áldozat
ban. Végül pedig a stációs-istentiszteletek tesznek minket a li
turgia által az örök város, a ml szent városunk polgáraivá. Bárhol 
a világon lélekben ml is részesel lehetünk annak a kegyelemnek, 
mely azokra árad, kik valóságban jelen vannak Rómában a stációs
Istentlsztel eteken. 

4. A stácids búcsúk. A pápák később a stációs templomok áj
tatos látogatóinak a stációsnapokra rendkivüli búcsút engedé· 
lyeztek és pedig teljes búcsút Karácsonykor, Nagycsütörtökön, 
Húsvétkor és Aldozócsü:örtökön. Ennek elnyerésére a templomba· 
meneten klviil a szents~ekhez is kellett járulni. A többi stációs
b.úcsú nem teljes. A Rlmán kivül lakó hivek ezeket a búcsúkat 
többnyire sa j át plébánhtemplomalkban, a szerzetesek rendi temp
lomaikban nyerhetik ei.(Megjegyezhetjiik még, hogy egy-két alka
lommal nálunk is megvin a régi stációs ünnepeknek a maradványa. 
}(ül önösen a keresztjárt napokon, 637.1. és a Szent Márk napi búza
szentelési körmenetben Lásd a függelékben.) 
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A liturgikus Onnepek. 
1. A liturgikus ünnepek. A liturgia a hét legtöbb napján ünnepet 

ül és pedig vagy az úrnak, vagy Szűz Máriának, vagy pedig szen
teknek ünnepét, olyképpen, ahogy az általános római egyházi nap
tár felsorolja. Minden egyházmegyének rendszerint saját egyházi 
naptára van és ez az illető kerületet érdeklő ünnepeket tartal
mazza. 

2. Az ünnepek felosztása. Magának a megünneplésnek a napját 
tekintve, vannak : 

a) Mozgó ünnepek, vagyis olyanok, melyek a hétnek mindig 
ugyanarra a napjára, de a hónapnak nem mindig ugyanarra a nap
jára esnek. Pi. Húsvét, Áldozócsütörtök, úrnapja stb. 

b) Alló ünnepek, vagyis olyanok, melyek a hónapnak mindig 
ugyanarra a napjára, de a hétnek nem mindig ugyanarra a nap
jára esnek. Pl. Karácsony, Vizkereszt s rendszerint a szentek ün
nepel. 

Rangsor tekintetében vannak : 
a) Duplex ünnepek, vagyis olyanok, melyeknek két vecser

nyéjiik van, az előző napon és magán az ünnepen és melyeken az 
antlfónákat kétszeresen, minden zsoltár előtt és után, egészen el
imádkozzák (duplicantur). Ezeken az ünnepeken a szentmisében 
rendesen csak egy könyörgés van. 

A duplex ünnepek ls többfélék lehetnek: vannak : 1., JI. 
osztályú, azután nagyobb (majus) és közönséges duplex ünnepek· 

b) Semiduplex ünnepek, vagyis olyanok, melyeknek ugyan 
szintén két vecsernyéjük van, antifónáikat azonban a zsoltárok 
előtt csak jelzik a kezdőszavak elmondásával és csak a zsoltár el
mondása után imádkozzák el egészen (semiduplicantur). 

c) Simplex ünnepek, vagyis olyanok, melyekről az előzőnap 
vecsernyéjében csak megemlékezés van. 

A semiduplex és simplex ünnepeken a szenimisében legalább 
három könyörgés van. 

Az ünnepek rangtát az egyházi naptár közli. L. 17. lapon. 
Külsíí megünneplb tekintetében vannak oly ünnepek, me

lyeket csak a papság tart meg és olyanok, melyeket munka
szünettel és szentmisén való részvétellel a hiveknek is meg kell 
tartaniok. Az új egyházi törvény szerint ilyen kötelező ünnepek: 

a) Az úr ünnepei közül : Karácsony, Újév, Vlzkereszt, Húsvét, 
Áldozócsütörtök, Pünkösd és úrnapja. 

b) Szűz Mária ünnepei közül: a Szepiátelen Fogantatás (dec. 
8.), Nagyboldogasszony (aug. 1.5.). 

c) Szentek ünnepei közül: Szent józsef (márc. 19.), Szent Péter 
és Pál (j ún. 29.) és Mindenszentek (nov. l.). 

Egyes országokban kiilönleges kiváltságok vagy állami ren
delkezések folytán az Egyház hozzájárulásával még más napokat 
is ünnepként kell megtartani. Viszont a fenn felsoratakból egyik
másik nem kötelező ünnep. (Nálunk például Szent józsef ünnepe 
nem kötelező.) 
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A vigilia és oktAva. 
ŐSkeresztény azokA! szerlnt a fontosabb liturgikus ünnepeket 

közvetlen előünnepek vezetik be és sokszor nyolc napos könet
len utóünntp követi. A bevezet ö ünr.ep neve vigília ( = élJell 
Oraég); a befejező ünnep neve oktáva, mert a nyolcadik napig 
(= dies octáva) tart. 

1. Az &skertsztlny v/gillák. Az első keresztények l(risztus éB 
az apostolok példája nyom:tn egész éjjeleket töltötlek blljttel, 
lmidsággal és szent olvasmányokkal és ilyen vigiliékkal készül
tek a vasárnap, a liturgikus ünnepek és a vértanuk emlékének 
megünneplésére. Minthogy azonban az ilyen éjjeli istentiszteietek 
különtéle visszaélések veszélyével jártak, főleg pedig nagyon 
csekély látogatottságuk mlatt kb. a X. században a megelőző 
délutánra, a X IV. században az előző nap reggelére tették. 

2. A mai vigilidk. Manapság már csak a k0vetke7Ö viglllákat 
annepeljük meg a liturgiában külön misével: l(arácsony, VIz
kereszt, Húsvét (Nagyszombat), Áldozócsütörtök és Pünkösd 
eliitt ; Szeplőtelen fogantatás és Nagyboldognsszony; l(er. Szent 
jflnos, valamint Szent Péter és Pál, idősebb jakab, Berta
lan, Máté, Simon és Júdás, András, Tamás h Mátyás apos
tolok előtt ; Szent LBrinc és Mindenszentek előtt. Ezek közül 
szigorú bőjt már csak a l(arácsony, Húsvét (Nagyszombat délig), 
Pünkösd, Nagyboldogasszony; enyhitett bőjt pedig a Mindenszen
tek eliitU vlgillán parancs éE. ·kötelesség. Liturgikus szempontból 
klvaltságolt viglliák a l(arácsony, Vizkereszt ~s Pünkösd előtti 
vlgillák. 

l. A rlgi oktáva. Az első keresztények a Húsvétot és PDn
kllsdöt, keleten pedig a Vizkeresztet is egész héten, vagyis 
nyolc napon át ünnepelték. A föünnep titka volt a tárgya egész 
héten át a mindennapi liturgikus istentiszteletnek. Mintegy a 
VIII. század óta egyes szentek ünnepét is oktávákkal tisztelték 
meg, hogy az ünnep fényét emeljék és a hivők szlvében mé
lyitsék az ünnepi hangulatot. 

2. A mai IJkldvák. Ma az Egyhh a következő ünnepeket Uli 
oktávAkkal: Az úr ünnepei közül Kan\csony, Vizkereszt, Húsvét, 
Áldozócsütörtök, Pünkösd, úrnapja, jézus szt. Szlve ünnepe és 
a templombúcsú napja. Szúz \\ária ünnepei közül : Szeplőtelen 
Fogantatás ts Nagyboldogasszony és l(isasszony napja után van 
oktáva. Szentek ünnepeiből a következöknek van nyolcada : Ker. 
Szent jános születésnapja, Szent józsef oltalmának ünnepe, 
PHer-Pál, Mindenszentek, a templom és a község védőszentje s 
végül a szerzetesrendek alapitóinak a megfelelii szerzetben. 

A másadrendO ünnepek közül: S1ent IstvAn vértanu, Szent 
jinos evangélistll, Aprószentek és Szent Lőrinc vértanu finnepe jár 
nyolcactdal. De az utóbbi ünnepek oktáváll csak olyképpen tart
ják meg, hogy nyolcadile napjuk egy simplex ünnep szertar
tflséval fejezlídlk be. Szent Ágnes ünnepének ls van Ilyen oktá
vija. Húsvét és Pünkösd oktflvája alatt minden napnak klilön 
mlsen:övege van, mely minden más annepet kizár. 
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Az ünnepkörökr6l, 
Az egyhAll év miséit (proprium de tempore) ünnepkörökre 

szokiák osztani. A köztudat szerint három ünnepkör van : a kari
csonyi, rnely az Atya jóságát, a húsvéti, rnely a Fiú megváltásAt 
és pünkösdi, rnely a Szentlélek megszentelését ünnepel!. A liturgia 
azonban csak két ünnepkört különbtiztei meg : az egyik a meg
testesülés titkát ünnepell, a másik pedig a megváltlis titkának 
ünnepköre. Ezt bizonyitja 

l. a misekönyv. Ebben ugyanis világosan benne van, hogy 
Pünkösd ünnepe és nyolcada még a húsvéti ldöhllz tartozik, mert 
a Pünkösd utáni szornbat rniséjének a végén ott állanak ezek a 
azavak: Exspírat tempus Paschale. Itt végződik a húsvétJ ldl!. 
Az utána következő vasárnapok, ~ppúgy, mint a VIzleereszt utáni 
3-6. vasárnapok, szoros értelemben nem ls tartoznak egyik 
ünnepkörhl.lz sem. 

2. a rmdsztr. Az ünnepkör teljességthez ugyanis hozzo\
tartozlk, hogy az ünneplésen kivül legyen arányos bevezetil része 
és mer,feleiö befejezése. Ez pedig teljes rnértékben megvan 
e két ünnepkörnél 

Bevezetö rész : föünnepek: Befejező rész: 

Me~es-
Karácsony és VIzkereszt utoini t sülés Advent ünn ·p- Vizkereszt 2-6. vasárnap 

köre 

BöjtbevezetO 
Megvál· Nagyböjt 

Húsvét és PUn- PUnkösd utlint 
tás ün- Szenvedés ideje 

kösd 1-24. vasflrnap (T 6volabbi, rt 'l-
nepkör~ dts és kiizvflltn 

tMkészültl) 

3. a lörtlneltm. Amint az ünnepeknél majd részletesebben 
látjuk, először a Húsvétot és a Pünkösdi:\! kezdték megünnepelni 
(l-ll J. sz.) ; azután erre a két fő ünnepre kezdtek készülni hosz
szabb·rövidcbb böjttel. Amikor már ez az ünnepkör megvolt, 
akkor ennek a mintájára alakult kl a má~odlk ünnepkör két 
föQnnepe: keleten az Epifánia, nyugaton a Karácsony; majd 
erre ls készültek az ádventtel. A fentmaradt vasárnapok ebbe a 
kettils csoportosltásba Illeszkednek, mint lltmenetek, 
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Az egyetemes egyház naptára. 
JANUÁR. 

l. jézus körülmetéltetése. Karácsony nyolcada, ll. oszt. duplex. 
illetve a január 1-6 közé esd vasárnapon: jézus szenisé
ges Neve, ll. oszt. duplex. 

2. Szent István vértanu nyolcada, simplex. 
3. Szent jános apostol nyolcada, simplex. 
4. Aprószentek nyolcada, simplex. 
5. VIzkereszt vigiliája, semiduplex. Megemlékezés Szent Telcsz

forosz pápa és vértanuróL 
6. Vlzkereszt, l. oszt. duplex .• ll. oszt. kiváltságos nyolcaddaL 

VIzkereszt nyolcada alatti vasárnap: A Szent C~alád ünnepe, 
duplex majus. Megemlékezés a vasárnapról és a nyolcadróL 

7-10. A nyolcad alatti 2-5. nap, senziduplex. 
ll. A nyolcad alatti 6. nap, semiduplex. Megemlékezés Szent 

Hyglnus pápa és vértanuróL 
12. A nyo!cad alatti 7. nap, semidup/ex. 
13. VIzkereszt nyolcada, duplex majus. 
14. Szent Vidor (Hilarius) püspök, hitvalló es egyháztanító, duplex. 

Megemlékezés Szent Félix pap és vértanuróL 
15. Remete Szent Pál hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent Mór 

apátról. 
16. Szent Marcell pápa és vértanu, semiduplex. 
17. Szent Antal apát, duplex. 
18. Szent Péter római székfoglalása, duplex majus. Megemléke

zés Szent Pál apostolról és Szent Piroska szüz és vértanuróL 
19. Szent Márius, Márta, Audifax és Abakum vértanuk, simplex. 

Megemlékezés Szent Kanut vértanuróL 
20. Szent Fábián és Sebestyén vértanuk, duplex. 
21. Szent Ágnes szüz és vértanu, duplex. 
22. Szent Vince és Anasztáz vértanuk, semiduplex. 
23. Pennaforti Szent Rajmund hitvalló, semiduplex. Megemléke

zés Szent Emereneia szüz és vértanuró!. 
24. Szent Timót püspök és vértanu, duplex. 
25. Szent Pál apostol megtérése, duplex majr~s. Megemlékezés Szent 

Péter a postolróL 
26. Szent Polikarp püspök és vértanu, duplex. 
27. Aranyszájú Szent jános püspök, hitvalló, egyháztani tó, duplex. 
28. Nolaszkó Szent Péter hitvalló, duplex. Szent Ágnes második 

ünnepe (nyolcada), simplex. 
29. Szalézi Szent Ferenc püspök. hitvalló, egyháztanitó, duplex. 
30. Szent Martina szüz és vértanu, semiduplex. 
31. Szent Boszkó jános hitvalló. 

FEBRUÁR. 
l. Szent Ignác püspök és vértanu, duplex. 
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, ll. oszt. duplex. 
3. Szent Balázs püspök és vértanu, simplex. 

Misszále. 2 
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4. Corslnl Szent András püspök és hitvalló, dupla.. 
5. Szent Ágota szílz ~s vértanu, dupla. 
6. Szent Titusz püspllk és hitvalló, dupla. Megemlékezés Szent 

Dorottya szílz és vértanuról. 
7. Szent Romuald apát, duplex. 
8. Máthal Szent jános hitvalló, duplex. 
9. Alexandriai Szent Cirill püspök, hitvalló és egyháztanltó, dupl. 

Megemlékezés Szent Apollónia szüz és vértanuról. 
10. Szent Skolasztika szílz, duplex. 
11. A szepl6telenül fogantatott Szílz megjelenése, dupla. majus. 
12. Szílz Márla szolgál rendjének (a szervitarendnek) hét szent 

alapltója, hitvallók, duplex. 
14. Szent Bálint pap és vértanu, simplex. 
15. Szent Fausztlnus és jovlta vértanuk, simplex. 
18. Szent Simeon püsp6k és vértanu, simplex. 
22. Szent PHer antiochiai székfoglalása, dupla majus. Megemlé

kezés Szent Pál apo,tolról. 
23. Damláni Szent Péter püspök, hitvalló és egyháztanltó, dupltx. 

Megemlékezés Szent Mfltyás apostol vigilifljáról. 
24. Szent Mátyás apostol, ll. oszt. dupltx. 
27. A hétfájdalmú Szúzr61 nevezett Szent Gábor hitvalló, duplex. 

MÁRCIUS. 

4. Szent Kázmér hitvalló, sem/dupla. Megemlékezés Szent Lucius 
pápa és vértanuról. 

6. Szent Perpétua és Felleltas vértanuk, duplex. 
7. Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyháztanftó, duplex. 
8. Istenes Szent jános hitvalló, duplex. 
9. Római Szent Franciska llzvegy, duplex. 

10. A 40 szent vértanu, semiduptex. 
12. Nagy Szent l. Gergely pápa, hitvalló és egyháztanltó, duplex. 
17. Szent Patrik pOspllk és hitvalló, duplex. 
18. jeruzsálemi Szent Cirill püspök, hitvalló és egyháztanltó, dupl. 
19. Szent józsef, a Szent Szllz jegyese, hitvalló, I. oszt. duplex. 
21. Szent Benedek apát, duplex majus. 
24. Szent Gábor arkangyal, duplex majus. 
25. OyQmlllcsoltó Boldogas~zony, J. oszt. duplex. 
27. Damaszkuszi Szent jános hitvalló és egyMztanltó, duplex. 
28. Kapisztrán Szent jános, hitvalló, stm/duplex. 

Péntek, Feketevasárnap után Szílz Márla hétfájdalmAnak 
ünnepe, duplex majus. 

ÁPRILIS. 

2. Paulai Szent Ferenc hitvalló, duplex. 
4. Szent Izidor pOspllk, hitvalló és egyhllztanitó, duplex. 
5. Ferreri Szent Vince hitvalló, duplex. 

ll. Nagy Szent I. Leó pápa, hitvalló és egyhllztanitó, duplex. 
13. Szent Hermenegild vértanu, semiduplex. 
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14. Szent Jusztin vértan u, duplex. Megemlékezés Szent Tibor, Va lé· 
rián és Maximus vértanukróL 

17. Szent Ankét pápa és vértanu, simplex. 
21 Szent Anzelm püspök, hitvalló és egyhflztanltó, duplex. 
22. Sz~nt Szótér és Káju~z pápák és vértanuk, semiduplex. 
23. Szent György vértanu, semiduplex. 
24. Szent Fidél vértanu, duplex. 
25. S1.ent Márk evangélista, ll. oszt. duplex. 
26. Szent Kiétus és Marcellinus pápák és vértanuk, umiduplex. 
27. Canisius Szent Péter hitvalló és egyháztanitó, duplex. 
28. Ker~sztes Szent Pál hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 

Vitlllis vértanuróL 
29. Szent Péter vértanu, duplex. 
30. Sziénai Szent Katalin szüz, duplex. 

Szerda Húsvét 3. vasfirnapja után: Szent József oltalma, 
l. oszt. duplex, nyolcaddaL 

Szerda Húsvét 4. vasároapja után: Szent József oltalmának 
nyolcada, duplex ma;us. 

MÁJUS. 

t. Szent Fülöp és Jakab apostolok, ll. oszt. duplex. 
2. Szent Atanáz püspök, hitvalló és egyháztanltó, duplex. 
3. A szent Kereszt megtalálása, ll. oszt. dupl. Megeml. Szent 

l. Sándor pápa, Eventius, Theodulus vértanukról és Szent 
Juvenálls püspök és hitvallóróL 

4. Szent Monika özvegy, duplex. 
5. Szent V. Pius pápa és hitvalló, duplex. 
6. Szent János apostol és evangélista (olajbafőzése) a Porta 

Latina előtt, duplex ma;us. 
7. Szent Szaniszló püspök és vértan u, duplex. 
8. Szent Mihály arkangyal megjelenése, dupltx ma;us. 
9. Nazianzi Szent Gergely pilspök, hitvalló és egyháztanltó, dupl. 

10. Szent Antoninus püspök és hitvalló, duplex. Megcmlékezés 
Szent Gordiánus és Epimachus vértanukróL 

12. Szent Néreus, Achilleus, Domitilla szüz és Pongrác vtk., 
stmidupl. 

13. Bellarmin Szent Róbert, püfpök, hitvalló, egyháztanltó, duplex. 
14. Szent Bonifác vértanu, simplex. 
15. De la Salle kere~ztelő Szent János hitvalló, duplex. 
16. Szent Ubald püspök és hitvalló, semiduplex. 
17. Bayloni Szent Paskál, hitvalló, duplex. 
18. Szent Venflncius vértanu, duplex. 
19. Celesztin Szent Péter pápa és hi t valló, duplex. Megemléke

zés Szent Pudcnciána szűzröl. 
20. Sziénai Szent Bernardin hitvalló, srmidupltx. 
25. Szent V ll. Gergely pápa és hitvalló, duplex. Megemlél<ezés 

Szent Orbán pápa és vértanuróL 
26. Néri Szent Fülöp hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent Aladflr 

pápa és vértanuról. 
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27. Szent Béda (Venerabilis) hitvalló és egyháztanltó, duplex. 
Megemlékezés I. Szent jános pápa és vértanuróL 

28. Szent Ágoston püspök és hitvalló, duplex. 
29. Pazzi Szent Márla Ma~dolna szűz, semiduplex. 
30. Szent J. Félix pápa és vértanu, simplex. 
31. Mericl Szent Angela szűz, duplex. Megemlékezés Szent Petro

nilla szűzröl. 
Péntek: úrnap nyolcada után jézus Szeniséges Szlvének 

ünnepe, I. oszt. duplex, II I. oszt. kiváltságos nyolcaddaL 

JÚNIUS. 

2. Szent Marcellin, Péter és Erazmus püspök vértanuk, simpltx 
4. Caracciolo Szent Ferenc hitvalló, duplex. 
5. Szent Bonifác püspök és vértanu, duplex. 
6. Szent Norbert püspök és hitvalló, duplex. 
9. Szent Primus és Fellcián vért~nuk, simplex. 

10. Szent Margit királyné, özvegy, stmiduplex. 
ll. Szent Barnabás apostol, duplex majus. 
12. Sahagunl Szent jános hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 

Bazilldesz, Cirinus, Nábor és Nazarius vértanukróL 
13. Pflduai Szent Antal hitvalló, duplex. 
14. Nagy Szent Vazul püspök, hitvalló és egyhflztanító, duplex. 
15. Szent Vitus, Modesztus és K:reszcencia vértanuk, simpla.. 
18. Szlriai Szent Efrém, diákonus, hitvalló és egyháztanltó, duplex. 

Megemlékezés Szent Márk és Marcelliánus vértanukróL 
19. Falkeniéri Szent juliánna szűz, duplex. Megemlékezés Szent 

Gyárfás és ProlAz vértanukról. 
20. Szent Szllvér pápa és vértanu, simplex. 
21. Ganzagai Szent Alajos hitvalló, duplex, 
22. Szent Paulin püspök és hitvalló, duplex. 
23. l<eresztelö Szent jános vigiliája. 
24. l(eresztelil Szent jános születésnapja, I. oszt. duplex, közön

séges nyolcaddal. 
25. Szent Vilmos apát, duplex. Megemlékezés l(ereszteiő Szent 

jános nyolcadáról. 
26. Szent jános és Pál vértanuk, duplex. Megemlékezés a nyolc.-ról. 
27. Negyedik nap a nyolcad alatt, semiduplex. 
28. Szent Iréneus püspök és vértanu, duplex. Megemlékezés a 

nyolcadról és a vigiliáról. 
29. Szent Péter és Pál apostolok, I. oszt. dupl., közlins. nyolc.-dal. 
30. Szent Pál apostol emlékezete, duplex majus. Megemlékezés 

Szent Péter apostolról és Keresztelő Szent jános nyolcadá ról. 

jÚLIUS. 

t. jézus l<risztus legdrágább Vérének ünnepe, ll. oszt. dupla. 
Megemlékezés Keresztelő Szent jános nyolcadáróL 

2. Szüz MAria látogatAsa (Sarlós Boldogasszony), 11. oszt. dupla.. 
Megemlékezés Szent Proressus és Martinianus vértanukróL 
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3. Szent ll. Leó pilpa és hitvalló, sem/duplex. Megemlékezés az 
apostolok nyolcadáróL 

4. Hatodik nap Szent Péter és Pál apostolok nyolcada alatt, 
semiduplex. 

5. Zaccaria Szent Antal MAria hitvalló, duplex. Megemlékezés 
a nyolcadról. 

6. Szent Péter és Pál apostolok nyolcada, duplex majus. 
7. Szent Cirill és Metód püspökök és hitvallók, duplex 
8. Szent Erzsébet királyné, özvegy, semiduplex. 

10. A hét szent vértanutestvér és Szent Rufina és Szekunda 
szűzek és vértanuk, semiduplex. 

ll. Szent l. Pius pápa és vértan u, simplex. 
12. Gualbert Szent jános apát, duplex. Megemlékezés Szent Nábor 

és Félix vértanukróL 
13. Szent Anaklét pápa és vértanu, semiduplex. 
14. Szent Bonaventura püspök, hitvalló és egyháztanító, duplex. 
15. Szent Henrik csészár, hitvalló, semiduplex. 
16. Kármelhegyi Boldogasszony, duplex mafus. 
17. Szent Elek hitvalló, semiduplex. 
18. Lellisi Szent Kamill hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 

Szimforózéról és hét vértanu fiáról. 
19. Páli Szent Vince hitvalló, duplex. 
20. Aemiliani Szent jeromos hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 

Margit szűz és vértanuról 
21. Szent Praxedis szűz, simplex. 
22. Bűnbánó Szent Mária Magdolna, duplex. 
23. Szent Apollinilris püspök és vértanu, duplex. Megemlékezés 

Szent Liborius püspök és hitvallóróL 
24. Szent jakab apostol vigiliaja. Megemlékezés Szent Krisztina 

szűz és vértanuróL 
25. ld. Szent jakab apostol, l I. oszt. duplex. Megemlékezés Szent 

Kristóf vértanuróL 
26. Szent Anna, a Boldogságos Szűz Maria anyja, ll. oszt. duplex. 
27. Sze nt Pantaleon vértan u, simplex. 
28. Szent Nazarius és Celzus vértanuk, l. Viktor pápa és vértanu, 

J. Ince pápa és hitvalló, semiduplex. 
29. Szent Márta szűz, semiduplex. Megemlékezés Szent II. Félix 

pápáról és Szent Simplicius, Fausztin és Beatrix vértanukróL 
30. Szent Abdon és Szennen vértanuk, simplex. 
31. Loyolai Szent Ignác hitvalló, duplex majus. 

AUGUSZTUS. 

l. Szent Péter bilincsei, duplex majus. Megemlékezés Szent Pál 
apostolról és a Szent Makkabeus vértanutestvérekröl. 

2. Ligouri Szent Alfonz Maria pü5pök, hitvalló és egyhaztanltó, 
duplex. Megemlékezés Szent l. István pápa és vértanuróL 

3. Szent Istvan első vértanu (testének) megtalfdása, semiduplex. 
4. Szent Domonkos hitvalló, duplex majus. 
5. Havas Boldogasszony, duplex maius. 
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6. UrunkJézus J< riszt us szlnevflltozflsa, ll. oszt. duplex. Megemlé
kezés Szent ll. Xistus pflpflról, Felicissimus és Agapitus vtk-ról. 

7. Szent J<ajetán hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent Donflt 
püspök és vértanuról. 

8. Szent Cirjék, Largus és Smaragdus vértanuk, semidupla.. 
9. Vianney Szent János Mária hitvalló, duplex. Megemlékezés 

Szent Lőrinc vigiliájáról és Szent Román vertanuról. 
10. Szent Lőrinc vértanu, ll. oszt. duplex, egyszerű nyolcaddal. 
ll. Szent Tibor és Zsuzsánna szüz vértanuk, simplex. 
12. Szent J<iára szüz, duplex. 
13. Szent Ipoly és J<asszián vértanuk, simplex. 
14. Nagyboldogasszony vigiliája. Megemlékezés Szent Özséb hit-

vallóróL 
15. Nagyboldogasszony l. oszt. duplex, közönséges nyolcaddaL 
16. Szent joákim, a Boldogságos Szüz Mária atyja, ll. oszt duplex. 
17. Szent jácint hitvalló, duplex. Megemlékezés Nagyboldog

asszony és Szent Lőrinc nyolcadáról. 
18. Negyedik nap Nagyboldogasszony nyolcada alatt, semidupltx. 

Megemlékezés Szent Agapitus vértanuról. 
19. Eudes Szent .János hitvalló, duplex. Megemlékezés Nagy

boldogasszony nyolcadáróL 
20. Szent Bernát apát, hitvalló és egyhflztanltó, duplex. Meg

emlékezés a nyolcadróL 
21. Chantal Szent Franciska özvegy, duplex. Megemlékezés a 

nyolcadróL 
22. Nagyboldogasszony nyolcada, duplex maius. Megemlékezés 

Szent Timót, Ipoly és Szimfórián vértanukról. 
23. Benici Szent Fülöp hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent Ber-

talan vigiliájáról. 
24. Szent Bertalan apo~tol, ll. oszt. duplex. 
25. Szent Lajos király, hitvalló, semiduplex. 
26. Szent Zefirin pápa és vértanu, simplex. 
27. Calazan.ci Szent józsef hitvalló, duplex. 
28. Szent Agoston püspök, hitvalló és egyháztanitó, duplex. Meg

emlékezés Szent Hermes vértanuróL 
29. J<eresztelö Szent jános fcjvétele, duplex ma;us. Megemlékezés 

Szent Szabina vértanuróL 
30. Limai Szent Róza szűz, duplex. Megemlékezés Szent Félix 

és Adauktus vértanukróL 
31. Szent Rajmund hitvalló, duplex. 

SZEPTEMBER. 

l. Szent Egyed apát, simplex. Megemlékezés a 12 vérlanu-
testvérrőL 

2. Szent István király, hitvalló, semiduplex. 
5. Szent jusztinián Lőrinc püspök és hitvalló, semiduplex. 
8. J<isasszonynapja, Il. oszt. duplex, egyszerű nyolcaddal. Meg

emlékezés Szent Adorján vértanurói. 
9. Szent Oorgonius vértanu, simplex. 
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10. Tolentinói Sz~nt Mlklós hitvalló, duplex. 
ll. Sztnt Protusz és .Jácint vértanuk, simplex. 
12. Szííz Mária szeniséges Neve, duplex mafus. 
14. Szent !(ereszt felmagasztalása, duplex ma;us. 

23 

!5. Hétfájdalmas Szűz, II. oszt. duplex. Megemfékezés Szent Nlko
médesz vértanuról. 

16. Szent l(ornél pápa és Ciprián püspök, vértanuk, semiduplex. 
Megemlékezés Szent Eufémia szííz, Lucia és Geminiánus vtk-ról 

17. Assziszi Szent Ferenc hitvalló stigmatizálása, duplex. 
18. l(upertinói Szent józsef hitvalló, duplex. 
19. Szent januárius püspök és társai, vértanuk, duplex. 
20. Szent Euszták és társal vértanuk, duplex. Megemlékezés Szent 

Máté apostol vigili á j áról. 
21. Szent Máté apostol és evangélista, Il. oszt. duplex. 
22. Villanovai Szent Tamás piispök és hitvalló, duplex. Megemlé

kezés Szent Móric és társal vértanukróL 
23. Szent Linus pápa és vértanu, sem/duplex. Megemlékezés Szent 

Tekla szűz és vértanuról. 
24. Fogolykiváltó Boldogasszony (Maria de Mercede), duplex maj us. 
26. Szent Ciprián és Jusztina szüz vértanuk, simplex. 
27. Szent l(ozma és Damján vértanuk, sem/duplex. 
28. Szent Vencel herceg, vértanu, semiduplex. 
29. Szent Miháfy arkangyal, I. oszt. duplex. 
30. Szent jeromos áldozópap, hitvalló és egyháztanltó, duplex 

OI(TÓBER. 
l. Szent Remig püspök és hitvalló, simplex. 
2. Szent Örzöangyalok, duplex ma;us. 
3. !(is Szent Teréz szűz, duplex. 
4. Assziszi Szent Ferenc hitvalló, duplex majus. 
5. Szent Piacidus és társai vértanuk, simplex. 
6. Szent Brunó hitvalló, duplex. 
7. Szent Olvasó Királynéja, ll. oszt. duplex. Megemlékezés Szent 

Márk pápa és hitvallóról és Szent Sergius, Bacchus, Mar
cellus és Apulejus vértanukról. 

8. Szent Birgitta özvegy, duplex. 
9. Szent Leonardus jános hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 

Dénes püspök, Rusztikus és Aladár vértanukról. 
10. Borgia Szent Ferenc hitvalló, semidupfex. 
ti. A boldogságos Szűz Mária anyasága, ll. oszt. duplex. 
13. Szent Ede király, hitvalló, semiduplex. 
14. Szent l. l(alfiszt pápa és vértanu, duplex. 
15. Nagy Szent Terézia szűz, duplex. 
16. Szent Hedvig özvegy, semiduplex. 
17. Alacooue Szent Mária Margit szaz, duplex. 
IR. Szent Lukács evangélista. ll. oszt. duplex. 
Hl. Alkantarai Szent Péter hltvall6, duplex. 
20. Kant! S7ent ,János hitvalló. duplex. 
21. Szent Hilárion apflt, simplex. Megemlékezés Szent Orsolya 

és társal szűzek és vértanukról. 
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24. Szent Rafael arkangyal, duplex majus. 
25. Szent Krlzanthusz és Dárla vértanuk, simplex. 
26. Szent Evaristus pápa és vértanu, simplex. 
27. Szent Simon és Júdás apostolok vigillája. 
28. Szent Simon és Júdás apostolok, 11. oszt. duplex. 
31. Mindenszentek vigiliája. 

Október utolsó vasárnapja. Krisztus Király Unn., I. oszt. 
duplex. 

NOVEMBER. 

l. Mindenszentek, 1. oszt. duplex, közönséges nyotcaddal. 
2. Halottak napja, duplex. 
3. Harmadik nap Mindenszentek nyolcada alatt, sem/duplex. 
4. Borromei Szent Károly püspök és hitvalló, duplex. Megemlé

kezés a nyolcadról és Szent VItális és Agrikola vérta
nukról. 

5-7. Ötödik-hetedik nap a Mindenszentek nyolc. alatt, semi
duplex. 

8. Mindenszentek nyolcada, duplex majus. Megemlékezés a négy 
9. megkoronázott vértanuról. 

A Megváltó bazllikájának felszentelése, II. oszt. duplex. Meg
emlékezés Szent Tivadar vértanuról. 

to. Avelllnői Szent András hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 
Triton, Respici us és Nimfa vértanukról. 

ll. Szent Márton püspök és hitvalló, duplex. Megemlékezés Szent 
Mennas vértanuról. 

12. Szent l. Márton pápa és vértanu, semidupltx. 
13. Szent Dldákus hitvalló, semiduplex. 
14. Szent Josafát püspök és vértanu, duplex. 
15. Nagy Szent Albert püspök, hitvalló, egyháztani tó, duplex. 
16. Szent Gertrúd szfiz, duplex. 
17. Csodatev.ll Szent Gergely püspök és hitvalló, semidupltx. 
18. Szent Péter és Pál apost. bazilikátnak felszentelése, duplex 

maj us. 
19. Szent Erzsébet özvegy, duplex. Megemlékezés Szent PonciánUli 

pápa és vértanuról. 
20. Valois Szent Félix hitvalló, duplex. 
21. Boldogasszony bemutatása, duplex majus. 
22. Szent Cecilia szfiz és vértanu, duplex. 
23. Szent I. Kelemen pápa és vértanu, duplex. Megemlékezés 

Felicitász vértanuról. 
24. Keresztes Szent János hitvalló és egyháztanító, duplex. Meg

emlékezés Szent Krizogónus vértanuról. 
25. Szent Katalin szfiz és vértanu, duplex. 
26. Szent Szilveszter apát, duplex. Megemlékezés Alexandriai Szent 

Péter püspök vértanuróL 
29. Szent András apostol viglliája. Megemlékezés Szent Szatur

nlnusz vértanuról. 
30. Szent András apostol, ll. oszt. duplex. 
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DECEMBER. 

2. Sze nt Bibiána sz űz és vértan u, semidupltx. 
3. Xavtri Sze nt Ferenc hitvalló, duplex maj us. 
4. Krizológus Szent Péter püspök, hitvalló és egyháztanltó, du pl. 

Megemlékezés Szent Borbála szűz és vértanuróL 
5. Megemlékezés Szent Szabbas apátról. 
6. Szent Miklós pOspök és hitvalló, dupltx. 
7. Szent Ambrus püspök, hitvalló és egyháztanltó, duplex. Meg

emlékezés a Szepilltelen Fogantatás vlgiliájáról. 
8. Szűz MAria Szeplőtelen Fogantatása, l. oszt. dupltx, közön

séges nyolcaddaL 
9. Második nap a Szeplőtelen Fogantatás nyolcada alatt, semidupl. 

10. Harmadik nap a Szepilltelen Fogantatás nyolcada alatt, semi
dupltx. Megemlékezés Szent Melkiádesz pápa és vértanuróL 

ll. Szent l. Damazusz pápa és hitvalló, semiduplex. Megemlé
kezés a nyolcadról. 

12. Ötödik nap a Szeplőtelen FogantatAs nyolcada alatt, semi
duplex. 

13. Szent Luca szüz és vértanu, duplex. Megemltkezés a 
nyolcad ról. 

14. Hetedik nap a Szeplőtelen Fogantatás nyolcada alatt, 
stmiduplex. 

15. Szeplötelen Fogantatás nyolcada, duplex majus. 
16. Szent Özséb püspök és vértan u, semiduplex. 
20. Szent Tamás apostol vigiliája. 
21. Szent Tamás apostol, ll. oszt. dupltx. 
24. Karácsony vigiliája. 
25. Karácsony, Jézus Krisztus születése, l. oszt. duplex, lll. oszt. 

kivAitságos nyolcaddaL A második misében megemlékezés 
Szent Anasztázia vértanuról. 

26. Szent István első vértanu, ll. oszt. duplex, egyszerű nyolcad
dal. Megemlékezés Karácsony nyolcadAróL 

27. Szent János apostol és evangélista, ll. oszt. duplex, egyszerú 
nyolcaddaL Megemlékezés Karácsony nyolcadáról. 

28. Aprószentek, ll. oszt. duplex. Megemlékezés Karácsony 
nyolcadáról. 

29. Szent Tamás püspök és vértanu, duplex. Megemlékezés Kará
csony nyolcadáról. 

30. Hatodik nap Karácsony nyolcada alatt, semiduplex. 
31. Szent l. Szllveszter pápa és hitvalló, duplex. Megemlékezés 

KarAcsony nyolcadAróL 

Általános tudnivalók a szentmiséröl. 
A szentmlse 6sl nevel. 

Ha a szentmise lényegél meg akarjuk érteni, akkor Jegjobb 
a régi elnevezéseinek magyarázatából kiindulni, ahogy a leg
első századokban nevezték. Ezek között a legisme1 tebbek vol
tak: a kenyérlö~és v~gy az úr asztala, azután a megeml~- .. 
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kezés az úrról, majd az Eucharisztia név terjedt el, de ezzel 
egyidőben mlszteriumnak is nevezték és a legkésőbben illették 
az áldozat névvel. Ezeket vesszük egyenként sorra, mert jobban 
rAmutatnak a mise lényegére, mint maga a mise szó. 

A magyar mlse elnevezés ugyanis a latin missa szóból szflr
mazik. Ez pedig késll latin alakj a a régebbi missio szónak és ere
detileg annyit jelentett, mint elbocsfltás. A régi misében kétszer 
is felhangzott az: •lte missa esh felszólftás; az evangélium után 
a hittanulóknak és a vezeklőknek és a mise végén valamennyi 
hlvllnek. Ez az elnevezés azonban nem érinti a szentmise lényegél 
és Igy nem is kifejező igazán. 

t. Az apostolok és az els/J keresztények kenyértörésnek nevez
ték. •Ök állhatatosan kitartottak . . . a kenyértörésnek közös
ségében• (Ap. cs. 2, 42.). Ez az elnevezés magának az úr jézöus 
nak a cselekedetére mrgy vissza, mert O az utolsó vacsorán a 
kenyeret •megtörte• és a tanftványoknak adta. Még jobban me~
értjük ezt a nevet, ha tudjuk, hogy a zsidóknál a kenyérnek ege
szen vékony, lapos formája volt, ezért a kenyértörés náluk az 
étkezéssel, a lakomával azonos jelentésű volt. Es valóban a misé
nek a képe a tanltványok előtt a lakomával volt kapcsolatos. 
Ez a lakoma azonban csak külsőségeiben és csak távolról volt 
elllttiik hasonló a zsidók és a pogányoknál szokásos áldozati lako
mákhoz, mert ez előttük az •Ur asztala•, az •Úr lakomája• volt. 
Az apostolok más nevet nem is használnak, mert ók nem feled
ték el, hogy amikor az úr jézus a csodálatos kenyérszaporítás 
után megigérte az Oltáriszentséget, akkor világosan megmon
dotta, hogy ételt és italt ad, ezek pedig örök életet adnak. Meg
mondotta azt is, hof!y ez az étel az l! teste és ez az ital az ö vére lesz. 
Aki eszi az l! testét és Issza az ó vérét. az örökké élni fog. Amikor a 
zsidók. azt mondották erre, hogy ez kemény beszéd, akkor az 
úr jézus egy szót sem változtatva, megismétli szavait, sllt tanit
ványalnak i's azt mondja, hogy nem akarjék elfogadni, elme
hetnek. Az l! követőinek tehát el kell fogadniok, hogy áldozati 
lakomát ad és ebben önmagát adja eledelül, hogy örök életiink 
legyen. ViiAgos tehát, hogy a mise igenis kenyértörés, az úr lako
mája. Ezért a hagyományokhoz jobban ragaszkodó kelet ma ls 
Igy nevezi. És ez az oka, hogy az oltár elsll alakja az aszi al volt 
és bármennyire is fejh'ldött az oltárépités, az asztallapot a mai 
napig mlnden olt~r megőrizte. 

2. Mikor az Ur jrzus a szentmisét megalapitotta, akkor azt 
mondotta: •Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.• Innen ered 
másik ősi elnevezése : commernoratio Domini, megemlékezés az 
Urr61. Sz en t Jusztin a ll. század közepe t fl j án már Igy nevezi. 

A szenimisének egyik legrégibb imádsága, amely rögtön 
az átváltoztatás után következik, ezt a görög nevet viseli : Anam
nézis és ennek jelentése: megemlékezés. Igy kezdóctik: •Ime 
ezért megemlékezünk, Uram, . . . J<risztusnak boldog szenvedé
sér/11, ugyanigy halottalból való feltllmadásáról, valamint dicső
séges mennybemenetérlll.• A szentmlse tehát megemlékezés, 
az úr jézus megviitól életérlll és halá14ról. 
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3. Már Tertullianus mlszterlum-nak nevezi a szentmisét. 
De ez a név egyre általánosabb lesz és a misekönyv számos imAd
ságában (ilyen formáhan : frequentfl!io va~ty celebrátio mysterli) 
mal napig megmaradt. Sót magának az fltváltoztatásnak a szö
vegében is benne van, hogy a szentmise •mystérium fidei• hitünk
nek és a hivöknek mfsztériuma. Ez az elnevezés és fogalom a 
görögöktól került a kereszt~nyek gondolatvilflgába. Ez a szó a 
liturgiában nem a hltünk titkát jelenti, mint ahogy ma miszté
rlum általánosan titkot jelent, hanem valami isterr i ( eZt!rt titok
zatos) és a Wek mélyén végbemtn/J folyamatot, amelybtn az istml 
az emberhez letresz!cedik, átiária és átalakilia és Igy a J~ldit, az 
emberit a maga isteni magasságába emeli. Ez végbemehet az isteni 
tanitás által, mely titkos és mélyehb ismereteket ad az emberek
nek (ez a mai használathoz áll közel), - de végbemehet valamely 
eselekedet által, melyben az ember az Istennel érintkezik és Igy 
az isteni élet részesévé lesz (ez történik <'. szentmisében). A sunl
mist tehát mlnl mlsztérium, sunt cselekedet (V. ö. •Ezt· eseleked
jétek az én emlékezetemre•), mely üdvösségünk ténytit misztikusan, 
de valósággal láthatóan, foghatóan, hallhatóan megitleníti, t/Ink 
állilia ú végbeviszi. A dramatikus formában, jElképes eselekede
tekben elrejtve, vallásunknak azon nagy tényell állifja tlénk, 
melyek által Krisztus Urunk a megváltásunkat eszközölte. 

4. A második században terjedt el a misének a negyedik neve: 
Euc:harlstla. Ez a görög szó annyit jelent, mint hálaadás és a misére 
való alkalmazása szintén visszarnegy az úr jézus alapltására. mert 
ő is nagy hálaadóimádság elmondása közben változtatta át a ke
nyeret és a bort. Ezért kezdték az egész misét Eucharistiának, 
hálaadfisnak hívni. Késöbb magflt az el.cdelt, az átvAitoztatott 
kenyeret és bort mondták Eucharistiának. A mai általános 
használatban az Eucharistia szó a legméltóságosabb Oltáriszen t
séget jelenti. 

5. Az első század vége óta (Didaché, RómaiSzént Kelemen), 
használatos az éldozat elnevezés. Hogy a szentmise áldozat, azt 
már az alapitás szavai ls mutatják. Krisztus Urunk azt mondotta: 
•Ez az én testem, me ly értetek adatik (t. l. a kereszthalálban) és ez 
az én vérem, mely értetek ontatik•. Az értünk adott test és 
az értünk kiomlott vér vilAgosan mutatják a szentmise áldozati 
voltát. Az áldozat szó tulajdonképen mind a négy régebbi 
elnevezésnek: a kenyértörésnek, a megemlékezésnek, a miszte
riumnak és az Eucharistiának az összefoglalása. A szentmlse 
ugyanis mint áldozat 

a) először is ~teláldozat, tehát áldozati eledel, lakoma, kenyér
törés is; b) azután hdlaadás is, hálaadó-áldozat: Eucharistia; 
c) végül mint áldozat egyLittal áldozati rselekedet is, tehát 
misztérium; d) és benne a megemlékezés, misztériurnos jelenlét és 
valóság. 

Mindezeket a vonásokat e!(yütt megtaláljuk az utolsó vacsora 
történetében, tehát mindegylk név annak egy részét emeli ki. •Az 
úr Jézus vettea kenyeret,háldtadott(Eucharistia), megtörte a kenye
rn é$ odanyujtotta a tanltványoknak : Egyetek ebből mindnyájan 



28 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A SZ.,NTMISÉRŐL 

(kenyértörés, az úr asztala), mert ez az én értetek adoll testem és 
igyatok, mert ez az én értetek ontott vérem (áldozat). Ezt cseleked
jétek (m isztéri um) az én emlékezetemre• (megemlékezés). 

A szentmlse mlnt ildozat. 

Hogy teljesen megérthessük, mit jelent a szentmise mint Aldo
zat, Mrom kérdésre kell megfelelnUnk : l. mi az áldozat általA
ban? 2. mi volt az úr jézus kereszthaiAla? 3. mi a kapcsolat a 
szentmise és a keresztAidozat között? 

1. Az Aldozat. a) Az áldozat bemutatása a legfölségesebb és 
legnagyszerabb istentiszteleti tény. Ezért minden kultusznak leg
főbb része az áldozat bemutatása. Az áldozallal hídol az ember 
Isteninek, mint teremtiljének és egyellen urának és megvallja, hogy 
egész Iletével Isten rendelkezik, mert Isten adta, tehát Istené. Vagyis 
tulajdonképen az embernek önmagát kell mindig áldozatul adnia 
Istennek. Ezt értették félre azok a szegény pogányok, akik valósá
gos emberáldozatokat mutattak be. A Szentlrásból tudjuk, hogy 
lsten a lelket nézi és ha megvan az áldozatos lelkület, amint meg
volt Ábrahltmban, akkor a tényleges áldozatot helyettesiteni lehet 
mással. Az ember önfeláldozásának kifejezésére azonban jelképet 
(szlmbolumot) hasznAitak. A jelkép tehflt az embert helyettesi
tette. Kain maga helyett gabonflt, Ábel btlrflnyt, Melchizedek 
kenyeret és bort stb. adott. De ha tudjuk, hogy az Aidozatnak 
mindig az ember önfelAidozá.•ának kell lennie, akkor világos az 
is, hogy nem a magunk helyett vitt ajándék a fő, hanem amit 
az jelképez, vagyis az embernek önátadása Urának. 

b) Az áldozatnak első eleme tehát, hogy magunk helyett valamil 
adunk Istennek. De minden adásban két elem van : az egyik, hogy 
magunkat megfosztjuk attól a tárgytól, a másik, hogy azt másnak 
átadjuk. A közhasználat, különösen az utóbbi .időkben, csak az 
előbbit : a lemondást, a megfosztást, elszakadást nevezi áldozat
nak. Ez a szóhasználat sok zavart okoz most is a hivők között, 
a szentmiseáldozatra vonatkozóan. Az Egyház ugyanis az áldozat
ban a második elemet, az adománynak lstennek való átadását emtli 
ki. Mert mentlll jobban szeretek valakit, annál kevésbbé fogom 
érezni az adással járó lemondást és megfosztást és annál jobban 
örülök, hogy adhatok. lstennek boldogan, örömmel kell min
dent odaadni, mert ő a Szépség és a jóság. 

c) Az Aldozatnak a második eleme, hogy az lstennek adott 
tárggyal mégtörténik valami. Enéikül ugyan minden, amit Istennek 
adunk: az imádság, a jócselekedet stb. szlntén áldozat volna. 
Csak ha az adomAnyokkai valami történik, ha azok valami olyan 
cselekedetnek tárgyai lesznek, amriyböl kitűnik a mi htennek 
való teljes önátadásunk és ennek Isten részéről való elfogadása, 
akkor lesz az áldozat. 

A kérdés tehát : mi történik a magunk helyett lstennek adott 
tárggyal? 

d) Ha valamit lstennek áldo:atul adunk, azzal ett6l fogva egyedül 
lsten rendelktzhetik. Ezért elkUUlnitjUk a tObbi hasonló tárgyak
tól, mclyek továbbra is az ember célját szolgálják. Ezt fejezi kl 
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az áldozat latin neve is : sacrificlum. Ez a szó ugyanis ebblll szAr
mazik: sacra facere ; de itt a osacer• szó nern szentet jelent, hanem 
eredeti értelmében kell venni. A sacer szó ugyanis a secerno igéböJ 
szArroazik és a:d jelenti : elkülöniteni, elválasztani. Sacra facere 
tehát annyit jelent, mint elkülönitetté tenni. 

Ezt az tlkülönltést (vagyis azt a tényt, hogy a magunk helyett 
felajánlott és a mlnket helycttesitö tárggyal csak lsten rendel
kczhetlk, minden mástól elkülönltve egyedül neki van szentelve) 
több mddon kl lehet fetezni. Az egyik módja, hogy elpusztítják az 
áldozati tárgyal. A gabon(lt, tömjént elégetik, a bárAnyt levAgják 
stb. Ez a lerontás, destructlo. A másik módja az, hogy valamilyen 
/ilurgikus surtartással megszenie/ik és ezzel a régebbi természetes 
Allapotánál magasabb rendbe helyezik, átváltoztatják. Ez a meg
szenteUs: consecratlo. A hittudósok egy része azt Allltotta, hogy a 
szenimisében az áldozati tárgyal lerontjuk és a lerontásban 
kertslék az Aldozat lényegét. Egyes újabb tudósok azt mondjAk, 
hogy a szenimisében az áldozati cselekmény a rninket helyettesitil 
keny~r-és hornaka megszentelésében, illetve átváltoztatAsában áll. 

Igazában sem a lerontás (destructlo), sem a megszentelés 
(consecratio) nem alkotjz eg_ymagában az áldozat lényegét, ez csak 
szüksége~, ki egész i tő rész. Aldozat az összes eddig emiltett elemek 
egyesitéséböl áll. Aldozatot bemutatni annyittesz tehát, mint önátadá
sunk kifejez~seként valami látható adományt lstennek átadni ~s vala· 
milyen liturgikus Unyked~ssel egyedül az iJ rende/keusére bocsátani, 
hogy ezzel elismerjUk öt életünk és halálunk urAnak. 

ll. Az Úr jézus kereutildozata. Az ószövetségi áldozatok -
melyek jórészben az úr Jézus illdozatának előképei is voltak -
sok Aldást esdettek le az égből. De a végtelen felségű lsten meg• 
bAntásáért, Ádámnak a bűnéért nem tudtak eleget tenni. Ezért 
kellett az lsten Filinak emberi alakot ölteole és mlnt második 
Ádámnak, az emberiség új képviselőjének és a természelfeletti 
rendben új Ilsatyjának a megváltás nagy Aldozatát bemutatnia. 
Ez az Atyának örök végzéséből önként elvállalt keresztáldozat
tal történt. Az lsten Fiának teljes és maradéknélkUli önátadásá
nak krllett ugyanis kiengesztelnie az első emberpár bűnét : az 
engedetlenséget és önmaguknak felmagasztalását. 

Az Or jézusban teljesen mtlflloll ez az áldozatos ltlkültl. Meg
mondotta, hogy ö azért jött, hogy az Atya akaratát teljesltse. 
•Atyám, ne az _én akaratom legyen, hanem a tied l• (Mt. 26, 39.) 
Ezenkivül az Ur jézus a maga áldozatos készségébe belefoglalta 
övéit, az egész Egyhhat is. •Krlsztus meghalt a mi bOneinkért ... 
hogy minket áldozatul adjon az Atyának.• (1. Pét. 3, 18.) 

Az áldozatos lelkilletnek megfelelöen mtgvoll a külsiJ estlekedet 
is. Az úr Jézus teljesen a maga akaratából adta át magát a halálra. 
Igy nrmcsak jelképesen, hanem valósággal is oéltH adta ~okakért 
váltságdll gyanánh. (Mt. 20, 28.) Ezért mondja Szent Pál: •A mi 
húsvéti bárányunk (pascha nostrum), Krisztus feláldoztatoth. 
(1. Kor. 5, 7.) Az ll tökéletes önátadását kifejezik utolsó szaval: 
cBeteljesedeth (Ján. 19, 30) és uliina : cAtyám, kezeidbe ajAnlom 
lelkerneh (Lk. 23, 46). 
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Véglll a Mtgvált6 huldia lstentiszteleti tény, kultusz ls volt. 
Elsősorban azért, a) rnert az úr Jézus az újszövetség egyetlen 
főpapja is, tehát az ő áldozata népéért bernutatott istentisztelet. 
A pap Istentül rendelt közbenjáró Is~en és ember között. A Meg
váltóról pedig mar az ószövetségi jövendölés megmondotta ; •Te 
pap vagy Melklzedek rendje sztrint• (Zs. 109, 4). (V. ll. Szent Pál· 
nak a zsidókhoz Irt levelét, egészében.) b) Azután bizonyitja 
azt is, hogy az úr áldozatának ószövetségi előképei is szlntén 
istentiszteleti tények és valódi áldozatok voltak, következésk~pen 
a valóság annál inkább istentisztelet és igazi áldozat. 

Eredmény : az újszövetség egyetlen flldozata az úr jézus 
keresztaldo:~.ata a Golgotfln. 1\ltala Jézus l(risztus megváltott 
minket és az emberiség személyét magára véve, helyettUnk soha 
felOl nem mulható és kiegtszitésre egyáltalán nem szoruló módon 
eleget trtt Istennek. Mds és több áldozatra tehát tárgyilag ~s linmagd
llan v~t nincs szükség. 

Dt szakség van alanyi ~umpontMl, vagyis a hív/1k és az Egyház 
sztmponlidból. Mégpedig két okból. a) Elős7ör is, mlt érne Krisztus 
keresztflldozata, ha nem volna valami mód, hogy annak kegyel
mében a késő századok hivöi részesUihessenek. Hiába fakad a 
kegyelmek forrása a keresztfa tövében, ha nincs c.•atorna, mely 
hozzánk elvezesse azt. Ilyen csatorna a szentmise. ll) Szllks~ges 
másodszor, hogy minden ember a maga részéről is flldozatot mu
tasson be. De szinte semmi értéke se lenne a ml áldozatunknak, 
ha nem volna mód, hogy a mi önfl'láldozásunkat egyesilhe.~sQk 
K:risztus Urunk flldozatflval, hogy annak érdemeiben részesUI
htssUnk. Ez a mód a szentmise. 

A suntmise tehát az úisZiivetsfg áldozata, melyben kett/1 történik: 
el/1ször jézus Krisztus a maga veres keresztáldozatdt vérontás nnkül 
mtl{jtlenlti olyképen, l1ogy a kenyér és bor küls/1 •színe» alatt önmagát 
fddldPzza a mennyei Atydnak; másodszor a hív/1k önmagukat a 
ktn}'ér és bor •jelképe» alatt az oltárra helvezik és ott önmaguk átadását 
egyesitik jézus Krisztus áldozatával, hogy így annak érdemeiben risu
sülhessenek. 

Ime, Igy egyesUI csodfis harmóniában a ~zentmisében a kereszt
áldozat vérontfis nélkUii objektív megjelenitése és a mi önfltadfl· 
sunk szubjektlv áldozata. Az első; a keresztitldozat megjelenitése 
a legföl~rgesebb istentísztelrtté teszi a misét ; a mflsik : a mi átadá· 
sur.k pedig a ltgkfjfye/meseb/1 (s legáldottabb áhilaiRyakorlalld. 

111. A szentmbe mlnt a keresztlldozat megjelenltése. HitUnk 
tanitasa, hO!!Y a ~zentmi~e és a keresztáldolat egy és ugyanazon 
áldozat. Kettő között rsak a kUisö megjelenésben van kUiönbséJ!;. 
de a belső lényegben teljes azonossag van. Vagyis más szóval csak 
az különbözik, amit az ember érzéke tapasztal, de amit lsten 
lélekbeifi tó és lényegetmegismerő szeme lát, az teljesen ·ugyanaz. 

A külsll különbség nyilvflovaló; csak gondoljunk a l(fllvá
riára és az oltllrra, mennyire más, amit testi szemünk lat e két 
helyen. De nézzUk meg, mi a belső és lényeges azonossflg? Ha 
megfontoljuk, hogy áldozatot bemutatni annyit tesz, mint 
a) magunktól valamit elvonni és ll) az lsten e~yedüli rendelkezé-



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI< A SZENTMJStRőL 31 

sére litadni ; továbbá, hogy t) ebben a kettős cselekedetben a leg
fontosabb és igazán döntil az Aldozatos lelkület, akkor könnyG 
meglallilnunk ezt a belsil lényeget. 

Tehat a szenimisében és a keresztáldozatban azonosság van, 
mert a) mlnd a kettilt ugyanaz a főpap mutatja be : az úr Jézus 
l{risztus; b) mlnd a kettőben ugyanaz az AldozaU tárgy: az úr 
Jézus J<risztus ; eJ mlnd a kettőben ugyanaz a lélek nyilvlinul: 
az úr Jézus Aldozatos lelke. 

Ha tehát az Atya az égbőlletekint az oltárra a szentmlse alatt, 
akkor lényegében ugyanazt lAtja, mint a Golgotlin : lAtja s:r.ent 
FiAt, aki az emberiség Iriinti szeretetböl rgyforma áldozatos lélek· 
kel mlnd a kettőben önmagflt adja át az Atya rendelkez~sére. Igy 
az Atya is ugyanúgy logadja mind a kettőt. 

IV. A azentmlse, mlnt a ml éldozatunk. Mlkor az úr a kereszt. 
fi\n bemutatta áldozatát, magára vette az emberiség személyét, 
tehát mAr akkor is vele együtt ott voltunk. A szentmisében nem 
a •reális• Krisztus Aldozza fel magflt, aki te~tet öltve magára, a 
földön járt, szenvedett és meghalt, hanem a emisztiku.q• Krisztua, 
az Egyházban a földön örökké tovább élő és megszentel!! Krisztus. 
De akkor ebbe a .corpus Christi mystlcum•·ba beletartozunk mi 
ls, most élő hivlik és mi is áldozali ldrf()'ak vagvunk. 

e:s valóban az adományok a szenimisiben fiQ!úllal szimboiumok 
ls, az i\ldozatot bemutató egyénnek és közlisségnek személyét jelző 
szent jelt>k. Ez az oka, hogy az flldozatl adományok mfls aidazat
ban is olyan tárgyak, melyek az rmber táplálflsára, az életerő fenn
tartására (kenyér), vagy az életkedv fokozására (bor) szolgálnak 
és ezzel nagyon jó jelei lehetnek az e11yes személyeknek. A szent· 
miséröl már Maiachiils próféta ls azt jövendölte, hogy az •tiszta 
i\ldozah lesz ; és maga az úr Jézus is Igy igérte mtg és Igy alapl
totta meg, amikor adományul a kenyeret és hl!rt választot ta és ezek
nek szlne alatt akarta magát, szent testét és vérét az Atyának i\tadnl. 

Nagyon fontos tehát a suntmisei\ldozat fogalmának teljes 
megfrtéséhez és igazi bemutatilséhoz az az igazság : hogy magun 
kat is át kell adnunk a ml Urunknak, lstenünknek az adományok
kal együtt. A kenyer és bor Atadfisának csak úgy van értelme, ha 
azok minket Js jelentenek. J::s a mi Urunk Jézus Krisztus testév~ 
és vérévé lot változtatott adományoknak is az a teljes értelme, 
ho~y tdts OdvfizíMnk így akart minktt magával tgybtkapcsolni, hOfY 
irUkts adomdnyok lehessünk. J::ppen ezért vett be minket ls misz. 
tikus testének kegyelmi kö:tösségébe, hogy azuti\n magi\t, mlnt 
ezt a misztikus testt>t, mint lsten gyermekeinek nagy közösségét, 
amelynek ö a feje, az Atyi\nak !elajflnlja és i\tadja. 

A hlvl!k feladata tehát a szenimisében való részvétel alkalmá
val az, hogy magukat, mint áldozati adományt, lsten előtt elfogad 
hatóvfl tegyék. Ebből a célból egész lélekkel azon kell lennünk, 
ho~y Krisztussal egyre bensőbben egyesülhessünk és Igy mtltóbbak 
legyünk az Atyának való átadi\sra és alkalmasabbak az elfoga
dflsra. Hogy mint a kis ostyák a paténi\n ott vannak a nagy ostya 
mellett, úgy legyünk ml ls együtt Krlsztussal, hogy vele együtt el 
ls fogadjon az Atya. 
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A szentmise szertartásainak magyarázata. 
l. A szentmiseáldozat lényeges részét maga az Ur J6zua ala

pitotta az utol~ó vacsorán. Ez alkalommal a zsidó Pascha űnntptt 
ülte meg az Ur jézus tanltványaival egyiitt és ehhez kapaotta 
az Oltáriszentség megalapltását. A Pascha ünnepe hálaünnep 
volt a zsidóknál annak emlékére, hogy kiszabadultak az egyiptomi 
rabságból és az öldöklő angyal pusztltásából. Ezért megemlékez
tek az Úristen nagy jóságáról és nagy hálaadó lmll~ágot mon
dottak, melynek szertartása meg volt szabva. Utrakészen, 
felöltözve fogyasztották el a húsvéti bárányt és a kovásztalan 
kenyeret és közben a (Saládatya egy serlegből bort adott a 
jelenlevöknek. Ezt a szertartllst végezte el az úr jézus, de 
valamit hozzátett : a kenyér átadtisa előtt azt fltváltoztatta 
szent testevé és a bort fltváltoztatta szent vérévé és meg
hagyta, hogy ezt cselekedjék az ö emlékezetére. 

Valahányszor tehát az apostolok és az első keresztények meg
elnl6keztek az úr parancsairól, ezt a Pascha-szertartást végezték 
el, de nem a zsidóknál szokásos módon, hanem ahogy az;t az úr 
jézus végezte az utolsó vacsorán. 

2. E mellett az évenként megismétlődő Pascha-szertartás 
mellett volt a uidóknak egy hetenként ismétlődő istentiszteletUk: 
a sabbath (nombat) napi istentisztelet. Az evangélium egyik elbe
széléséből tudjuk, hogy az úr jézus maga is résztvett ezen. (Luk. 
4, 16.) Ez a zsidóknál nagy voná~okban a következöképpen folyt: 
elmondtak néhány imádságot ; azután két olvasmány követke
zett, az egyik a thordb61 (Mózes öt könyvéből), a másik a ~bilmb/Jl 
(a prófétákból); a két olvasmány közt énekeltek és utána ped g 
a jelenlevők közill valaki beszédet mondott. Ilyen alkalommlal 
prédikált az úr jézus is, meg az apostolok is. A zsidóból lett 
keresztények is megtartottAk ezt a szokást és ehhez hasonló isten
tiszteletet tartottak. 

3. Az· •Apostolok Cselekedetela-böl világosan látható, hogy 
eleinte ez két, teljesen különböző Istentlsztelet volt. Az elsőt este 
tartották és össze volt kötve még suretetlakomdval (Agape). De, 
mert ez már az apostolok Idejében sok visszaélésre adott alkalmat, 
"-Zért nagyon hamar megszüntették. És csakhamar ·nem este 
1égezték, hanem hajnalban. (Igy volt Plinius levele szerint mllr 
Trajanus császár Idején.) Előtte azonl!lan egész éjjel virrasztottak 
és az éjjelt Imádsággal, énekkel, szent olvasmányokkal töltötték. 
Ennek volt a neve : vigilia. Ezeket a vigiliAkat úgy végezték, mint 
a zsidó szombat-napi lstentiszteletet és Igy az eleinte két külön 
istentiszteletből alakult ki a mal szentmi~e. 

4. A szentmlse szerkezetében ma is világosan meg lehet ezt 
a két részt különböztetni. Az elsö rész a zsidók sabbath-napi isten
tiszteletéból és az őskeresztény vigiliilkból fejlődött ki, ma is 
imádságokból és énekckból, azután szent olvasmányokból és azok 
magyarázatából fill. Ezt nevezték a hlttanul6k misíjlntk (missa 
cattchumenorum), mert ezen az első keresztény századok bs n. 
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résztvehettek a meg nem keres1telt hivilk, akik csak készültek 
a keresztség felvételére. 

A masodik részt, mely a1 utolsó vacsora-s1ertartasból alakult, 
úgy, ahogy az úr Jézus végezte akkor a Pascha-szertartút, 
a hlv6k mis~jéntk (missa fldelium) nevezzük. Ezen csak a meg· 
keresztelt hivők vehettek rés1t, mert csak ők áldozhattak. 
Ez a rész ugyanis a szenimisében a tulajdonképpeni áldozat 
és · ma is ezen a részen kell mlnden vasamapon és paran
csolt ünnepnapon a hivőknek halálos bűn terhe alatt réut
venniük. 

5. Ehhez a két főrészhez csatlakozott a X-lk századtól egy 
M!atiD rész, mely addig a pap magános előkészülete volt a sek· 
restyében. Továbbá egy befejez6 rész, mely kerek egésszé teszi a 
szentmisét. Ezek után megérthetjük a szenimisének mai szer· 
kezetét: 

Bevezető rész. 
l. Főrész: A hittanulók mld)e. (Vagy: Az el6mlse.) 

a) lmádsagok és énekek. 
b) Szent olvasmányok. 

ll. Főrész: A hívlik mlséje. (Vagy: Az áldozat.) 
a) Az adományok elökészltése (offertorium). 
Az adományok átvaltoztatása és lstennek való 

átadása (Eucharisztia, kánon). 
c) Az átvaltoztatott adományok visszaadlisa 

(communio). 
Befejező rész 

A szentmlar bevezetil része. 

A szentmise szertartáslloan a bevezető •·ész a többinél újabb 
keletű. Kezdetben a pap magános előkészülete volt a szent áldozat 
bemutatása előtt és a sekresty~ben csendben mondta el. Ma pedig 
a mise megkezdésekor az oltár lépcsőjén állva végzi, ezért ls blvjak 
lépcsölmádsagnak. 

A lépcslllmidsflg áll l. a keresztvetés után a 42. zsoltárból 
egy antifonával és 2. a nyilvános bOnvallomásból a hozzátartozó 
könyörgésekkel. 

l. A kere1Ztvet6ealegrégibb keresztény szokások egyike. Két
ségtelenül az őskeresztény korból szarmazik. Azóta majdnem min· 
den szertartásban megvan. 

A 42. zaoltflr következik ezután. Ezt a zsoltart Dávid király 
akkor szerezte, amikor cllenségei elöl menekült és rejtekhelytben 
bolyongva szlve Jeruzsálem után vágyódott. Szeretne vissza
kerülni a szent városba, résztvenni lsten templomában az isten· 
tiszteleten, hol ifjúságában oly sok örömet talált. Ebben a zsoltár· 
ban szép kifejezesre találtak azok az érzelmek, melyeknek a pap 
és a hivők szlvében meg kell lenniök, mikor lsten oltárahoz lépnek. 
Minket ls sok ellenség vesz körül : az istentelen világ és üldöz az 
igazi gonosz és cselvetii ember: a ml rossz természetünk. Magunk· 

3 
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ban gyöngék vagyunk ; lsten a ml erősségünk. Benne bizunk és 
már most ls örülhetűnk, mert vele biztosan győzünk. 

Remény, vágyódás, bizalom és öröm kifejezése ez a zsoltár, 
azért elmarad a gyászmisében. Elmarad továbbá feketevasárnap
tól húsvétig, elsősorban azért, mert a szentmise introitusa éppen 
ebblll a zsoltárból való. Ilyenkor csak az antifonál mondja el a 
pap egyszer. . 

Az antifona egy rövid kis mondás, melyet a zsoltár ellitt és 
utfln mondanak. A legtöbbször a zsoltárból emel ki egy sort és 
ezzel mintegy ráviláglt a zsoltár liturgikus értelmére. 

2. A szentmise bevezető részének második fele a nyilvinos 
bűnvallomísb61 és könyörgésekből áll. Mivel ez új és jelentős rész, 
azért az úr Jézus segitségtil hivásával kezdődik. 

Az áldozat bemutatásához mindenkinek tiszta szlvvel kell 
járulnia. A hal.!llos búnöket nemtik és számuk szeríni meg kell 
vallanunJ< a bllnbánat szentségében. De ha ilyen halálos bün nincs 
is lelkünkön, bocsánatos bününk majdnem mindig van. Ezelmek 
eltllrlésére szolgálnak az: egyhéz szentelményel. Ezek az egyháztól 
jóvflhagyott külső jelek és szavak és ha alázatos lőredelemmel 
végezzük, eltörlik bocsánatos bűneinket. A szentmise elején 
három ilyen szentelményünk van : a szenteltvlz, a keresztvetés 
és a Confiteor, másként közös gyónás. 

A közös gyónás világosan két részből áll. Az egyik bűnös vol· 
tunk nyllvfmos megvallása, a mflslk a szentek segitségével ej!yütt 
bocsflnatkérés. Az imádság szaval, a mély meghajlás, mellünk 
htlromszor való meg ütése, mind a töredelem felkeltésére szolgálnak. 
Tanulság ebből : Nt legyen szentmislnl,, melyet ne a tökiletes bánat 
ftlkt/llstvtl kezdenlnk. A tökéletes bánat a mennyország arany
kulcsa. Hogy szükség esetén tudjunk rágondol nl, be kell gyakorol
nunk. Azért mlnden este lefekvéskor és minden szentmise elején 
mondjuk el a Confiteor!, vagy ha többre nincs időnk, legalább 
ennyit: •Istenem szerellek és ezért bánom, hogy ellened 
vétettem•. 

A pap ezután alflzatosan meghajolva néhány köny!írgést 
mond, majd felmegy az oltárhoz és felérve, megcsókolja az oltár
követ, közben bünbocsánatért esedezik. 

Az oltflrkil ereklyH jelzik, hogy a szentek egyességének hitével 
kell résztvennünk a szentrnis,..ben. Ez nem lehet csak holt hittétel 
a ml számunkra, hanem életcrl átjárt valóság. Azt jelenti, hogy 
a földön kűzdö keresztények, a mennyországban örvendező szrn· 
tek, a tlsztltótüzben szenvedő lelkek mindannyian egy testnek : 
Krisztus misztikus testének vagyunk a tagjai. Egyek vagyunk 
tehflt elsősorban egymás segitésében az imádság által. Maga az 
oltl!.rkil pedig a szentek királyára : az úr Jézusra figyelmeztet. 
6t jelképezi az oltárkő, ezért csókolja meg a pap és ezért kell min
den oltár előtt tisztelettel fejet hajtanunk, ha nem őrzik ott az 
Oltflriszentséget. Ha az örllkmécses azt mutatja, hogy ott őrzik az 
Oltáriszentséget, akkor pedig térdet hajtunk. 

Ünnepélyes szenimisében most következik az oltár lnrmzáldsa, 
tömjénfüsttel való megfüstölése. A tömjén-álctozat már az Ószö 
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vetségben ls szokflsban volt. A tömjén maga ls értékes anyag 
1 tűzben jó lllattfl vflltozlk. Szép jelképe a tüzes, áldozatos féltk
nek és az égbe szfllló, Istennek tetsző imfldsflgnak. A körülterjedő 
felhil pedig mutatja az égből Jellradó isteni kegyelmet. A tömjén 
tovAbbA a tiszteletnek is a jele és ezért azt ls tömjénnel veszi körül 
az Egyhflz, amit meg akar tisztelni. Végül pedig nagyobb méltó
sflgot, pompflt, ünnepélyességet ad a szentmlsének. 

Az oltfirnfil elmondott lml!dsl!gokon kivül a szentmlse beveze
téséhez szl!mlthatjuk azokat az lmfldsl!gokat, amiket a papnak a 
szentmise megkezdése elött kell elmondania. A misekönyvben meg
talfllhatók ezek az lml!dsflgok, amelyek egyúttal a legjobb előké
szltö lmádsflgok a szent áldozat bemutatfisAhoz és a szentmiséhez. 
(L. 53. lapon.) 

Ezenkivül a ·plébflnial vasfirnapi ünnepélyes mlsék elején a 
mlséző pap a szenteltvfzzel meghinti a jelenlevllket. Szertartása 
egy antifoniflval kezdődik, melyet a pap kezd el és a kórus folytat: 
Asperges me, Domine ; Hints mt-g engem, Uram. (Húsvétkor : 
Vidi aquam ; Láttam a vizet). Egy verssei és imádsflggal fejező
dik be. (L. függelék.) 

A hittanulök mlat)ének lmidsAgo• része. 

A szentmlse első filrészét a hittanulók mlséjének nevezik, mert 
a régi keresztényeknél ezen résztvehettek a meg nem kereszteltek 
is, akik még csak készültek a keresztség felvételére. Tudjuk a törté
nelemböl, hogy ez a rész eredetileg a zsidók sabbath napi szertartfl
sából fejlődött, úgy, amint a vigilfákon végezték az elsll keresz
tények, ezért ehhez hasonlóan lmfldságokból és énekekböJ meg a 
szent könyvek olvasásából áll. Ma ml!r sokkal rövidebb, mlnt ré
gebben volt. Legjobban megörlzte a régi formlit a nagypénteki 
mlse első része. Célja ennek a résznek, hogy az imádsiig és a hit 
tanitása által felkeltse bennUnk az áldozathoz szükséges érzelmeket 
és lelkületet. 

Elsll felében imfldsflgok és énekek vannak; mégpedig: l. ln 
troitus. 2. l<yrie. 3. Gloria. 4. Dominus vobiscum. 5. Collecta. 

l. A pap a középr61 a misekönyvhöz megy és ott elimfldkozza 
az lntroltus-t, a bemenetre való éneket. Ezt abban az Időben, ami
kor az elllzll részt a pap a sekrestyében végezte, a kórus énekelte, 
amig a papsflg ünnepélyes menetben az egész templomon keresztül 
az oltarhoz ment. Innen a neve introitus : bevonull!sra való ének. 
Régen egy antifonaból és egy hosszabb zsoltflrból flllott. Ma csak 
az antifona maradt meg belöle és a zsoltflr egy versszaka. De azért 
ma ls - különösen, ha az egész zsoltart figyelembe vesszük -
megadja a mise hangulatA t. Ezért nevezik a szentmise kulcsflnak ls. 
Sokszor a kezdll szavflról nevezik el a mlsét (Requiem, Rorate), 
vagy a vasl!rnapot (Laetare vasarnap). 

2. A Kyrle is csak maradvany a rl:glből. Valamikor a mal 11-
tflniákhoz hasonló könyörgéseket mondott a pap és a nép mind· 
egyikre azt vl!laszolta : Uram, Irgalmazz. Ma a nagyszombati mise 
kezdlldlk még ll tanifi val. Késöbb a számuk kilenc lett és ebblll az 

3• 
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elall három az Atyát, a második három a Fiút, az utolsó három a 
Szentlelket dicsőit!. Azt ls mondják, hogy a bűnös ember, tehát a 
megváltás elötti emberiség k()ny()rgése, adventi vágya nyilatkozik 
meg ezekben a szavakban. De még Inkább mondhatjuk, hogy az 
liskeresztény lélek hódolt ezzel a Kyrios, a Király, a Végtelen fel
ségű Isten előtt. 

3. Még mindig középen állva elkezdi a pap : Gloria in excelsis 
Deo-t. A nagymisében a kórus ls folytatja, kistnisében csak maga a 
pap mondja. Ez, az angyalok karácsonyi örömhfrével kezdődő 
ének tulajdonképpen nagy doxologla: azaz a Szentháromságot 
dicsöitő himnusz. Kezdete a keleti egyházra és a IV-V. századig 
vezethető vissza. Onnan terjedt el az egész egyházban. De nem 
minden misében éneklik. Ha viola vagy fekete szlnben van a mise, 
tehát a böjti misékben és a gyászmlsékben, tovabbá az egyszerű, 
hétköznapi misékben elmarad. Az énekesmisékben a pap a segéd
kező papokkal együtt mondja el és utána, mlg a kórus befejezi 
az éneket, oldalt leül a megfelelő helyre. A gloria a keresz
ténység bölcsődala ; az imádás és hftla éneke : igazi angyali 
himnusz. 

4. Az imtldstlgos részt befejezi a napi könyörgés. A szentmise 
a köz!!sség istentisztelete, azért minden fontosabb imádsága előtt 
a pap megcsókolja az _oltárt és a nép felé fordulva mondja : •Do
minus voblscum•. Az Ur legyen veletek. És mindannylunknak fe
lelni kellene : cEt cum spiritu tuo•. És a te lelkeddel ls. Az oltárt 
azért csókolja meg, mert az Krisztust jelenti és benne a szentek 
ereklyéi vannak, tehát ez a csók a hivöknek Krisztussal és a szen
tekkel való egyességél jelenti. A felszóllttls pedig a pap részéről 
összeszedettségre hiv fel, mert a pap a mi nevünkben imádkozik, 
viszont az úr kegyelmét kérjük az ő számára. A misében nyolcszor 
fordul elő ez a felszóllttls és valahányszor halljuk, hallgassunk rt!, 
egyesltsük imádságunkat a pap közvetftésével az Egyházéval és 
imádkozzunk vele együtt. Sok helyen fel is állnak a pap köszönté
sére és Igy fogadják. Másutt- és ezt mi is megtehetjük-a papra 
néznek és egy kicsit meghajtják fejüket. 

5. A felszólltás után következő könyörgést : collecta-nak ne
vezzük. Ezt a nevet többféleképen magyarázzák. Mondják, hogy 
ez az •Ecclesia collecta•, az egybegyűlt teljes egyház imádsága, 
amelyben a hivők és hittanulók még egyformán résztvettek. Mond
ják, hogy annyit ls jelent, mint összegyöjtött imádság: ooratio 
collecta •• A pap mintegy az Egyház nevében összegyüjti a hivők 
Imádságát és Igy mutatja be Istennek. 

Csodálatosan szépek az Egyháznak ezek az ősrégi imádságai. 
Igazi remekmű akárhány, és sok tanulságot rejt magában. Ren
desen négy részből áll : l. az Istent dicsöltő megszólltásból; -
2. azután az ünnep titkáról való megemlékezésböJ : - 3. majd a 
misével kapcsolatos kérésből; - és 4. végtil befejezésböl,.amely
ben jézusunk érdemeire hivatkozunk, hogy a kért kegyelmet az ö 
kOzvetltésével- per Dominum nostrum jesum Christum - meg
kaphassuk. Nagyon jrllemzö, hogy a legtöbbje, (az ösré~iek mind) 
az Atya lstenhez fordulnak és a Fiúisten klizvetltését kérik. Igy 
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tanitott ugyanis az úr jézus. Azt mondta először, mikor imAdkoz
tok, mondjAtok : MlatyAnk .•• Majd mAskor azt mondotta, hogy 
bArrnit kértek, az én nevemben kérjétek. jellemző azutAn az is, 
hogy az EgyhAz imádsAgai Igazi szociális imádságok. A közösség 
Imádsága valamennyi, azért mindig többesszám van bennük. 
lmádkozzunk mi is : qyüttis tflYmásért, hogy imádsAgunk Igazán 
katholikus, egyetemes imádság legyen. A végén a hivők felelik: 
Amen. Ez a zsidó szó vagy annyit jelent, hogy igen : Igy van : -
vagy pedig, hogy Igy legyen. TehAt a közilsség óhaját, vagy meg
gyöződését fejezi ki nagyon szépen. 

A suntmise eun részében az qyhúz Imádkozik. Ha tehát ml is 
vele tfiYÜit cselekedni akarjuk a misét, vele együtt kell imádkoznunk. 
Az imádság minden fajtája együtt van Itt. Megvan a bfinbánat 
Imádsága (Confiteor); megvan a kérő Imádság (collecta) ; és 
megvan az Istent dicsöltő (Kyrle) és a neki hálát adó imádság 
(Oioria). Az áldozathol szebb és jobb előkészület nem lehet, mint 
ez az imádság. 

A blttanu16k mlstjtnek tanlt6 risze. 

Mlg az előző részben ml szóltunk Istenhez és Kifejeztük bána
tunkat, vágyunkat, dlcséretünket, hálánkat és kérésünket, addig a 
hittanulók miséjének második részében lsten szól mihozzánk. Még
pedig l. először apostolal és prófétál által : - a szent leckében ; 
2. azutAn szent Fia által: - az evangéliumban; és 3. végül az 
Egyház Altat : - a szent beszédben, homlllában. A két felolvasAs 
közben van még 4. egy ének. És az egészet befejezi 5. a hitvallás. 
Ebből az öt részből áll tehflt a szentmise e1en része. 

l. Az első tanítás a azentlecke.A pap az ol tAr jobboldaláramegy 
és ott olvassa fel a Szentlrás megfelelő részletét ; a nagymisében 
pedig ez alatt a szubdlákonus az ol tAr lépcsőjénél Ali va olvassa fel. 
A szentlecke legtöbbször az apostoloknak, különllsen Szent PAlnak 
levelelből való. ~z~rt is nevezik epistolá-nak (levélnek). De sokszor 
olvasunk fel részletet az ószövetségi szentlrAsból is, főként advent
ben és nagyböjtben. A végén a felelet : Deo gratias : - mert való
ban hála és köszönet jár a mlnket tanltó Istennek. 

2. a) A szentlecke utAn az ol tAr másik oldalAra megy a pap; 
nagymisében pedig körmenettel vonulnak az evangélium felolvasá
sának a helyére. Mfg ez az átmenet tartott, az alatt a kórus leg
jobb énekesei egy zsoltArt ~nekeltek, mégpedig az ambo l~pcsöjén 
állva. Ezért a latin neve: Graduale, Upcs/Jének. Ez az ének mlntegy 
visszhang a szentlecke szavaira. Legtöbbször a zsoltárokból vett 
részlet, amely a szentlecke gondolatát, vagy a nap ünnepi hangu
latAt fejezi kl. Dallama sokszor nagyon nehéz és müvészl s a leg
többje az EgyhAz legrégibb énekei közé tartozik. 

b) Valamikor még egy olvasmAny volt, de ez ma már megszfint, 
csak egyes régi mfsékben maradt meg (pl. kántorböjtök szerdAin). 
Ez utAn is következett egy ének, az AlleluJa. Ma az olvasmány 
nincs meg, de ez az ének megmaradt és mlntegy bevezetés az 
evangéliumhoz, az örömhir felolvasásához. Dallama nagyon gazdag 
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ú tele van ujjongllssal. Szent Agoston mondja, hogy amikor a 
lélek mAr szavakba sem tudja foglalni örömét, akkor szavak nélkül, 
csak énekel. Az Alleluja vége Ilyen szöveg nélkü• örvendez!! 
dallam, amelyet jubilusnak ls neveztek. 

t) Hogy ezt a jubllust könnyebben tudjAk megJegyezni, a 
kllzépkorban szöveget lrtak aiAja. Ebblll az eleinte prózai szöveg
blll alakultak kl a aequentiAk, vagyis a sztnlmisébtn használator 
himnuszok. Valamikor nagyon sok volt, ma csak öt haaznAia
tos, de ezek a világirodalom költlll remekel közt is a legels6 
helyen állnak. Ez az Ot : l. HúsvHkor a Victimae paschali 
laudes ; 2. Pünkösdkor a Veni Sancte Spiritus ; 3. úrnapján a 
Lauda Sion Salvatorem, aquinói Szent Tamástól ; 4. gyászmisék
ben a Dies irae dies lila, celanói Tamástól ; 5. a Fájdalmas Szliz 
Qnnepén a Stabat mater dolorosa, jacobo da ToditóL Minthogy 
az Allelujának örvendez6 jellege van, azért nagyböjtben elmarad. 
VIszont a húsvéti Időben még a graduale is elmarad ú csak egy 
nagyobb Alleluja következik. 

d) A nagyböjti ének a Tractus. Eredetileg egy zsoltár volt, 
melyet nem váltakozva mondottak, hanem egy énekes egyhuzam
ban ( = tractim) énekelte és gazdagon kl alakltott melódlái tipikus 
alakra vezethetök vissza. A legújabb vélemény szerint innen vao 
a neve is : tractus. Ez a szó a görög zenében használatos szak
kifejezésnek latin forditása és jelöljUk vele a tipikus melódlák 
egyik fajtáját. Böjti jellegél az adja meg, hogy dallama komoly 
és szomorú hangulatú. A zsinagógai hagyomAnynak majdnem 
v Alt o za tlan emléke ez az ének. 

3. A hittanulók mlséjének legfontosabb része következik most, 
a szent evang~llum felolvasflsa. Ebben lsten az ll szent Fia, 
Krisztus által szól hozzánk. TiszteletOknek jeléül keresztény 
öseink sok szép szertartAst alkalmaztak és ezekblll több meg
maradt ma is. 

Mlnden mlsében a pap kl5zépen mélyen meghajolva imldkozik 
elllször, hogy méltón hirdethesse Krisztus szavflt. Ezalatt a mlse
kOnyvet fltviszik az oltflr másik oldalára. Erre régente szUkség is 
volt, hogy az oltár jobboldala szabad legyen a kenyér és bor és az 
flldozati adomflnyok szflmára. Nagymisében nem az oltártól 
olvassAk fel, hanem elllbbre jönnek a szentélybe ; régente pedig 
külön emelvényn51 (ambo) olvasték fel. Erre a helyre azután való
ságos diadalmenetben vitték el az evangéliumos könyvet. 

A7- evangéliumos könyvek maguk is az Egyhflz mútflrgyal 
kOzé tartoztak. Ékes festmények diszltették ; drflga kötés védte. 
KUlön helyen llrizték, mlnt ma az Oltáriszentséget, mert valóban 
az úr Jézus, a •Verbum Dei• Jelképének tartották. Ezért csókolja 
meg a pap az evangéllumot, ezért veszi ma ls tömjénfüsttel köral, 
ezért kell a nagyobb esküt ma is az evangéllumra tett kézzel le· 
tenni, ezért van a zsinatokon ma ls kOlOn trónus a fllhelyen, az 
evangéllumos könyv számára. 

A pap, mlután Domlnus vobiscummal köszöntötte a hivllket, 
elkezdi az evangéllumot : Sequéntla sanct! EvangéUl srcúndilm 
(Mattheum, Marcum, Lucam, joánnem) ... A Btqutnlia: kilvtl-
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lttz4 rlszJ, tty szaltasZl jtltnl, tehAt arra az Időre mutat, amikor 
egymásután folytatólagosan felolvasták az egész evangéliumot. 
Ma minden mise számára ki van jelölve a szentlecke, meg az 
evangélium ls. Az Igy meg/lilapltott résznek ptriropa a neve. 
A hivők erre azt felelik : Glória tibi, Dómine = Dicsöség ne
ked, Urunk. 

A bevezető szavak után a pap kereszttel jelöli meg az evan. 
gélium kezdetét, azután a homlokára, ajkára és meliére is keresztet 
vet. Ugyanezt teszik a hivők ls, annak jeiéül, hogy az evangélium 
szavait eszükbe vésni, ajkukkal mindenkor megvallani és szlvükben 
megőrizni akarják, hogy Igy szerinte tudjanak élni. Mindnyájan 
állva hallgatják az evangéliumot, egyrészt, hogy kifejezzék 
ezzel tiszteletüket Krisztus tanitlisa iránt, másrészt pedig, hogy 
jelezzék szofgálatkészségüket, mellyel készek azonnal Indulni az 
evangélium parancsának teljesitésére. 

Az evangélium a négy evangélistának munkájából való. 
Maga az evangélium név görög szó, annyit jelent, mint jó hir. Az 
evangélium végén a pap (rtgente a hlvllk ls) megcsókolja a köny
vet. A hivlik pedig a jó hirért való háll!juk kifejezéseképpen azt 
mondják : Laus tibi,· Christe ~ Dicséret neked, Krlsztus. 

4. Már a zsidóknál ls a szent olvasmányok utfm következett 
azoknak magyarázata. Igy tettek a keresztények is és ezért sza
bó\ly ma is, hogy a Izentbeaddnek az evangéliuÍhhoz kell csatla
koznia és ha lehet, a misében kell történnie. Ha a misétöl küUin 
mondják el, akkor ls elllbb felolvassák az evangéllumot. A szent
beszédeknek azt a régen szokásos fajtflját, amelyek a SzentlrAs 
azövegét egymásutAni sorrendben magyaráztflk: homilidnak 
nevezték. A szentmlse teljességéhez hozzfltartozik, hogy hallgas
suk meg a prédikflclóban az Egyh{lz által mlnket tanltó Istent. 
Ha pedig elfogadható okból nem lehetünk jelen a szentbeszMen, 
akkor olvassunk a vasflrnap folyamflo valamely vallásos könyvből. 
De ne legyen vasárnapunk szentbeszéd hallgatlisa vagy szent 
olvasmány végzése nélkül. 

5. A szentmlse tanltó részét befejezi a Credo, a niceai (325) él 
konstantinápolyi (381) zsinat hitvallása. lsten szólt hozzánk 
hl!romféle módon. Az ő szavflra az első felelet csak az lehet: 
Hisszük mindazt, amit prófétlll és apostolal (szentltcke), azuUn 
szent Fia (evangélium) és végül Egyháza (prédlkflció) ~Ital 
tanit 

Nem mlnden mlsében mondjuk a hitvallást. Mondjuk elöszOr 
az iJnntp titka miatt, amikor valami olyan hittételt ünnepel az 
Egyhflz, ami a Credóban brnn van ; azut~n a tanítás miatt, az 
apostolok, evangélisUk és egyháztanitök ünnepén (a többi szen
tek ünnepén nincs Credo, kivéve Mflria Magdolna ünnepét) ; végOI 
az iJnntpélytsség miatt, hogy a szentmise fényét emeljék. 

A szentmist tbbtn a rlszlbtn a ml kött/uslgünk, hogy hall
rassuk ls mqhallgassuk az lsttn S%t1Vát. Ha mtgfigytljük, hogy min
dtn szentmislntk tanitása az tlmllktd6 llltk szdmdra ad lpptn arra 
a napra való tanltást, mtgtudjuk btlDlt, mit klvdn 16/ünk aznap az 
Or ls azt tqyiJk is mq. 
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A hivlik mlséjének lelaj6nl6sl rlsze. 

A szentmise második főrésze, az áldozati rész kezdődik. Az 
őskeresztényeknél ezen már csak a megkeresztelt hivők vehettek 
részt, mert mint az Altalános papságnak részesei, ök mutathattAk 
be a pappal együtt az áldozatot. A legnagyobb átalakuláson ennek 
első része : az oliertorium ment At. Valamikor szinte tiszta cse
lekvés volt, ma pedig majdnem végig imádsAg. 

A régi szertartás abból állt, hogy a hivők a magukkal hozott 
bort é.s kenyeret körmenetben az oltárhoz vitték. Mlg a körmenet 
tartott, a kórus egy zsoltárt énekelt úgy, hogy minden vers után 
egy antilonát ismételtek mindnyAjan. Azután a pap kiválasztotta 
az adomAnyokból a szentmiséhez szükséges kenyeret és bort, ezt az 
oltArra tették, mlg a többi részben a papság fenntartására, rész
ben a szegények támogatására szolgált. Az oltárra tett adományok 
felett azutAn egy rövid lmAdságot mondott a pap és ezzel be is feje
ződött a felajAniAsi rész. 

Ma mAr el van kés:r.ftve a kenyér és a bor az oltArra, a hivők 
nem viszik adomAnyaikat az oltárhoz, Igy az elmaradt körmenet 
helyét lmAdsflgok foglalttik el. A régi időnek emléke még a mist
stiptndium, melyet a papnak fizetnek a hivők, hogy az ö sdndé
kukra végezze a szentmisét ; - tovflbbfl a perstlybt va/6 gyüjtés -
és némely vidéklin, kUiönösen a gyászmisékben való körmenet. 

A mai szertartfls áll a következő részekből : l. A felajAnfflsi 
ének ; -2. az utAn imAdságok az adomAnyok felaj:mlásával együtt; 
-3. tömjénezés és kézmcsfis ; és 4. összefoglaló imádságok. 

l. A lelajlnllsl ének (offertorium) maradványa annak a hosszú 
zsoltArnak, amelyet régente a felajánlási körmenet alatt énekelt a 
kórus. Ma már ennek is csak az a kis részlete maradt meg, melyet 
mint antilonát minden vers után ismételtek. Mielőtt a pap ezt az 
éneket elmondanA azt mondja: Oremus, imádkozzunk és utAna 
nem következik imádság. Ez is mutatja, hogy itt valami eltűnt. 
Régente ekkor Imádkozott a pap az Egyháznak minden szGkstg
letéért, úgy mint ma is még megmaradt a nagypénteki misében, és 
részben a Mindszentek lltániflja utáa való általános könyörgések-
ben. . 

2. Felaj6nllllm6dsligok. a) A kenyflr lelaj6nlba. A pap most a 
paténán felemeli az ostyát és felajánlja az Atyának egy imád
sággal. A kenyérnek a jelentése sokféle. jelenti először is az tmbtri 
~ltltl, me rt a kenyér az életet fenntartó legfőbb táplálék. De Jelenti 
azután az tmberi munkdJ is, mert a paradicsomi itélet szerint az 
embernek orcája veritékével kell megkeresnie kenyerét. Végül je
lentette az őskeresztények szemében az egész kö%Qsségtl is, mert 
amint a kenyér a sok kis búzamagból lett egy kenyérré, úgy mi ls 
sok egyes emberbllllettünk egy testté : Krlsztus misztikus testévé. 

b) A bor fl• viz keverhe. A pap a kehelyben eikésziti a szent
mlséhez szükséges bort. De egy csepp vizet is elegylt hozzá. A ki
sérő imádság nagyon szépen és világosan megmagyarázza ezt a 
szertartást : a viznek és a bornak keveredése kettöt jelképez. EUl
azOr Krlsztusban az lstennek és embernek teljes egyesülését. Az-
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után a szent misztérium útján mibennfink az embernek az egye
sülését Istennel. Ezért imádkozzuk és ezért cselekedjük a szent
mlsét ; - és amit kérfink, az meg is valósul a szentmisében, mint 
rnisztériumban. 

c) A bor lelajllnlba. Az el készitett kelyhet most felemeli a pap 
és bemutatja Istennek. A bornak is megvan a maga jelentése. 
Először jelenti azt a vidámságot, derüt, amellyel lstennek áldozzuk 
önmagunkat. De azután jelenti a kehely a szenvedések kelyhét is. 
És mert a paradicsomi Itélet szerint a munka mellett szenvedés az 
ember osztályrésze, jelenti egész emberi voltunkat. TekintsUnk 
tehát a szentmise ezen részében ügy az ostyára, hogy az minket 
jelent és a kehelyre ls úgy tekintsfink, hogy abba belehelyeztUk 
minden gondunkat, szenvedésünket. • 

d) Önmagunk lelajllnlltsa. Hogy a kenyér és bor a szentmise 
ezen részében még valóban minket jelképeznek, bizonyitja az is, 
hogy a pap JTIOSt mélyen meghajolva, buzgó imádsággill kéri az 
Istent, hogy fogadjon el minket magunkat adományul,- akiket a 
kenyér és bor helyettesít. 

t) A Szentlélek segítségill hívasa. Végül felegyenesedik a pap és 
kezét széttárva, mintegy leesdi az égből a Szenilélek Istent, hogy 
áldja meg a magunk helyett adott kenyeret és bort. 

2. A tömjénezés és kézmoslls. Az nonepélyes nagymisében most 
az adományokat tömjénHisttel veszi körül a misézö pap. Söt töm
jénnel megfüstöli a hivöket is, mintegy annak jelképéül, hogy a 
hivők is az adomAnyokkal együtt felajánlottak (conoblati) az lsten
nek. A tömjénezés után következik a kézmosás. Ez megvan minden 
szentmisében. Valamikor szükség volt rá, rnert az adományok 
összegyUjtése közben a pap keze beszennyezödhetett. Ma iiZOnban 
pusztán jelkép és mutatja, hogy mily tisztán kell lelkileg az oltár
hoz járulnunk, ha azt akarjuk, hogy imádságunk és áldozatunk 
kedves legyen Istennek. Ez alatt a 25. zsoltárt imádkozza a pap. 

3. Összeloglal6 lmAdsllgok. a) Szenthiromsághoz. A pap még 
egy imádsflgot mond a Szentháromsflghoz. Ez mintegy összefoglaló 
mflsodik felajánlás, ezért hivatkozik már a megváltás tényeire, az 
Úr jézus szenvedésére, halálára és feltámadására és a szentek köz
benjárására. 

b) Orate lratres. A hivők felé fordulva a pap, hosszabb, ünne
pélyesebb felszólltással kéri ll ket, hogy imádkozzanak. Ezt az Imád
ságot és leleletet érdemes jól megjegyeznünk, mert a szentmise lé
nyegére mutatnak rá. A pap szava vilAgosan mutatja, hogy a szent-

• Ma a nyugati egyházban az áldozati tárgyak: a tiszta llúzalisztb6l 
készült kovásztalan ostya és a szt1lt1bt11 préselt, tehát nem meslerségesen 
/cészltttt, tiszta bor. Ezl használta ugyanis az Or, aki magát az élet kt· 
nytréntk és a mi szDtaMnknek nevezte. Régen és keltten ma is kovászos 
ktnytret használnak, hogy kiemeljék az ószövetséggel val6 elltnthtt. 
Nálunk a kovásztalan kenyér jelzi Krisztus Urunk bűnnélküli voltát. 
A búza és a sz{JUJ kiválasztása, a kenyér t/készítése és a bor kl préstlist 
is sokszor szép szokásokkal t(Ybek/lt/111 ünnepsie volt. 
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mise nem csak Krisztus keresztlildozatfmak megjelenltése, hanem 
az Egyháznak is az lildozata, melyben a felszentelt pappal együtt 
a hivők is részt vesznek, mint együttlildozatot bemutatók ( conoffe
ren tes). A hivők feleletében pedig bent van a szenimisének a célja ; 
első dicsőség a magasban Istennek, a mlisodik békesség nekünk 
embereknek. Ez az ünnepélyes felszólitlis is mutatja, hogy a szeni
misének fontos része következik, amelyhez litvezet a következő 
lmlidslig: 

t) Csendesimédség a ki vAlasztott adomAnyak felett. Latin neve 
ennek az imlidslignak: stcreta. Ezt forditottlik le csendes imádslig
nak. De valamikor nem csendben végezték és valóban első jelen
tése nem is ez. A secreta szó vonatkozbatik a hivökre is és ez akkor 
a kiválasztott hivőknek (tehát ecclesia secretli-nak, amelyből a hit
tanulók és vezeklők hiányzanak) az imádsága. Vagy pedig szár
mazhatott a következő kifejezésből : Oratio super dona (vagy: 
oblata) secre ta : imlidslig a kiválasztott adomlinyok felett. Amikor 
csak röviden secreiának emlegették és elfelejtették r€gi jelentését, 
akkor kezdték csendben mondani. Tartalmilag ezek az imádságok 
mind a kivlilasztott adományra vonatkoznak és azt kérik Istentől, 
hogy tegye méltókkli a következő részben az lildozat bemutatá· 
slihoz. 

Ma a gyakorlat az, hogy a szentmise ezen része alatt a hivők 
nem vesznek cselekvően részt a szentmisében. Ha azonban értjük 
a szenimisének ezt a részét, akkor tudjuk, hogy akkor teljesitjUk 
Krisztus parancsát és az Egyház óhajtását, ha önátadlisunk kifeje
zésére adunk valamit az Istennek. Ne is legyen szenlmisénk, amtly
btn nt adnánk valamil az Ornak. Aldozalos lélekkel, akár néhány 
filltri a perselybe, akár alamizsnát az ajtón Alló szegénynek, akAr 
adomAnyi valamely jó célra, pl.: a katolikus sajtóra, misslókra, 
stb., akár valamilyen erénygyakorlatot, önmtgtagadást, vagy az irgal· 
masság testi_ és lelki cselekedtteinek valamelyikél. Csak az1 jegyezzük 
meg, hogy a szentmist ezen_ részében adounk kell maguokat és ma
cunk helyett vallimit az Urnak. 

A hlvilk rnlstJtnek Aldozatl rhu. 

A kenyér és bor jelképe alatt magunkat az oltArra tettük. Most 
kllvetkezik a szenimisének legfontosabb és legfölségesebb része. 
Ezt a részt kénon-nak szakták nevezni. Ennekaszónak görllg ere
detije ugyanis zsinórmért~ket jelentett és ma is meg van szabva a 
szentmise ezen részének minden szava és cselekedete, amin t azt az 
úr jézus Krisztus elrendelte és a legelsli keresztény szlizadok ki· 
alakltottilk. Ehhez a részhez sem hozzátenni, sem elvenni nem 
szabad, ez vliltozatlan zsinórm~rték marad minden szentmisében. 
De nevezzük ezt a részt Eucharisztikus lmidsAgnak is, és talAn ez a 
kifejezöbb elnevezés. Amint az úr jézus Krisztus maga is nagy 
hálaadó imádság közt alapltotta me!! az utolsó vacsorán az Oltflri· 
szentséget, úgy most is ez a rész tulajdonképpen egy összefüggő, 
nagy hálaadó imádslig, amelybe csak késöbb iktattak klllbe egyes 
megemlékezéseket és lmlidsligokat. 
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Tulajdonképpen két dolog történik a szentmise ezen részében : 
l. először a pap a magunk helyett vitt kenyeret és bort átvtlltoz
tatja az Úr jézus Krisztus testévé és vérévé ; 2. azután az fltvál
toztatott szlneket, (tehát az Úr jézus Krisztust és vele együtt 
minket magunkat) átadja az Atyának. 

A kánon egész szerkezetét könnyen meg tudjuk magunknak 
Jegyezni, ha arra gondolunk, hogy ez összefügf.':ő hálaadó imádság 
volt és csak késöbb iktattak bele mind az átváltoztatás elé, mind 
az átváltoztatás után három-három megemlékezést és két-két 
imádságot. Ez a szabályosság is muta !ja, hogy végsií alakban való
szinti egy ernher állitotta össze ezt az imádságot, de hogy az ki volt, 
nem tudjuk. Mai alilk]ltban tehát a kánon a következő részekből 
áil (a kiemeit részek adják az ősi összefüggö imádságot): 

l. BEVEZET~S : A prefácl6 és a sanctus ; 
2. Megemlékezések: a) az Egyházról, 

b) az é/ökről, 
c) a suntekrOI. 

3. Imádságok : a) a hrlyeltesilésért, 
b) az e/Jogadhalóságérl. 

4. ÁTVÁLTOZTATÁS: a) az utolsó vacsora el~eszélése, 
b) az 6tváltoztatás és Uclelmutatás, 
c) megemlékezés (anamnézis). 

5. lmádsjgok : a) az elfogadásért, 
b) a mennvbeviteltrl. 

6. Megemlékezések: a) a meghollakról, 
b) magunkról, 
c) a /ermhzclrOI. 

7. BEFEJEZ~S: az ünnepHyes nagy doJ:Oiogla. 

l. A prefácl6 és a sanctus. Kezdóctik 'l kánon párbeszédes 
felszólltással. A pap ekkor ünnepélyes éneket énekel ; ennek az 
éneknek a neve : pr<tefatio : ünnepi szózat. A prefdciók száma 
Viliarnikor több volt, majdnem minden ünnepnek meg volt a maga 
prefációja. Ma 15 prefáció van a misekönyvben, mégpedig ll 
régebbi (Karácsony, Vl:r.kereszt, böjt, szenvedés, Húsvét, Menny
bemenetel, Pünkösd, Szentháromság, Szűz Mária, az apostolok 
és a közös misék prefációja). Ehhez fűzte hozzá XV. Benedek pápa 
a halotti mis~k prefációját és Sze nt józsefét, X l. Pius pápa pedig 
Krisztus l(irály és jezus Szent Szlve prefációját A prefációk 
dallama az Egyháznak legszebb és legünnepélyesebb dallamai 
közé tartozik és háromféle lehet : egyszera, ünnepélyes és ünne
pélyesebb. 

Befejezlldik a pap éneke a Sanctussill, melyet a népnek is 
kellene énekelnie. Ezek a szavak első felében visszamennek lzaiás 
prófét11 szavaira (6, 3}. Mutatja a sabaoth zsidó szó, amely annyit 
jelent, mint oseregek•. A második fele (Mk. ll, 9-10; Mt. 21, 9) 
újszövetségi eredeta. A Sanctus második felét, í1jabb rendelkezés 
szerint, a kórusnak az átváltoztatás után kell énekelnie, mert 
áldottnak magasztaljuk oenne azt, ki az úr nevében Jó. Hozsanná
val végzódlk s ez annyit jelent : jöjj Üdvözltöm, dicsőség neked, 
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2. Megemlékezések. A kánon egységes menetét most három 
megemlékezés szakHja meg. 

a) Először megemlékezünk az eg~sz Egyhhr61. Ez részben 
maradványa annak az imádságnak, amelyet offertóriumkor mon
dottak s amely kiesett a mai szentmiséből. Mfg a pap ez imádsá
got mondja, háromszor keresztet vet az adományok felett, mintegy 
jelezve, hogy a kereszt-áldozattól veszi erejét a szentmise. Az első 
betűjét, •Te igitur•, diszesen szekták kifesteni. A keresztre feszi
tett úr jézus képét festették bele. Ebből lett a kánon elején lát
ható keresztkép. 

b) Az élőkről. A pap ezuián az élőkért imádkozik s összetett 
kezekkel magában megemlékezik mindazokról, akik imádságába 
ajánlották magukat, vagy akikről meg kell emlékeznie. Régente 
egy kettösfedelü könyvben (diplicha) összelrták azoknak a nevét, 
akikről a szenimisében meg kell emlékezni és a pap vagy a dia
konus ebből olvasta fel. Az imádság ma is kifejezi, hogv a pap 
mindazokért imádkozik, akik magukat áldozatul hozták lsten 
dícséretére, bűneik engesztelésére és a kegyelmek megszerzésére. 

c) A nentekröl. f"em feledkezik meg a pap arról sem, hogy a 
hivő az Egyházban nincs magára hagyva, hanem mindnyájan 
egy nagy családot alkotnak, melyben az érdemek is közösek. Ebben 
blzva, imádkozik az Egyház, a szentekkel egyesülve. A névszerint 
ls megemlitett szentek (a Szent Szűzön és 12 apostoion kivül) a 
Rómában leginkább tisztelt vértanuk. 

3. ImUságok. K:özvetlenül az áldozat megkezdése előtt két 
imátisAget mond a pap. 

a) A helyettesitésért imfldkozik először, miközben két kezét 
az adományok felé terjeszti. Az ószövetségben kézrátétellel 
ruházta rá a főpap az áldozati állatra a nép bűneit. Ma is ilyen 
értelemben magyarázhatjuk ezt a kézrátételt, de azt is mondhat
juk, hogy lekönyörgi az lsten kegyességét az adományokra. 

b) Az elfogadhat6a6gért imádkozik a pap ezután és az imádság 
alatt öt keresztet vet. Az Ot jelzö a római jogi nyelvből vett Ot 
kifejezés és erőslive ugyanazt a gondolatot fejezi ki, hogy az úr 
teg}'e eltegatihatóvá adományunkat. Az öt keresztjel emlékeztet 
az úr jézus öt sebére. Maguk az ősrégi imádságos szavak határo
zottan kérik most már az átlényegülést, hogy az adományok 
K:risztus testévé és vérévé legyenek. 

4. Az itvéltoztatú. A közbeszúrt imádságok és megemléke
zések után folytatódik a hálaadó imádság. Elmondja a pap először 
az utols6 vacsora történeté!. E történet keretében azután átVáltoz
tatja a kenyeret K:risztus testévé és a bort K:risztus vérévé. Rögtön 
utána mond még egy rövid imádságot, amely az úr jézus K:risztus 
szavához fűződik: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre és azért 
megtmlékeusnek (anamnhis) nevezik. A megemlékezés mlben
létét és jelentőségél pedig már előbb lflttuk. Az imlldság közben 
öt keresztet vet, de ez most nem áldó mozdulat, hanem tisztelettel 
teljes rámutatás. 

A pap a felséges titok imádására maga is térdrehull az oltáron 
megjelent K:risztus Urunk elölt. Azutlln a X l I. szllzadtlol kezdve 
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lmádasra felmutatja a hivőknek. A csengetyO szava is figyelmez
teti a jelenlévőket, hogy most minden más imádságot elhagyva, 
szemüket az oltárra kell szegezniök és szlvüket oda kell fordlta
niok. Az ünnepélyes csendben, amely alatt orgona legfeljebb 
halkan játszhatik, a hivöknek is ugyanazt kell tenniök, mint a 
papnak. Amikor ő letérdel, vele együtt mi is fejet hajtunk, samikor 
a szlneket felmutatja, feltekintiink és mély hittelmondjuk magunk
ban Szent Tamás szavát : Én Uram és én Istenem. 

Itt van mosl az oltdron az Or jézusnak a keresztfán értünk adott 
teste. lll van a Golgotán értünk kiomlott és mintegy az angyalok ktzé
vtl, kehelyben felfogolt vére. És a szem•ed/1 Or jézussal egyesüll•t, mi 
is ott vagyunk az oltáron. Most iőn a szenimisének az a résu, amtly 
a legfensécesebb áldozoltá teszi az egész szentmisét. Most ad;a át a pap 
állal az Ur jézus saiálmagát Istennek, de önmagával egyesítve min
ket ls átad a mi Urunknak Ez a nagy átadás két imádsággal tör
ténik. 

5. Imidségok, a) Az ellogadllsért- Először az igaz- Ábel, az 
engedelmes Ábrahám és a királyi Melkizedek áldoz:~tára hivat
kozva kéri a pap, hogy fogadja el ezt a szent és szeplőtelen áldo
zatot lsten. Es mert a legkedvesebb van az oltáron, 37 úristen 
egyszülött Fia és azut:ln akikért még Fiának sem kegyelmezett: 
a lelkek, azért bizonyos, hogy az lsten el is fogadja ezt az áldoza· 
tot. Innen van a szenimisének nagy megnyugtató objektlv értéke. 
Ravennában van egy nagyon régi mozaikkép, ezt a hármas illdo
zatot mutatja be. A mlívész úgy akarta ilbrilzolni, hogy az lsten 
biztosan elfogadja ezt az adományt, hogy a telhökből lenyúló kéz
zel mutatja az Atyának az elfogadását. Valóban minden szeni
misében szinte lenyúl az Atya az égből és elfogadja az oltáron levö 
adományt: az ö szent Fiát és vele minket magunkat. 

b) A mennybevltel~rt. A pap egészen mélyen meghajolva; 
még alftzatosabban imildkozik, hogy ezeket az adományokat: 
az úr jézust és vele magunkat, az imfldság szent angyala vigye 
fel az égbe és tegye arra a mennyei oltárra, amelyet Szent jános 
evangellsta látott a Titkos jelenésekben (6. 9). Elrnondhatjuk, 
hogy ha valahol teljesül az imádság szava, itt feltétlenül teljesül 
és minden oltárnál megjelenik az angyal, hogy mennybe vigye 
áldozatunkat és mi pedig minden mennyei áldásos kegyelemmel 
elteljünk. 

6. Megeml~kez~sek. A pap ismét megszakltja az eucharisztikus 
imildságot. hogy megemlékezzék tlöször 

a) a megholtakr61. Közben összetett kézzel imádkozik í1gy, 
mint az átváltoztatils ellitt az élökrrt, most a megholtakért. 
Régente ugyanis ök is rajta voltak a diptichán. A megemlékezés
nél ajánljuk a következi! sorrendet : 

a) akik most agonizálnak ; 
lll akik még ma meghalnak ; 
v) akikről senki meg nem emlékezik; 
a) akikről nekem meg kell emlékeznem ; 
•) aki legrégebb óta szenved a tisztltótOzben. 
b) Magunkr61 is megemlékezik most mar a pap, mégpedig 
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bűnös voltunk mlatt alázatosan mell~t veri és a kánonnak három 
hangosan kimondott szavával : Nobis quoque peccatoribus, han
gosan is megvallja bűnös voltunkat. És mint az átváltoztatás előtt 
a szentek segltségét is kérte, most is névszerint megemlékezik hét 
férfi és hét női vértanuról, mint Rómában nagyon tisztelt szen
tekröl. 

c) A terméezetr61. A legrégibb időben nemcsak kenyeret és 
bort vittek az oltárhoz, hanem más termést Js és ezeket az ado
mányokat a szentmise ezen részénél áldotta meg a pap. K:özben 
keresztet vet az llldozati adományokra. Ma ennek maradványa 
Nagycstitörtökiln a szentolajnak megszentelése. Az imádság azt 
fejezi ki, hogy az lsten minden teremtménye megszentelödik 
jézus Krisztus által ~s számunkra az áldás forrásává lesz. 

7. Befejezés. Az egész részt a Sunlhdrornsdgnak ünnepélyes 
dicsirl!te (doJCologia) fejezi be. A pap a szentostyával háromszor 
keresztet vet a kehely felett és utána az ostyát és a kelyhet egy 
kissé felemeli. Valamikor ez volt az Úrfelmutatás és azért sok 
helyen még ma ls csöngetnek e helyen. 

Liturgikus szempontból elérkez/ünk a suntmistáldozat lel/1-
pol'!ljára. A felajánlásban kiválasztoll kenyeret ts bori a pap az úr 
jhus ltstévt is vérévé vállozlalta. EIMI kezdve a pap teljesen az úr 
jézus helyetlest lett,_ amikor jézus leslit és virti az~ nevében és halal
mdban átadja az Umak. Aldazalunk immár teljes, mert egyszülött 
Fiának áldozatdt elfocadja az lsltn és velt egyült elfogadja a mr dido
zalunkat is. De az Ur nem marad adósunk. A neki adott földi kt
nytrérl cserébe mennyet kenyeret ad. A neki adott tmberi éleiünkiri 
az Istent élet résusévé tesz. Ez valósul meg a szentmise következő 
részéhen, amely kiegészlti a szentmisét. 

A kánon mindig a papnak fenntartott imádsflg volt. Sok helyen 
még függönnyel is elzárták az oltárt, mfg a pap a kánont imádkozta. 
A hivők ma is csak a Jegvégén az örvendezö Amen-nel szólhatnak 
kllzbe. A feladatunk tehát a szentmise ezen részénél az, amil az 
úr jtzus is akar: vagyis, hogy áldozati közösségbe Upjünk D vele. 
Tehát arra kell törekedntink, hogy egyre tökéletesebben ef!.ytsü/hes
sünk az úr jézus Kriszlrrssal. 

A hivlik mlaéjének éldozisl rhze. 

K:iegészlti és teljessé teszi a szentmiseáldozatot 37 utolsó rész, 
amelyet szentilldozásnak nevezünk. A magyar •áldozfls• szónak 
az •áldozato szóval való rokonsága is mutatja, hogy a kettil össze
tartozik. Liturgikus szempontból n~m teljes a szentmise, amely· 
ben nem járulunk szentáldozáshoz; éppen ezért végezz Unk, ha 
nem flldozhatunk, legalább vflgyái.Jozást. 

A szentáldozás a távolabbi és közelebbi elökésztilettel kezdődik 
és r1!vid imfldsággal végzödik. l. A távolabbi.elt1készüiet a Mia tyánk 
b ennek kibővített utolsó kérése, azutfln a kenyértörés és ostyának 
a borral való elegyltése. 2. A köztlebbi tiiJkészütet az Agnus Dei, 
a békecsók és békeimádság és a szentáldozási imádságok. 3. Ezután 
jOn maga a suntáldozás. 4. Végül jönnek a befejez4 imádságok és 
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sz~rtartások.- a kehelyöblltés, az ujjak lemosása, az áldozási ének 
és az áldozás utáni imádság. 

l. Tllvolabbl ellikészület. a) Mlaty6nk. Az úr imAdságával 
kezdódlk a szentáldozás, mert ez az lsten gyermekeinek asztali 
imádsága, amelyben a mlndennapi kenyeret kérjük. Maga az 
imádsiig a szenimisében szentelmény, amikor tehát bűntink bocsá
natát kérjük benne az Egyház közbenjárásával, ha buzgón végez
tük, meg is nyerjük azt. Ez az imádság a mennyben kezdődik és 
a fiildi ügyes-bajainkkal végződik be. Igy alkalmas arra, hogy 
a kflnon alatt elért mennyel magasságból visszilhozzon a földre. 

b) Libera nos, Domine. A Miatyank utolsó kérését még 
bővebben is kifejti az Egyház (eúrt a neve : tmbo/izmus = ki
Mvílés), amikor a mult, a jelen és a jövő minden bajaból kéri a 
szabadulást. 

c) Kenyértilrés és elegyith. A pap ezután a szentostyát 
három darabra töri és az egyiket beleejti a borba. A kenyértörés
ben sokan az úr jézus Krisztus misztlkus halálát láttflk, a bornak 
és a szentostyának egyesltésében pedig a feltámadását. Valójában 
ez a régi kenyértörésből származott és maradványa annak a szo
kásnak, hogy a püspílk a maga szentostyájaból küldött a többi 
papnak, azután egy liarabot eltett a maga következő szenimiséje 
szamAra, hogy Igy jelezze a szenimiséknek egységes láncolatát. 

2. Közelebbi elókbzület. a) Agnus Del. Az oltaron ott van 
az lsten Báránya. Keresztelll Szent jános szavaival mutat rá az 
Egyház ls. l(özben a pap alázattal mellét veri. A gyaszmis~bcn 
azonban nem magunkért könyörgünk, hanem a megholt hivek 
szamara kérUnk békét és nyugalmat. 

b) lm6dságok. Kllzvetlen a szentaldozás előtt három im~dsá
got mond el a pap. Az elsőhen a békééri imádkozik. Az ünnepl!ly~s 
nagymisékben a pap ezután megcsókolja az oltárt, mint az UJ 
jézus jelképét és a diAkonusnak továbbadja a békecsókot. Tőle 
átveszi a szubdiákonus és a segédkezők mindegyike a másiknak 
atadja. Valamikor a hivők is adtak egymásnak békecsókot, amint 
az úr kivánja. A második imádsflg a szcntáldozásra keszlt elő és 
benne a b!ínrinkért való bocstinatol kérjük. Végül a harmadik imád· 
ság a jó áldozás kegyelméi kéri az Istentől. 

3. A nentéldozás. Most következik maga a szentáldozás, még
pedig elöszőr a papnak áldozása. Ezutan következik a hfv$ík aldo
zása. Ez a szentáldozitsnak az igazi helye. Az vehet! az Ur jézus 
testét elsősorban, aki adott neki. Az áldozhat, aki flldozott, aki 
tehát odaadta a földi kenyerét, emberi életét, az veheti most a 
mennyei kenyeret és az isteni életet. 

4. Defejezö szertarUasok. a) A kehely klöblítése. A szentáldozás 
után először a pap bort töltet a kehelybe. A kelyhet kitisztltja, 
hogy a szent vérből egy szemernyi se ves$zék karba. 

b) A kehely kftfsztHAsa következik ezutfm. Még egy~zer bort 
és vizet tolt a kehelybe, ezzel megmossa ujjait is. Eközben imád
kozik. Azután a kehelytörlövel megttlrli ajkM. ujját és a kelyhet. 
Ez a két szertarttls is arra tanit, hogY. az EgyhAzzal együtt a leg
nagyobb tisztelettel vigyAzzunk az Ur testére és vérére. 
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c) Áldozási ~nek (communio). Amig a hlvök áld~zha tartott, 
addig a régi időkben a kórus énekelt. Ebből az énrkoöl ma már 
csak egy kis sz~k~sz van meg és most az áldozás utan a pap ezt 
olvassa. Az áldozási ének igen sokszor az evangéliumból vett rész· 
let~t ad és Igy mintegy megmutatja, hogy aki a szentmise elsó ré
szében szavával táplált, mint az Élet Igéjt, most önmagát adva, 
mint az Élet Kenyere, valósággal is lelktink tápialéka lett. 

d) Áldozás ultini Imáds/lg. (Postcommunio.) Az előzö két mise
imádsághoz (ezek a Collecta és a Secretal hasonló szerkezetü, rövid 
hálaadó imádságot mond még a pap és ezzel be is fejeződik a szent
ildozásért való hálaadás. Talán feltűnő, hogy mlly rövid és szűk
szavú a szenimisében a hálaadás. Ez azért van, mert mikor 
még minden misében valamennyi hivő a szentáldozáshoz jflrult, 
volt Ideje az egyes embernek egyéni hfllaja kifejezésére, az Egy
hflznak mflr csak egybe kellett foglalnia ; mflsri'szt pedig azt 
akarja, hogy ne az imádsflg, hanem az életünk legyen a hálaadás. 
Ha a szentáldozfls után gyorsan be is fejeződik a mise, minekünk 
a szentflldozás lelkét kell magunl<kal vinnünk és azzal megszen
telni minden munkánkat, életünket. 

A azrntmlse befe!eztse. 

A szentmise befejezése mflr nagyon rövid. Tulajdonképpen 
a következi! részekből áll : l. az elbocsfltfls, 2. egy rövid imfldság 
ts áldás, 3. az utolsó evangélium, 4. a csendes misék uUm még 
egy kis imádsflg és 5. a magános hálaadás. 

l. Az eibecsAtás a következő szavakkal történik : Ite missa est. 
Menjetek, itt az elbocsátás. Amikor a szentmisében nincs GlOria, 
akkor rhelyett Benedicamus Domino-t énekel a pap, de nem a 
hivők felé fordulva, hanem az oltflr felé. A papnak mind a két 
szavAra hálás szlvvel Deo gratias-t mondunk. Ez az lte missa est, 
amelyből a mise neve is származik, a rómaiak szokásAból került át 
az Egyház liturgifljába. A rómaiaknál ugyanis minden ~yűlést 
ezekkel a szavakkal fejeztek be és oszlattak fel. A gyászmisékben 
a pap : Requiescant in pace (Nyugodjanak békében) szavakat 
mondja és a felelet rá : Amen. Tulajdonképpen a szentmlse er.zel 
véget is ér, de később még egy-két részt tettek hozzfl, ilyenek: 

2. Az lmAdsAg ~ az éldás. A pap az oltAr közepénél mélyen 
meghajolva, csendesen imfldkozik, hogy az lsten bocsAssa meg, 
ha esetleg hibflzott a szentmise mondásflban. Igazi szép papi imttd· 
sAg, amelyre következik az flldAs. Származott abból a szokflsból, 
hogy a pApa, amikor a mise utfln a hivók sorfala között hazament, 
flldást osztott. Később a püspökök is megtették ezt. Majd végül 
minden pap flldflst ad a szentmise végén, hogy még egyszer hiz
tositsa a jelenlévők sz~mAra a szentmise gyümölcseit. Csak a 
gyászmisékben marad el az áldás, mert ott mindent a megholtakra 
fordita nak. A pap egyszerű keresztvetéssel ad áldást; a püspök 
AidAsa ünnepélyesebb és htlrom keresztvetéssel történik. 

3. Az utolsó rvangéllum járult legkésőbben a szentmise római 
rltmflhoz. A pap az oltflr evangélium-oldalára megy és ott Szen• 
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jános evangéliumának az elejét olvassa fel. Az eredete ősrégi szo
kásra vezethető vissza. A régi keresztények szlvesen használták 
Szent jános evangéEumát, hogy az ördög hatalmát megtörjék. 
Gyakran az evangéliumot a hlvök fejére téve imádkoztak rrre a 
célra. Szent Agoston mondja, hogy az ő idejében már kérték a 
hívők, hogy a könyvnek feltételével olvassák el lelettük Szent 
János evangeliumának kezdetét, amelynek a nagy veszélyben 
különös erőt és hatást tulajdonltottak. Késöbb majdnem minden 
mise végén megtették ezt, mint magánájtatosságat és Igy kertilt 
be végül is rendesen a szentmise szertartásflba. Szent Jánosnak 
e szavai megmutatják elöltünk az Igét, először mint Istent, azutfln 
mint Teremtőt, majd mint a kinyilatkoztatás Urát. És mikor el
mondja a kinyilatkoztatlis történeté!, utána térdre borulva 
köszöni meg a megtestesülés csodájflt, hogy: az Ige testté lett. 
Amil az e~angélium utolsó szavai mondanak, az megva/6sul minden 
szentmisrben; újra megJelenik közöttünk a teslll lett Ige és mi ItUtuk 
61 dicsilséges hatalma teljében. Igazi szép befejezése a szentmisének, 
azért szivblíl fakad utána mégegyszer a lelelet : Deo gratias. 

4. XIII. Le6 pflpa 6ta a csendes misék végén a pap az oltflr 
lépcsójén térdelve, a néppel felvflltva elmond először három 
Üdvözlégy Máriát, majd a Salve Reginát imádkozzák el együtt 
és utána a búnösök megtéréséért, az Anyaszentegyház szabadsá
gáért és felmagasztalásáért, majd pedig Szent Míhály arkangyal 
oltalmáért imádkoznak. Az imát jézus Szent Szlvéhez intézett 
fohásszal fejezik be. 

5. Mint a mise elején, az Egyház kivánja, hogy a pap magfl
nos imádsággal ls készllljön a szentmiseáldozat mélt6 bemutatá
sára, a mise végén maginos hilaadist kiván. JIHl, hogy szent
áldozásaink és szentmiséink után mi ls ezt az imlidságot mondjuk 
el. (Lásd az 59. lapon.) 

Néhány tudnivaló a szentmiséról. 
l. Szentmlae cElla Es gyümölcse. 

A szentmlsét négy f6célra mutatjuk be: l. el6ször, hogy 
Istent imlidjuk; 2. hogy neki a jótéteményekért hálát adjunk; 
3. majd, hogy igazságának eleget tegyünk ; 4. vég nt, hogy 
elnyerjlik kegyelmeit, Ennek a négy célnak a teljesitése adja 
a szentmise hatflsá.t. Van tehá.t a szenimisének Istent dics61t6 
halása (latreutikus), azaz a szent lildozat bemutatása a legnagyobb 
hódolat az isteni felség elött. Azutá.n van hálaadó (eucharisztikus) 
hatása, mert a szentmlse a legkiválóbb hálaadás lsten mfnden 
jótéteményeiért. Harmadszor van könyörg6 ts tlégtéleli hatása 
(propiclatorikus), a szentmise kiesdi a bűnösökre a megtérés 
kegyelmét és az igazak számára megszerzl az Ideiglenes bünteté
seknek az elengedését. Végfil van kitszközM hatása, lehoz szfl
rr.unkra az égből minden kegyelmet és általa még Ideiglenes java
kat is kapunk, amennyiben az lsten dicsöségére és a mi javunkra 
szolgálnak. Ezek a halilsok Jétrejönnek a szentmlseáldozat által 

Mi!!Szálr. 4 
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önmagi\ban, függetlenül a bemutatónak szenhégétől. Az elsö 
kettő Istenre vonatkozik, a mtlslk kettő az embert illeti. 

A szentmise, mint a keresztáldozat, végtelen értékll: mert, 
ami a lényegél alkotja - tehát a pap és az flldozat - az maga 
jézus Krisztus; az Ur méltósága pedig végtelen és Igy elégtétele 
is végtelen. De a szentmise erejének alkalmazása a hívőkre, amit 
a mise gyümölcsének is nevezünk, nem végtelen, hanem függ 
kinek-kinek a lelki készségétőL Ebből a szempontból a hivők 
részvétele szerint megkülönböztetünk: l. dllalános (Yümölcsiit, 
melyet megkap minden élő és megholt hivő, de kOlönösen azok, 
akik a szentmisén résztvesznek; 2. a kü/önös gyümölcs, melyet az 
nyer el, akiért bemutatják a szentmisét ; 3. legvégOI a sumt/yes 
ryümölts, ezt a pap nyeri el, aki a szentmisét bemutatja. 

A szentmiseátdozat az imádásnak a megnyilatkozása, azért 
egyedül csak lstennek lehet bemutatni. Dc gyakran bemutatjuk 
lsten valamely szentjének tiszteletére is. Azért, hogy a} tiszteljOk 
Istent szentjeiben é.~ megköszönjük neki mindazt a nagy dolgot, 
amit bennünk és általuk müvclt; azután, b) hogy a szentek közben
járása által új kegyeimrket nyerjünk. A szentmisét be lehet 
mutatni minden hlvö lelke hasznára, él/lkért épúgy, mint holtakért. 

ll. Szentmlse faJ161. 

t, A csende! mlse (missa lecta) a Iegegyszcrllbb módja a szent 
Aldozat bemutatásának. A pap csak a mlnistránssal megy az 
oltárhoz és ott olvassa a sz.entmi~ét. Sem maga nem énekfl, sem 
pedig a kórus nem énekli a liturgikus énekeket. Az áldozat bemu
tatá~ának ez a módja csak a XIII. századtól terjedt el, amikor a 
papsilg száma nagyobb lett. A népet legalilbb egy minlstráns 
képviseli. Szükség esetén nő is mlnistrálhat, csak a szentmlse 
alatt nem szabad az oltárhoz J~pnie és az oltilr lépcsőjére tér
delnle, hanem messzebb térdelve felel, a pap pedig maga viszi 
it a könyvet és önt bort a kehelybe. 

2. A gyflszmlse (Requiem). A megholtak lelkilldvéért már a1 
liskeresztények mutattak b~ szentmisH, amint ezt TertulliAnus 
blzony!tja. Ez az úgynevezett volil•-msslk közölt a legrégibb. Eze
ken azokat a miséket értjük, amelyeket a napi mlsétől eltéröen 
tugada/ombbl ft~ t•olo) valamely szentnek, vagy valamely titoknak 
a tiszteletére végez az Egyház, vagy pedig külön célra Imádkoznak 
el. A hnlotti misék akkor jöttek szokásba, amikor még a lépcsl!
lmfldstlgban a 42. zsoltárt, a Olóriát, Credót, áldilst nem mondtilk, 
az evangl-lium olvasásánál tömjént b a gyertyát nem használtilk, 
azért hiflnyzik ma is minden halotti miséböl. De hiflnyoznak mlnd
ezek azért is, mert az öröm ébresztésére szolgálnak, a gyilszmise 
pedig a szomorúságnak a jele. !(!marad ezért a gyászmisébl!l az 
élőkre vonatkozó minden áldás. A pap a mise introitusánill nem 
magára, hanem a könyvre vet keresztet, mert ez az flldás szól a 
szegény lelkeknek. Nem flldja meg offertóriumkor a vizet sem, 
mert n az élőket jelképezi. Épúgy elmarad a mise végén a jelen
levökre adott áldás is. Az Agnus Dei után is azért imádkozik a pap, 
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hogy az úr adjon nyugalmat a meghoftalmak s ezért nem üti meg 
a mellét. Elmarad áldozils előtt a békéért való imadság. És a végén 
•lte missa esh helyett •Requiscant in pace• szóval még egyszer 
a megholtakra hiv ja fel figyefmünket. ime, fatszik, hogy mennyire 
törődik az Egyház a megholt hivek lelkével. 

Régente többfajta gyászmise volt, ma csak négy maradt meg. 
Az első szóf valamennyi halottért, a második a temetés napjára, 
a harmadik a halál évfordulójára, a negyedik pedig az e~yszerű 
hétköznapi gyászmise. XV. Benedek pápa elrendelte, hogy novem
ber 2-án minden pap három misét mondjon az elhúnyt lelkek 
üdvösségére. November hónapban általában a hivő lelkek áhitata 
teljesen a megholt hivek feié fordul. Ne felejtsük azonban el, hogy 
olyan napon is lehet azért halottainkért misét végeztetni, amikor 
valamilyen nagy ünnep miatt nem lehet feketében misézni, mert 
azért minden szentmisének a gyümölcsét alkalmazhatjuk elhúnyt 
szeretteinkre. A szentségima<fás alatt is lehet gyaszmisét mondani, 
c~ak nem a szentségi oltarnill és fekete szln helyett violaszint 
használ unk. 

3. A párbeszédes mlse (missa recitata) tulajdonképpen az 
egyszerű csendes misének liturgikusabbá tétele azáltal, hogy a 
résztvevők nem pusztán hallgatják a szentmisét, hanem közösen 
felelnek és egyes imádságokat közösen mondanak el. a) Szabad 
Igy közösen mondani mindazt, amit a ministráns mond a nép 
nevében; b) lehet mondani kúzösen, amit a nagymisékben a kórus 
és az egész nép énekel, tehát a Kyriet, Gloria-t, Credo-t, Sanctus-t 
és az Agnus Dei-t. E szokás elkezdéséhez szükséges azonban a 
helyi főpásztor engedélye, melyet csak akkor ad meg, ha nem 
zavarja a többi miséző szentrniséjét. 

4. Az egyszerű nagymise, vagy énekes mlse (missa cantata). 
A pap egymaga megy az oftarhoz egy ministránssal, de a meg
felefő részeket hangosan énekli, a kórus is énekelve válaszol, mint 
az ünnepélyes nagymisében. Tömjénezés azonban rendesen nin· 
csen és az evangéliumhoz sem visznek gyertyát. 

5. Az annepélyes nagymise (míssa soflcmnis); ez az Egyház 
értelmeben teljes fénnyel megünnepelt szentmise. Az oltáron 
víragok diszJenek és minden ragyogó fényben pompázik. A mise
könyv már kinyitva fekszik az oltáron. Oldalt egy külön fehérrel 
takart asztafon ott áll a kehely, felette egy szép nagy vél um, mefyet 
később a szubdiákonus vesz magára. A szentlecke oldalan három 
~zék áll készen a pap, a diákonus és a szubdiákonus számára. Ezek 
ünnepi öltözetben vonulnak az oltárhoz és végzik a szent áldo
zatot. 1-(ét akolitus is megy az oltárhoz, égő viaszgyertyákkal és 
tömjéntartóval vonul ki a két turifer. A szubdiákonus énekli a 
szentleckét, a diakonus az evangéliumot é~ az !te missa est-et, a 
pap ped'g a többi részt: a Olóriát, oraciókat, Credót, prefaciót 
és a Pater nostert. 

6. A flipapi mlse (missa pontificalis): a piispököknek az ünne
pélyes szentmiseje, amely még fényesebb, mint a rendes nagymise. 
A püspök külön ruhákat vesz fel magára. Nevezetesen felveszi még 
a szubdiflkonus tunicefláját, a diákonus dalmatikáját is, továbbá a 

4* 
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mellkeresztet, kesztyüket, kUlön sarukat, harisnyát, gyllrllt, 
mitrát és pásztorbotoL A misekönyv mellett egész id!! alatt egy 
kézigyertyával vilitgltanak. A püspök ezeket a pontifikális ruhá· 
kat az oltár előtt veszi magilra. Az érsekek a miseruha fölé 
még a palliumot is felveszik. Ma!';ának a misének szertartása csak 
egy-két lényegtelen ceremóni~ban különbözik a nagymisHóL 
Legfeltfinőbb, hogy az első •Dominus vobi8cUm• helyett : •Pax 
vobish mond a püspök és a mise végén az aldás ünnepélyesebb, 
mert a püspök mitrával a fején, a pásztorbottal a kezében, három
szoros keresztjellel áldja meg a népet. 

7. A poilpal szentml5e (missa papalis). Az ünnepélyes pápai 
miséhez a szentatya ugyanúgy öltözik fel, mint az érsekek. A mise 
szertartásában azonhan van néhány eltérés. A szentleckét és 
evangéliumot görögill ts latinul ls felolvassflk, mert nyugat és 
kelet egyformán az egy, szent, katholikus, apostoli Egyházhoz 
tartoznak. A felajánlásnál harom ostyát visznek az oltárhoz, 
kettót a sekrestyésnek a pápa szeme előtt meg kell ennie és a bort 
és a vizet is meg kell kóstolnia. Ez azokn11k a szomorú idők
nek a maradványa, amikor még 11 pápa megmérgezését61 is tartani 
kellett. Az átváltozás után a pápa a szent szlneket f~lemeli és 
félkörbe balról-jobbra megfordulva mutatja be imádásra az eg~sz 
népnek. A szentaldozásnál a pápa trónusan térdelve veszi magá
hoz a szentostyát, amelyet egyik kardinális nyujt át neki és ugyan· 
annak az ostyának ket másik felét a két segMkező kardinalis veszi 
magához. A szent vért a kehelyből egy kis aranycsövön ~t szl•1ja 
fel a pápa, de csak részben, mert a másik részét a két segédkező 
veszi magahoz. Egy pápai mise a pápai oltéron, Szent Péter slrja 
felett a legnagyobbszahasú istentisztelet a földön. 

lll. Az egyházi ruhák szlnel. 

A tempiomi ruháknak sz!ne ötféle lehet: fehér, vörös, zöld• 
lila és fekete. 

a} A fehir - a hit, öröm és ártatlanság színe - az úr, a 
Boldogságos Szfiz, az angyalok s a nem vértanu szentek ünnepein 
használa tos. 

b) A vörös - a tűznek, vérnek, szeretetnek sz l ne - Pünkösd
kor és a szent vértanuk ünnepein használatos. 

t) A zöld- a remény szine- oly napokon fordul ell!, melyekre 
különösebb ünnep nem esik. 

d) A lila vagy viola szln alázatosságra és bfinbánatra int és 
ezért böjti napokon, könyörgll körmeneteknél hasznflljak. 

t) A fekete sz!n a gyásznak jele; Nagypénteken, gyászmiséken 
és a temetéseknél szerepel. 

(I<ét vasárnap, az ádvent 3. és a nagyböjt 4. vasamapján 
szabad lenne rózsaszlnben misézni, de a legtöbb templomban lila 
szlnt használnak helyette. Szabad továbbá a fehér, vörös és zöld 
szln helyett aranyszín! alkalmazni. De nem szabad, csak ttírl 
dolog, az aranyszlnnek sárgával való helyettesítése.) 



A
szentmisére való előkészület igazában már otthon kezdődik. 

Az őseink úgy mentek el szentmisére, hogy már otthon 
elkészltclték adományukat; - azután elmentek a 

collecta-templomba és onnan körmenetben imádkozva és énekelve 
mentek az áldozat bemutatására a stdciós-templomba. Ezt kö
vessük mi is. Otthon határozzuk el magunkat, hogy ma mit 
adunk Istennek. Azután összeszedve lelkivilág unkat (ez a 
•collecta•), úgy menjünk az utcán, a villamoson a templomba, 
mintha körmenettel mennénk. Ha a templomban azután a 
szentmise megkezdéséig még van id őnk, akkor a következő 
imádságokból mondjuk el, amit tudunk. Ezek a misekönyvben is 
bent vannak, mint a pap előkészülete a szent cselekedetek 
végzésére és egyúttal a szentáldozáshoz is előkészitenek minket. 

Antifona. Feledd el * Uram, bűneinket és atyáink 
bűnét és ne büntess minket bűneinkért. (Húsvéti időben: 
Alleluja.) 

83. zs. Quam dilecta. 

A zsidó zarándokok vágya van ehben a zsoltárban Sion szen
télye után. - Helyezzük bele a magunk szive vágyát lsten igaz 
temploma után, a katholikus szentély és oltára utá!l, melyen 
bemutatjuk ma a di cséret áldozatát. 

Mily kellemesek a te hajlé
kaid, Seregeknek Ura l 

Sóvárogva vágyakozik lel
kem az úr udvaraiba. Uj
jongva eped szivem és tes
tem az élő lsten után. 

Hisz házat talál magának 
a veréb, fészket magának a 
gerlice, hová fiait helyezze : 

oltáraidnál, seregek Ura, én 
királyom és én Istenem l 

Mily boldogok, Uram, kik 
házadban lakhatnak, Téged 
örökkön örökké magasztal
hatnak l 

Boldog az az ember, akit 
te megsegltesz, mikor szlvé
ben elhatározza, hogy fel-
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megy a Könnyek völgyén át 
a kitűzött helyre l 

Mert megáldja a törvény 
szerzője, erőt erlivel tetézve 
haladnak az úton, és meg
látják az istenek Istenét a 
Sionon. 

Uram, seregek Istene, 
hallgasd meg imádságomat, 
vedd füledbe Jákobnak Is
tene! 

Oltalmazó Istenünk, te
kints ide, nézz fölkentednek 
arcára l 

Mert jobb egy nap a te ud
varaidban, mint más helyen 
ezer. Inkább akarok utolsó 
lenni Istenem házában, mint 
lakni a gonoszok sátraiban. 

Mert irgalomban és igaz
ságban leli kedvét az lsten, 
keg~elmet és dicsllséget ad 
az Ur; 

Nem vonja meg javait 
azoktól, kik ártatlanságban 
járnak. Seregek Ura, boldog 
az az ember, ki benned bizik. 
Dicsllség. 

84. zs. Benedlxldl. 
A babilóniai fogsAghól hazatért zsidókat elfogja a kislelkilség 

a temploméplttssel járó nehézségek mlatt; egy vigasztaifisuk 
maradt : a boldog messlAsvArAs és a benne való remény. - Az én 
szlvem ls megszabadult a halálos biln fogságából, de a mindennapl 
élet ezer hihfl!a és gyarlósága miatt elfog a kislelkilség, mikor 
Isten templomába megyek ; mégis van egy isteni vigasztalAsom : 
l(risztus áldozata, az ottAron tflgtszltM áldozat, megszerzi nekem 
a békét és kegyelmet. 

Megkegyelmeztél, Uram, l Hadd halljam meg, mit 
országodnak, véget vetettél ' szól hozzám az Úristen, hisz 
Jákob fogságának. Megbo- 1li békét hirdet nemzetének, 
csátottad néped vétkét, be- · szentjeinek s mindazoknak, 
takartad minden bünét. kik szlvükbe térnek. 

Egészen lecsendesítetted Bizony, közel van a sza-
haragodat, megszantetted badulás azokhoz, akik őt té
haragos indulatodat. lik, hogy dicsliség lakozzék 

Álllts minket helyre, sza- országunkban. 
badltó Istenünk, és fordltsd ll Az irgalom és a hűség ta
el haragodat rólunk. lálkozik, az igazság s a béke 

Avagy mindörökre harag- csókot vált. 
szol-e ránk, és nemzedékről- Hűség sarjad a földből, s 
nemzedékre terjesztcd-e ki igazság tekint le az égrlil. 
haragodat? Valóban, az úr megadja 

lsten, kelts új életre min- kegyelmét, és földünk meg
ket, hogy örvendezzék ben- termi gyümölcsét. 
ned néped ; Igazság jár ellltte, s követi 

Mutasdmegnekiink,Uram,l az úton lépteit. Dicsliség. 
irgalmasságodat, s add meg l 
nekünk szabadításodat. 
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85. zs. ladiaa. 
A legnagyobb bajok k!lzt a bizalommal teljes kérést fejezi ki 

ez a zsoltár. - Itt állok én is szegényen és segitség nélkül az oltár 
elótt. Emellett ellenségem is szorongat, meg akarja ölni lelkemet. 
A szentmisében bizalommal kérek erőt és segltséget, kérem lsten 
kegyelmét lelkem megmentésére, mert a szentmlse, melyre most 
készülök, a leghathatósabb könyörg~ áltlozal. 

Hajtsd hozzám, Uram, fú- Mert nagy vagy te és cso-
ledet, hallgass meg, hisz nyo- dákat művelsz, csak te vagy 
morult és szegény vagyok. az lsten. 

Űrizd meg életemet, hiszen Uram, vezess engem uta-
jámbor vagyok, mentsd meg, don, hogy hűségesen járjak 
Istenem, szolgádat, ki ben- előtted, és szlvem örvendez-
ned bizik. ve félje nevedet. 

Könyörülj rajtam, Uram, Teljes szlvemből dicsér-
hisz hozzád kiáltok egész lek, Uram, én Istenem, és 
nap_ ; mindörökké magasztalom 

Orvendeztesd meg szolgá- nevedet, 
dat, hisz hozzád emelem, Mert felette nagy volt ir-
Uram, lelkemet. galmad irAntam, megmen-

Hisz te, Uram, jóságos és tetted az alvilág mélyéblll 
kegyes vagy, nagyirgalmú életemet. 
mindazokhoz, kik téged se- Isten, gonoszok keltek fel 
gitségül hivnak. ellenem, s erőszakosak se-

Figyelj, Uram, imádsá- rege tör életemre, lik nem 
gomra, hallgass könyörgé- vesznek téged tekintetbe. 
sem szavára. De tc, Uram, könyörüle-

Hozzád kiáltok szoronga- tes, irgalmas lsten vagy, tü
tásom idején, mert te meg- relmes, nagyirgalmú és igaz. 
hallgatsz engem. Tekints rám, könyörülj 

Uram, nincs az istenek rajtam, add szelgádnak erö-
közt tehozzád hasonló, det, szabadltsd meg. szolgá-
műveidhez semmi sem fog- lódnak fiAt. 
ható ; Add jeiét rajtam jóságod-

A nemzetek, melyeket al- nak, hogy gyűlölőim lássák és 
kottát, mindnyájan eljön- szégyent valljanak, minthogy 
nek, leborulnak, Uram, előt- te, Uram, megsegitesz és meg
ted és dicsőítik nevedet. vigasztalsz engem. Dicsöség 

115. zs. Crédldl. 

A jámbor Izraeliták ezzel a zsoltárral dicsérték Istent és 
mutatták meg hálájukat a kapott segltségért. - t::n ls hálát 
adok az úrnak, hogy kisegitett a hűnb!ll és örömmel készOI!Ik, 
hogy a Fölséges Szentháromságnak bemutassam a magaméval 
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együtt }(r isztus fildozatat, a szcntmise nagy hdlaad6, I!UthariszJiku' 
dldozaldt. 

Hittem, s azért Igy szól- Az úr szlne előtt drága do-
tam, felette nagy megalá- log, hO!!:Y meghaljanak a 
zás ért. jámborok. 

Elkeseredésemben mon- Én is, Uram, a te szolgád 
dottam : hazug minden em- vagyok, szolgád vagyok, és 
ber l fia szolgálódnak. Széttörted 

Mivel viszonozzam az úr-1 bilincseimet l 
nak mindazt, amit velem 

1 

A hála áldozat~t neked be
cselekedett? mutatom, s az Ur nevét se

Felemelem a szabadulás gitségül hivom. 
kelyhét, s az úr nevét segit- Teljesitem az úrnaktettfo-
ségül hívom. gadalmaimat t>gész népe előtt, 

Teljesitem az úrnak tett Az úr házának udvarai-
fogadalmaimat egész népe ban, tebenned, jeruzsálem. 
előtt. Dicsöség. · 

129. zs. De profúndls. 
A jambor zsidók ostromló kérése bünelk bocsánatáért. - En 

ls hivő lélekkel és bánattal eltelve akarom bemutatni az én szent
miseáldozatomat, melyct lsten Fia oa bűnök bocsfmatára• rendelt. 
Egyik föszabá.lyom : Nem lesz misém, hogy ne a tökéletes bánat 
felkeltésével kezdeném. Itt is van rá hely és alkalom. 

Mélységekböl kiáltok hoz-j zom benned, Uram, lelkem 
zád, Uram l remél az ó szavában, 

Uram, hallgasd meg sza- 1 Lelkem bizik az úrban. 
varnat I Legyen füled fi- A reggeli őrváltástól éj
gyelmes hangos esedezé- jeiig bizzék lziael az Úrban. 
semre. Mert az úrnál van az irga-

Uram, ha a vétkeket figye- lom, és bóséges nála a sza
lembe veszed, Uram, ki áll- baditás ; 
hat meg előtted? S ó megszabadítja Izraelt 

Ám tenálad bocsánat va- mínden gonoszságától. Dics~
gyon, törvényed miatt bl- ség. 

Feledd el, Uram, ami bűneinket és atyáink búneit ; és 
ne büntess minket bűneinkért. (Húsvéti időben: Allelúja.) 

Uram irgalmazz. I:!>. De szabadits meg a 
Krisztus irgalmazz. gonosztól. 
Uram irgalmazz. t. Kimondom : Uram, 
Miatyánk . . . könyörülj rajtam. 
'f, És ne vigy minket a }l.. Mentsd meg lelkemet, 

kisértésbe. mert ellened vétkeztem. 
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1. Fordulj hozzám, Uram, 
csak e_gy keveset. 

lj.. Es könyörülj szolgái
don. 

1. Legyen, Uram, irgal
. mad rajtunk. 

lj.. Mert mindnyájan ben
ned blzunk. 

1. Papjaid öltözzenek 
igazságba. 

lj.. Es szentjeid ujjong
janak. 

1. Rejtett bfineimtlll tisz
tHs meg engem Uram. 

lj.. És az idegen bűnöktili 
óvd meg szolgádat. 

1. Uram, hallgasd meg 
könyörgésemet. 

lj.. És az én kiáltásom 
jusson eléd. 

1. Az úr legyen veletek. 
lj.. És a te lelkeddel is. 

Könyörögjílnk. 

Kegyes lsten, figyelj jóságosan imádságunkra és a 
Szentlélek kegyelmével világositsct fel szlvünket : hogy a 
te misztérlumaidban neked méltón szolgáljunk és téged 
örök szeretettel szeretni méltók legyünk. 

lsten, ki ellitt nyitva áll minden szlv és megnyilat
kozik minden akarat és aki ellitt semmi titokban nem 
marad : a Szenilélek belénk áramlása által tisztitsct meg 
szlvünk gondolatait ; hogy téged tökéletesen szerethessünk 
és méltón dicsérhessünk. 

Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével vesénket és szlvün
ket : hogy neked tiszta testtel szolgálhassunk és tiszta 
szlvvel neked tetszhessünk. 

Kérünk, Uram, hogy a tllled származó Vigasztaló vilá
gositsa meg elménket : és tanltson meg Fiad ígérete szerlnt 
minden igazságra. 

Kérünk, Uram, legyen velünk a Szentlélek ereje : hogy 
szlvOnket kegyesen megtisztitsa és mlnden bajtól meg
védjen. 

lsten, ki hiveid szlvét a Szentlélek megvilágosltásá
val oktatod : add meg nekünk, hogy ugyanazon Lélek
ben a helyeset megismerjük és az li vigasztalásának 
szantelen örvendhessünk. 

Látogatásoddal kérünk, Uram, tisztitsct. meg lelki
ismeretünket : hogy a mi Urunk jézus Krisztus, a te Fiad 
hozzánk betérve, bennünk neki elkészftett lakóhelyet 
találhasson : kl veled él és uralkodik a Szentlélekkel egye
temben, lsten. mindörökön örökké .. Amen. 

·4 
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Szent Ambrus Imádsága. 
jóságos Uram, jézusom, én bűnös lélek semmi érde

memre nem támaszkodhatom, csak a te irgalmadban biza
kodhatarn és édes asztalodhoz járulni szégyenlek és félek. 
Mert szlvem és testem számtalan bűnnel bemocskoltam, 
eszemet és nyelvemet eléggé meg nem liriztem. Ezért ó 
jóságos Istenség, ó félelmetes Fönség, én szerencsétlen az 
aggodalmaktól szorongatva az irgalmasság forrásához 
futok, gyógyulásért hozzád sietek, a te oltalmad alá mene
kOiök : és ahhoz, akit hirámnak el nem viselhetnék, mint 
üdvözltőmhöz sóhajtok. Ellitted, Uram, kitárom sebeimet: 
szégyenemet felfedem. Tudom, hogy sok és nagy az én 
vétkem, miattok félek. De irgalmadban remélek, melynek 
nincs határa. Tekints tehát reám irgalmas tekintettel, 
Uram, jézus Krisztus, örök király, Istenember, az embe
rekért Megfeszltett. Hallgass meg engem, ki benned bizom : 
könyörfllj meg rajtam nyomorúsággal és bfinökkel elhal
mozottan, te ki örökké árasztod a könyörfllet forrását. 
Üdvözlégy megváltó Áldozat, ki értem és az egész emberi 
nemért a keresztfán feláldoztattáL 

Üdvözlégy drága nemes vér, mely az én megteszitett 
Uramnak, jézus Krisztusnak sebeibl!l kiáradsz és lemosod 
az egész világ bűneit. Ne feledkezzél meg Uram, teremt
ményedrlil, kit szentséges véreddel megváltottál. Bánom, 
hogy vétkeztem és vágyódom jóvátenni, amit hibáztam. 
Vedd el tlilem jóságos Atya, minden gonoszságomat és 
búnömet : hogy testben-lélekben megtlsztftva méltóan 
izlelhessem a szentek szentjét. És engedd meg, hogy tes
tednek és vérednek ájtatos vétele, melyhez méltatlan
ságom ellenére is járulni akarok, legyen bűneim bocsá
nata, hibáim tökéletes megtisztftása, a gonosz gondola
tok elűzlije, a jóklvánságok gerjesztlije, Neked tetszi! 
cselekedetek hathatós foganatosltója és ellenségeimmel 
117.emben testem, lelkem biztos oltalmazója. Amen. 

Aqulntíl Szent TamAs lmAJa. 
Úrök, mindenható lsten l közetedern egyszülött Fiad, 

jézus Krisztusnak szentségéhez, közeledem, mint beteg az 
élet orvosához, tisztátalan az irgalom forrásához, vak az 
örök dicsilség fényéhez, szegény és ügyefogyott az ég és 
föld Urához, végtelen irgalmadért könyörgök, kegyeskedj 
meggyógyltanl, mosd le útálatosságom, világosftsd meg 
vakságom, gazdagftsd jzegénységem, fedezd mezltelen-



IIÁLAAI:>ÁS A SZENTMISE UTÁN 59 

ségem, hogy az angyalok kenyerét, királyok királyát, 
uralkodók urát oly tisztelettel és alázattal, annyi törede
lemmel és áhitattal, oly hittel, javulási feltétellel és szán
dékkal vegyem magamhoz, mint lelkem üdvének hasznos. 
Engedd, Uram, hogy necsak látszatra vegyem magamhoz 
Krisztus szent testét és vérét, hanem úgy, hogy e szentség 
erejét és hatását is érezzem. ó, jóságos lsten l add, hogy 
egyszülött Fiadnak, Jézus Krisztusnak testét, melyet 
Szűz Máriától vett magára, úgy vegyem magamhoz, hogy 
ezáltal misztikus testének élll tagja legyek. 6, szerelmes 
Atyám,engedd, hogy a kenyér szlne alatt rejlll kedves Fiadat, 
kit most magamhoz veszek, egykor szlnrlll-szlnre láthassam 
és az örökkévalóságban vele lehessek : Ki veled. Amen. 

HÁDAADÁ_$" A _$"~ENIDMI_$"E UTllÁN. 
A hérom ll'jtl hálaéneke. 

Antifona. Énekeljük a három ifjú énekét, melyet a 
szent ifjak a tüzes kemencében énekeltek az Urat áldva. 
(Húsvéti id~ben : Alleluja.) 

(Dániel 3, 57-88 és 56.) 

Áldjátok az úr minden Áldjátok jég és hó az 
alkotmányai az Urat • dl- Urat : • áldjátok éjek és 
csérjétek és magasztaljátok napok az Urat. 
c5t mindörökké. Áldjátok világosság és sö-

Áidjátok az úr angyalal az tétség az Urat : • áldjátok 
Urat: • áldjátok egek az Urat. villámok és felhlik az Urat. 

Áldjátok minden egek fö- Áldja a föld az Urat : • 
lötti vizek az Urat: • áldjátok dicsérje és magasztalja c5t 
az úr minden erlli az Urat. mindörökké. 

Áldjátok nap és hold az Áldjátok hegyek és halmok 
Urat : • áldjátok az ég csil- az Urat : • áldjátok a föld 
lagai az Urat. minden növényei az Urat. 

Áldjátok minden zápor- Áldjátok kútforrások az 
esll és harmat az Urat : • Urat : • áldjátok tengerek 
áldjátok Isten minden szeiei és folyóvizek az Urat. 
az Urat. Áldjátok tenger halai és 

Áldjátok tűz és hőség az éllllényei az Urat : • áldjá
Urat : • áldjátok hideg és tok ég madarai az Urat. 
hc5ség az Urat. l Áldjátok vad- és szelid 

Áldjátok harmat és zuz- állatok mind az Urat : • áld
mara az Urat : • áldjátok játok emberek az Urat. 
fagy és hideg az Urat. l Áldja Izrael az Urat : • 
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dicsérje és magasztalja mind
örökké. 

Áldjátok úr papjai az 
Urat : * áldjátok Ur szol
gál az Urat. 

Áldjátok igazak szlvei és 
lelkei az Urat : * áldjátok 
szentek és alázatos szlvűek 
az Urat. 

Áldjátok Ananiás, Aza
riás és Mizael az Urat : • 

dicsérjétek és magasztaljá
tok öt mindörökké. 

Áldjuk az Atyát és a Fiút 
a Szentlélekkel együtt : * 
dicsérjük és magasztaljuk 
őt mindörökké. 

Áldott vagy Uram az ég 
erősségében : • dicséretes 
és dicsőséges és magasztos 
míndörökké. 

(Ez után nem mondjuk el a Dicslheget.) 

150. zs. LaudAte. 
Dícsérjétek az Urat szcnt Dicsérjétek öt dobbal és 

hajlékában, körtánccal, 
Dicsérjétek őt az ég erős Dicsérjétek őt húrokkal és 

boltozatában. fuvolával. 
Dícsérjétek l'lt hatalmas Dícsérjétek öt zengő cin-

tetteiért, tányérraL 
Dicsérjétek öt nagyságá-l Dicsérjétek ö,t csengő cin-

nak teljességéért. tányérraL 
Dícsérjétek öt harsona- Minden lélek dicsérje az 

szóval. Urat l Dicsöség. 
Dicsérjétek élt lanttal és 

kobozzaL 
(lsmHeljük az antifonát.) 

Énekeljük a három ifjú énekét, amelyet a szent ifjak a 
tüzes kemencében énekeltek az Urat áldva. (Húsvéti 
időben: Alleluja.) 

Uram irgalmazz l 
Krisztus irgalmazz l 
Uram irgalmazz l 
Miatyánk ... 
r. Es ne vigy minket a 

kisértésbe. 
~- De szabadíts meg a 

gonosztól. 
r. Magasztaljon téged, 

Uram, minden alkotásod. 
~· És szentjeid magasz

taljanak téged. 
r. Ujjonganak a ~zentek l 

dicsőségben. 

ll:· És örvendeznek nyug
vóhelyükön. 

r. Ne nekünk, Uram, ne 
nekünk. 

Jl.. Hanem a te nevednek 
adj dicsőséget. 

r. Uram, hallgasd meg 
könyörgésemet. 

Jl.. És kiáltásom jusson 
eléd. 

r. Az Úr legyen veletek. 
Jl.. És a te lelkeddel is. 
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KönyllrllgjOnk. 

lsten, ki a három ifjú számára megenyhitetted a tűz 
lángját : engedd kegyelmesen ; hogy rninket, a te szolgái
dat, ne égessen meg a bűnök lángja. 

Minden tettünket kérünk, Urunk, sugallataiddal elllzd 
meg és se$itségeddel kisérd : hogy minden imádsá
gunk és tettünk tilled induljon ki és megkezdve általad 
fejezlldjék· be. 

Vétkeink lángját kérünk, oltsd el bennünk, Urunk, aki 
Szent Lőrincnek megengedted, hogy legyőzze a kinzó 
lángokat. A mi Urunk jézus Krlsztus által. 

"§. Amen. 

Aquinói Szent Tamás lmáds6ga. 

Hálát adok neked, szentséges Uram, mindenható 
Atyám, örök lsten, hogy engem, méltatlan bűnös szolgádat, 
nem saját érdemeim szerint, hanem egyedül csak irgalmad 
jóvoltából, ettölteni kegyeskedtél Fiadnak, a mi Urunk
nak, Krisztus jézusnak drága testével és vérével. Esedezem 
azért, hogy e szentáldozás ne legyen vétkem a büntetésre, 
hanem üdvös közbenjárás a bocsánatra. Szolgáljon ez 
nekem a hit fegyverzetéül, és a jó akarat pajzsáuL Legyen 
vétkeimnrk megsemmisitése, a rossz kivánságoknak és 
bujaságnak kiirtása, a szeretetnek és béketűrésnek, az 
alázatosságnak és engedelmességnek, és minden erénynek 
öregbltése ; mind a látható, mind pedig a láthatatlan ellen
ségek incselkedései ellen erős védelem ; mind testi, mind 
lelki indulataimnak tökéletes lecsendesltése ; hozzád, egy 
és igaz Istenhez erlls ragaszkodás, és kimúlásom boldog 
befejezése. És kérlek, hogy engem, bűnöst, azon kimond
hatatlan vendégségbe vezetni méltóztassál, hol te, a te 
Fiaddal és a Szentlélekkel szenteidnek Igazi fénye, teljes 
kielégülése, örök vigsága, legnagyobb gyönyörűsége és 
tökéletes boldogsága vagy. Ugyanazon a mi Urunk, jézus 
l(risztus által. Amen. 

Szent Bonaventura Imádsága. 

járd át, édes Uram, jézus, lelkem legmélyét szereteted
nek édes és üdvöthozó sebével, az apostol igaz, tiszta és 
szent szeretetével, hogy megpuhuljon és alkalmas legyen 
lelkem, hogy egyedül téged szeressen, utánad vágyódjék, 
téged kivánjon, szentélyedben szíinjék meg, és kivánsága 
az legyen, hogy benned megszünve, veled lehessen. Add, 
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hogy lelkem utánad éhezzék, angyalok kenyere, szentek 
táplálója, mindennapi természetfeletti kenyerünk, mely 
minden édességet és jóságot és gyönyörűséget ma~ában 
foglal. Téged, akinek látása után vágyódnak az angyalok, 
éhezzen és vegyen magához szfvem. A te édességeddel 
teljék meg lelkem legbenseje. Mlndig utánad szomjúhoz
zék, élet forrása, a bölcseség és tudomány forrása, az örök 
világosság forrása, a gyönyörök folyama, lsten házának 
bősége. Mindig téged keressen, te utánad járjon, téged 
megtaláljon, feléd törjön, hozzád eljusson, rólad elmél
kedjék, rólad beszéljen és mlndent neved dicséretére és 
dicsőségére tegyen. Legyen alázatos és mértéktartó, 
szeretll és örvPndez!lJ. készséges és lángbuzgalmú és legyen 
a végsőkig kitartó. ts te édes Jézusom, te légy mindig az 
én egyetlen reményem, minden bizalmam, gazdagságom 
és örömöm, vidárnságom és gyönyörfiségem, nyugalmam 
és enyhülésem, békém és édességem, kegyességem és jó 
illatom, eledelem és táplálékom, menedékem és segftsé
gem, bölcseségem és osztályrészem, birtokom és kincsem l 
Beléd legyen egyedül er6sen és szilárdan és mindörlikre 
megmozdlthatatlanul belegyökerezve szlvem és lelkem. 
Amen. 

Szent lgn6c loh6szal. 
Krlsztus lelke, szentelj meg l 
Krisztus teste, üdvözl ts l 
Krisztus vére, tölts be l 
Krisztus oldalából kifolyt viz, moss tisztára l 
Krisztus klnszenvedése, er6slts l 
ú, édes Jézusom hallgass meg engem l 
Szent sebeidbe rejts ell 
Ne hagyj tőled soha elválni l 
A gonosz ellenségtdl oltalmazz l 
Halálom óráján hlvj magadhoz l 
És engedj hozzád jutni l 
Hogy szenteiddel dics6fthesselek l 
Mindörökön örökké ! 
Amen. 

Xaver! Szent Ferenc loh6szal. 

Istenem l szeretlek téged. 
Nemcsak, hogy add meg üdvömet, 
Vagy mert, ki téged nem szeret, 
Örök tűzzel bünteted. 
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Te Jézusom l a keresztfán, 
Egész valóm felkarolván, 
Értem szeg- és lándzsaszúrást, 
Tűrtél sok gyaláztatást, 
Véghetetlen fájdalmakat, 
Verltékezést s klnokat, 
Sót halált. És mindezt kiért? 
Értem, szegény bűnösért. 
Hogyne szeretne hát szlvem, 
ú, .Jézusom l én szerelmem l 
S nem, hogy a mennyben üdvözlts, 
Vagy örökre el ne taszlts, 
Sem jutalom reményébl!l, 
De, mint te szerettél engemet, 
úgy szeret most s mindig szlvem, 
Csupán mivel királyom vagy, 
És csak mert Istenem vagy l 
Amen. 

Búcsúima a megfeszített jézushoz. 

fme, óh jóságos és legédesebb 
Jézus, s·zined ellitt térdreboru
lok és lelkem legnagyobb buz
galmával esengek és kérlek, 
öntsd kegyesen szivembe a hit, 
remény és szeretet éll! érzelmeit, 
a bűneim felett érzett igaz bá
natot s azok jóvátételére az el
szánt, erlls akaratot, amig én 
lelkem mélységes fájdalmával 
öt szent sebedről gondolkodom 
és elmélkedem, szemern ellitt 
tartva azt, amit már Dávid 

·próféta adott a te ajka dra, ó h 
jóságos Jézus: «Átlyuggatták 
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kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.. 
(21. zsolt. 17, 18.) 

(Ha Aldozfls után a teszillet ellltt végezzUk és a pápa szAnd~
kára még valamit Imádkozunk, teljes búcsút nyerhetünk.) 
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Az Imádságok befejezése: 

l. Ha az imádság az Atyalstenhez szól : 

A mi Urunk jézus Krisz
tus, a te Fiad által, ki veled 
él és uralkodik a Szent
lélekkel egyetemben, lsten, 
mlndörökön örökkt. 

Per Dóminum nostrum 
jesum Christum, Filium 
tuum: Qui tecum vlvit et 
regnat in unitáte Spirítus 
Sancti Deus per ómnia sae
cula saeculórum. }l.. Amen. }l.. Amen. 

2. Ha az im~dság az Atyaistenhez szól, de elején a Fiúistent is 
megemlltjUI.;: 

Ugyanazon a mi Urunk Per eúmdem Dóminum 
jézus Krisztus, a te Fiad nostrum jesum Christum, 
által, ki veled él és uralko- Filium tuum: Qui tecum 
dik a Szentlélekkel egye- vlvit et regnat in unitáte 
temben, lsten, mindörökön Spirítus Sancti Deus per 
örökké. ómnia saecula saeculórum. 

}l.. Amen. }l.. Amen. 

3. Ha az im~ds~g az Atyalstenhez szól, de a végén a Fiúistent is 
megemlltjük : 

Ki veled él és uralkodik Qui tecum vivlt et regnat 
a Szentlélekkel egyetemben, in unitáte Spirítus Sancti 
lsten, mlndörökön örökké. Deus per ómnla saecula 

~. Amen. saeculórum. }l.. Amen. 

4. Ha az i m.idság a Fi úistcnhez szól: 

Ki élsz és uralkodol az Qui vivis et regnas cum 
Atyalstennel a Szentlélekkel Deo Patre in unitáte Spi
egyetemben, lsten, mind- rit us Sancti Deus per ómnia 
örökön örökké. saecula saeculórum. Jl.. 

}l.. Amen. Amen. 

5. Ha az imádság a Szentlélekistent megernUti : 

Ami Urunk jézus Krlsz- Per Dóminum nostrum 
tus, a te Fiad által, ki veled jesum Christum, filium 
él és uralkodik ugyanazon tuum: Qui tecum v l vit et 
Szentlélekkel egyetemben, regnat in unitáte ejúsdem 
lsten, mindörökön örökké. Spirítus Sancti Deus per 

}l.. Amen. ómnia saecula saeculórum. 
}l.. Amen. 
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A megtestesülés ünnepkörének bevezetése. 

ÁDVENill. 

Akarácsonyi ünnepkör bevezető része az ádvent. Természetes, 
hogy ez a bevezető rész csak azután keletkezett, amikor az 
Egyházban elterjedt a karácsony megünncplése, tehát az V. 

századtól fogva, de még akkor is majd négy, majd öt hétig 
tartott, mfg végűl V l J. Gergely pápa véglegesen rendezte és 
négy vasárnapban állapltotta meg. Advent ma Szent András 
apostol ünnepéhez (nov. 30.) legközelebb eső vasárnappal kez
dődik és tart december 24-ig. (A neve a latin adventus: eljö- . 
vete! szóból származik és ez a név jelzi, hogy ez az Idő az úr 
eljövetelére emlékeztet.) 

Ezt az időszakot három vonás jellemzi : l. ádvent az imád
ság ideje; 2. Krisztus eljövetelére való várakozás és a Messiás 
után való vágy i 3. a Szüzanya tisztelete. 

l. Az ádvtnt, mint bQnbánat/ idtJ. Minthogy az egész karflcsonyi 
ünnepkör kialakulására a mflr meglevő húsvéti ünnepkör volt 
hatflssal, azért az Advent hasonlit a nagyböjthöz, mint elökészftő 
idő. Ezért az Adventnek elsö jellemvonása a bűnbflnat, mert 
erre és imádságra serkent. Ennek a kUiső jelei : a) Az egyházi 
szfn ádventben a bűnbánat és vezeklés szine : a "iola i kivétel 
a harmadik vasárnap, amelynek örvendetes jellege van, azért 
rózsaszínben misézhet a pap. b) A szenimisében nem mondja a 
pap az angyalok énekét, a Glóriát és a végén !te Missa est helyett 
Benedicamus Domino-t mom~. A breviáriumban pedig nincs 

Misszále. 5 
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Te Deum. c) Az orgona nem szól az lstentiszteletek alatt, nehogy 
zavarja a bűnbánó hangulatot. d) A szerpapok nem öltöznek az 
öröm ruhájába : a dalmaticába és tunicellába, hanem csak az 
albát veszik magukra, vagy az úgynevezett ccasula plicatao-t, 
a felhajtogatott mlseruhát. e) A szentmise szövege is erre a bűn
bAnatra és komoiyságra int. A szentleckékben Szent Pál apostol 
önmegtagadásra, bűnbánatra; böjtre, imádságra és az erények 
gyakorlására figyelmeztet. Az evangéliumok közül az elsö az 
utolsó ltéletről, a többi Keresztelő Szent jánosról szól, és szintén 
arra intenek, hogy tartsunk bűnbánatot és Igy készitsUk elő az úr 
útját. fj Ezért pl. egyes szerzetekben még ma is böjt van ádvent 
szerdáin és azért nem szabad ádvent idején ünnepélyes menyegzöt 
tartani. (Csendeset szabad.) Mindazonáltal az ádvent nem 
olyan szigorú idő, mint a negyvennapos nagyböjt, mert teli 
van bizalommal, reménnyel. Ezért például a szentmisében van 
Alleluja. • 

2. Advent az Or tljövtttlért va/6 vdrakozd• idtft. Az úrnak 
hármas eljöveteléről szól a liturgia : a történelmi eljöveteléről 
a multban ; kegyelmi eljöveteléről ma is minden ember lelkében, 
a jelenben; és az utolsó eljöveteléről a jövőben, a világ végén.
A liturgia azért hármas alakban mutatja be ádventben az Urat. 
Mint gytrmtktt, ki Betlehemben született ; mint Odvözitnt, ki 
ma is lelkünk megváltája ; és mint Birót, aki felhőtrónján ltél 
~leveneket és holtakat. Az első eljöveteléről úgy emlékezik meg 
az Egyház, hogy· lélekben visszahelyezk~dik a Krisztus előtti 
korszakba. Ahogy ebben az Időben vágytak az igazak a Messiás 
után, ahogy ök imádkoztak az eljöveteléért, úgy vágyódik és imád
kozik az Egyház ma is a liturgiában. Különösen sokszor olvassa 
ebben az időben lzaiás próféta jövendöléseit, aki a legmegkapób
ban felezte ki az ószövetség messiási vágyát. A második, kegyelm 
eljövetelérlll azzal emlékezik meg a liturgia, hogy egyrészt int az 
úr útjának előkészltésére, mAsrészt valóban elö ls készit ádvent 
liturgiájával, .hogy méltán fagadhassuk szlvünkbe az Urat. A har
madik eljövetel éről az első vasárnapi evangélium szól. De ezen
kivül az egész ádvent telve van a cparuzia•, az úr eljövetelének 
gondolatával. Az utolsó ltéletre eljövö úrról a keresztény 
ókorban nem úgy gondolkoztak, mint a kllzépkor a •Dies Irae• 
himnuszában - félve és remegve az igazságos blrótól. Azon
ban egyúttal mint a gyllzelem és az öröm boldogiló napját 
vártAk Krisztus dicsőséges eljövetelét. Igy tehát egész földi 
életünk nagy Advent, melynek karácsonya lesz az úr jézusnak 
szlnről-szinre való Iátflsa. Ebből a szempontból az egész egyházi 
év tulajdonképpen ádvent, mert évról-évre megismétlődő misz
tériumaival tlökészitl az egész Egyházat a nagy napra, • Krisztus 
napjára•, amelyre gondolva mondták az őskeresztények : •Mara
nata• - Jöjj el, Urunk l - Hogy ez utolsó eljövetel volt a 
karácsonyi ünnepkörben uralkodó eredeti gondolat, mutatja az 
a tény is, hogy egyideig Hetvrned vasárnapjával kezdödött a 
liturgikus év -és a mennybemenetel után folytatódott az úr 
Ismét eljövetele után való vággyal, és az év befejezése volt az 
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Epiphania Krisztus kir~lyl megnyilatkoz~s~nak ünnepe. 
Csak mikor ádvent lett a liturgikus év kezdete, akkor gondoltak 
ink!ibb az Úr .Jhus történeti élet~re. 

3. Vél!ül ád~tnt o ltgg)ltng;dtbb Mário-tiszltltt idtjt. Hogy ls 
ünnepelhetné az Egyház ádvent idején az eljövendő és v!irva
várt Üdvözltőt anélkül, hogy ne gondolna a Szüzanyára, ki szlve 
alatt hordozta, akit az egész világ vflrt. Ezért teljes joggal nevez
hetjük ádventet liturgikus Mária-hónapnak. Erre szolg~lnak a 
liturgikus uöveghen előforduló Mária-köszöntéseken kivül elsll
sorban a hajnali misék - a roráUk. Igy nevezzük az introttus 
első szaváról Raratt azokat a votlv miséket, melyeket ~dventben 
naponként lehet mondani. (1328. 1.) ~s szép, Igazán finom sziml:o
lum van abban is, hogy a hajnal pirkadásakor mondják ezeket a 
miséket, mert Márla a hajnal, aki jelezte, hogy jön Krisztus, a 
világ világossága, az igaz Nap. Még jobban a kereszténység 
hajnalcsillag~nak mutatja be a szent Szüzet a Szepilltelen Fogan
tatás ünnepe, mely ádvent elejére, december 8-ára esik. Ekkor 
ünnepeljük Máriát, mint azt a osignum magnum•-ot, nagy jelet, 
melyet Szent jAnos evangélista fr le. 6 az az asszony, kinek 
oruhAja a nap, a hold a !Abai alatt és fején tizenkét csillagból 
Alló korona ragyog•. ű az, kit úgy köszöntött az angyal : Üdvöz
légy teljes malaszttal. 

Advent etsa vasárnapja. 
(StAciós-templom : Sancta Maria Major bazilika.) 

A liturgikus év első vasárnapja. Ott állunk az egyhllzl évnek 
és karilesony ünnepének kapujában. Ezért az Egyház rámutat 
az úrra, aki eljött szegénrségben és alázatosságban, hogy meg
vAitson bennünket és az Urra, aki eljön mégegyszer dicsöségben . 
és hatalomban, hogy megitélje az eleveneket és holtakat. Ezért 
a mai vasflrnap alaphangulata a félelem, mert oa félelem a bölcse
ség kezdete•. Ezt a félelmet akarja bennünk felkelteni édesanyánk, 
az Egyhllz, hogy rettegve a Blrótól, meneküljünk a Megváltóhoz. 
Az újesztendő kapujában az utolsó Itélet harsanAja fogad : rövid 
az ldl!, jön az örökkévalóság. Térjünk meg tehAt (mondja a szent
lecke), tekintsünk bizalommal a Megváltóra (figyelmeztet az 
lntroitus), hogy ne kelljen remegnünk az eljövendő Blrótól. Ime 

mai vas.árnap nagy döntése : vagy-vagy .. Vagy a kegyelmes 
MegvAitó, - vagy a szlgorú ltéll! Biró. Melyiket válasszuk? 

Bevonulásra. (Zs. 24, 1-3.) Intraitus (Ps. 24, 1-3.) 
· ozzád emelem lelke- te levávi ánimam 

met, Istenem, te- meam : Deus meus, 
benned remélek; ne in te confldo, non 

hagyd, hogy megszégyenül"-~ : neque irrideant 
jek, s ellenségeim bellllern me inimlci mei : étenim uni
gúnyt ú zzenek: hisz senki, vérsi, qui te exspéctant. 

5• 
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aki tebenned bizik, meg non confundéntur. (Psalmus 
nem szégyenül (Zs. u. a. 4.) ibid., 4.) Vias tuas Dómine, 
Utaidat, Uram, mutasd meg demóostra mihi: et sémitas 
nekem s ösvényeidre tanits tuas édoce me. 1. Glória 
meg engem. 1. Dicsilség az Patri, et Fllio, et Spiritui 
Atyának és Fiúnak és Szent- Sancto. Sicut erat in prin
léleknek. Miképpen volt kez- clpio, et nunc, et semper, 
detben és van most és lesz et in saecula saeculórum. 
mindig, mindörökön örökké. Amen. Ad te levávi ani
Amen. Hozzád emelem . . . mam meam ... 

(Az lntroitust mindig elismételjUk egészen a zsoltárig.) 
(A Glória az egészádvent alatt elmarad, az ünnepnapok kivételével.) 

Könyörgés. Keltsd fel, ké- 1Qrátio. Excita, quaesu
rünk, Urunk, hatalmadat mus, Dómine, potén

és jöjj, hogy oltalmad által tiam tuam, et veni : ut ab 
baneink fenyegető veszedel- imminéntibus peccatórum 
meitdl ml'gszabadulhassunk nostrórum periculls, te me
és szabaditásod által meg- reámur protegénte éripi, te 
menekOihessünk: Ki élsz és liberánte salvári : Qui vivis 
uralkodol az Atyaistennel et regnas cum Deo Patre in 
a Szentlélekkel egyetemben, unitáte Spirítus Sancti Deus: 
lsten, mindörökön örökké. per ómnia saecula saeculó-
Jl,. Amen. rum. If.. Amen. 

A legtöbb szentmisében a napl könyörgésen klvOI még egy 
második és harmadik könyörgést is kell mondanunk. Ha van 
két megemlékezés, akkor az ilyen szenimisékben azokat mond
juk. Ha csak egy megemlékezés van, akkor 2-ik könyörgésnek 
azt mondjuk, 3-iknak pedig u. n. időszaki könyörgést mondunk. 
Ha egy megemlckezés sincs, akkor 2-lk és 3-ik könyörgésnek 
egy-egy Időszaki könyörgést mondunk. Ezek évszakonként külön• 
bözök. Advent idején a 2-ik könyörgés a szent SzOzhöz szól, a 3-ik 
az EgyhAz Uldözói ellen, vagy a pápáért, amint alább következik. 

2. könyörgés: Szüz Máriához: 

Isten, ki azt akartad, Deus, qui de beátae Ma
hogy Igéd a · boldogsá- riae Virginis útero Ver

gos SzQz Mária méhéblll an- bum tuum, Angelo nuntiAn
gyali izenettel testet vegyen te, carnem susclpere volu
magára : add meg a hozzád Isti : praesta supplicibus 
esdekldknek, hogy akik ilt tuis ; ut, qui vere eam Ge
igazán Isten szüllljének hisz- nitrfcern Dei crédimus, ej us 
szOk, elótted az 6 eset!ezé- apud te intercessiónibus act
seivel segítséget nyerjünk. juvémur. (Per eúmdem Dó
(Ugyanazon a mi Urunk ... ) rninum nostrum ... ) 
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3. könyörgés : Az Egyházért: 

f ogadd, kérünk Urunk, Ecclésiae tuae, quaesumus, 
kegyesen Anyaszentegy- Dómine, preces placátus 

házad könyörgéseit, hogy admltte : ut, destrítctis ad
minden viszály és tévely versitátibus et errőribus uni
lerontatván, neked biztos vérsis, secítra tibi sérviat 
szabadsággal szolgáljon. A libertáte. Per Dótninum no-
mi Urunk. · strum. 

Vagy: A pápáért: 

Isten, minden hivő pász
tora és kormányzója, te

kints kegyelmesen N. szol
gádra, kit Egyházad főpász
torává rendeltél: s add neki, 
kérünk, hogy mindazoknak, 
akiknek elöljárója lett, sza
vával és példájával javukra 
legyen, hogy így a rábízott 
nyájjal együtt az örök életre 
eljuthasson. A mi Urunk. 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a rómaiakhoz Irt le-

veléből. (13, 11-14.) 

Testvérek: Tudjátok meg, 
hogy már itt az óra, 

hogy felkeljünk az álomból. 
Most ugyanis az üdvösség 
közelebb van hozzánk, mint 
amikor hivők lettünk. Az 
éjtszaka előre haladt, a nap
pal pedig elközelgett. Ves
sük el tehát a sötétség csele
kedeteit és öltsük magunkra 
a világosság fegyvereit.Mint 
nappal, járjunk tisztessége
sen ; nem tobzódásban és ré
szegeskedésben, nem bujál
kodásban és kicsapongásban, 
nem civódásban és versengés
ben, hanem öltsétek maga
tokra az úr jézus Krisztust. 

Deus,ómnium fidéli um pa
stor et rector, fámulum 

tuum N., quem pastórem 
Ecclésiae tuae praeésse vo
lulsti, propltfus réspice : da 
ei, quaesumus, verbo et 
exémplo,quibus praeest, pro
ticere ; ut ad vitam, una 
cum grege sibi crédito, per
véniat sempitérnam. Per 
Dóminum nostrum. 

Léctio Eplstolae beáti Pauli 
Apostoli ad Romános. (13, 

11-14). 

f ratres : Sciéntes, quia 
hora est jam nos de 

somno súrgere. Nunc enim 
própior est nostra salus, 
quam cum credídimus. Nox 
praecéssit, dies autern ap
propinquávit. Abjiciámus 
ergo ópera tenebrárum, et 
induámur arma lucis. Sicut 
in die honéste ambulémus : 
non in comessatiónibus, et 
ebrietátibus, non in cublli
bus, et impudicítiis, non in 
contentióne, et aemulatióne: 
sed indulmini Dóminum je
sum Christum. 
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Atvonulásra. (Zs. 24, 3-4.) 
Uram, mindazok, kik téged 
várnak, meg nem szégye
nülnek. r. Utaidat Uram, 
mutasd meg nekem, s ösvé
nyeidre taníts meg engem . 

. Alleluja, alleluja l r. (Zs. 
84, 8.) Mutasd meg nekünk, 
Uram, irgalmasságodat s 
add meg nekünk szabadí
tásodat. Alleluja l 

Graduale. (Ps. 24, 3 et 4.) 
Univérsi, qui te exspéctant, 
non confundéntur, Dómine. 
r. Vias tuas, Dómine, notas 
fac mihi : et sémitas tuas 
édoce me. 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
84, 8.) Ostende nobis, Dó
mine, misericórdiam tuam : 
et salutáre tuum da nobis. 
Allelúja. 

(Ha e szentmisét hétköznap mondjuk, elmarad az Alleluja l) 

~ A szent evangélium sza-l~ SequéntiasanctiEvangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (21, 

(21' 25-33.) . 25-33.) 

Az időben: Mondájézus az Jn illo térnporc: Dixit je
ő tanítványainak : És sus disclpulis suis : Erunt 

jelek lesznek a napban és signa in sole, et luna, et 
holdban és csillagokban és stellis, et in terris pressúra 
a földön a népek kétségbe- géntium prae confuslőne só
esett rettegése a tenger zú- nitus maris, et flúctuum : 
gása és háborgása miatt ; és arescéntibus hominibus prae 
megdermednek az emberek timóre et exspeetatióne, 
azok félelmétől és várásá- quae supervénlent univérso 
tól, mik a földkerekségre jö- orbi : nam virtútes caelórum 
vendők. Mert az egek erői movebúntur. Et tunc vidé
megindulnak ; és meglátják bunt Filium hóminis veni
majd az Emberfiát, amint éntem in nube cum potes
jön a felhőkben nagy hata- táte magna, et majestáte. 
lommal és dicsőséggel. Mi- His autern fleri incipiénti
dőn pedig ezek elkezdőd- bus, respicite, et leváte cá· 
nek, egyenesedjetek föl, és pita vestra : quóniam ap
emeljétek föl fejeteket, mert propinquat redémptio ve
közelget a ti váltságtok. És stra. Et dixit illis similitúdi
hasonlatosságot monda ne- nem : Vidéte ficúlneam, et 
kik : Nézzétek a fügefát és a omnes árbores : cum prodú
többi fákat. Mikor azok már cunt jam ex se fructum, sci
hajtanak, tudjátok, hogy tis quóniam prope est aestas. 
közel van a nyár. Úgy ti is, Ita et vos cum vidéritis haec 
midőn ezeket történni lát- fferi, scitóte quóniam prope 
játok, tudjátok meg, hogy est regnum Dei. Amen dico 
közel van az Isten országa. vobis, quia non praeteribit 
Bizony mondom nektek, el generátio haec, donec óm-
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nem múlik e nemzedék, mlg
nem mindezek meglesznek. 
Az ég és föld elmúlnak, de 
az én igéim el nem múlnak. 

Felajánlásra. (Zsolt. 24, 
1-3.) Hozzád emelem lelke
met, Istenem, tebenned re
mélek; ne hagyd, hogy meg
szégyenüljek, s ellenségeim 
belőlem gúnyt űzzenek: hisz 
senki, aki tebenned bizik, 
meg nem szégyenül. 

Csendes imádság. E szent 
adományok, Urunk, ha

talmas erejükkel tisztitsa
nak meg minket, hogy egy
re jobban megtisztulva el
juthassunk forrásukhoz. A 
mi Urunk. 

nia fiant. eaeium et terra 
transibunt : verba autern 
mea non translbunt. 

Offertorium. (Psalm. 24, 
1-3.) Ad te levávi ánimam 
meam: Deus me us, in te con
fido, non erubéscam: neque 
irrldeant me inimlci mei : 
étenim univérsi, qui te ex
spéctant, non confundén
tur. 

Secreta. Haec sacra nos, 
L Dómine, poténti virtú
te mundátos, ad suum fá
ciant purióres venire prin
cipium. Per Dóminum nos
trum jesum Christum, Fl
lium tuum. 

(Mint a könyörgésnél, itt is még két változó imádságot mond a 
pap. A szabály ugyanaz marad.) 

2. csendes imfldság: Szüz Márifihoz : 

E rdsltsd meg, kérünk, J n méntibus nostris, quae
Urunk, értelmünkben az sum us, Dómine, verae 

igaz hit titkait, hogv akik fidei sacraménta confirma: 
megvalljuk, hogy a Szüztől ut, qui concéptum de VIr
igaz lsten és ember fogan- gine Deum verum et hóml
tatott, az d üdvöthozó feltá- nem confitémur; per ej us 
mactásának hatalmánál fog- salutiferae resurrectíónis po
va méltók legyünk az örök téntiam, ad aetérnam mere
vigasságba eljutni. (Ugyan- árnur pervenire laetltiam. 
azon a mi Urunk .•. ) (Per eúmdem Dóminum ... ) 

3. csendes imfldság : Az Egyhflzért : 

Oltalmazz meg, Urunk, 
minket, kik misztériu

maidnak szolgálunk, hogy 
az isteniekhez ragaszkodva, 
mind testtel, mind lélekkel 
neked szolgáljunk. (\ mi 
Urunk. 

P ró t ege nos, Dóm i ne, tu is 
mystériis serviéntes: ut, 

divinis rebus inhaeréntes, et 
córpore tibi famulémur et 
mente. Per Dóminum nos
trum jesum Christum, Fl
lium tuum. 
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. Vagy : A pApáért: 

Engesztelödjél meg, ké- oblátis, quaesumus, Dó
rünk, Urunk, felajánlott mine, placáre munéri

adományaink által, és N. bus : et fámulum tuum N., 
szolgádat, kit egyházad quem pastórem Ecclésiae 
főpásztorává rendeltél, vc- tuae praeésse volulsti, assí
zcreld folytonos oltalmad- dua protectióne gubérna. 
dal. A mi Urunk. Per Dóminum. 
Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. l.; hétköznap a 

közös, 568. l. 
Áldozásra. (Zs. 84, 13.) j Communio. (Ps. 84, 13.) 

Az úr megadja kegyelmét Dóminus dabit benignitá
és földünk megtermi gyü- tem : et terra nostra dabit 
mölcsét. fructum suum. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Suscipiá-

J.-\ Enged urunk, hogy mus, Dómine, miseri-
megtaláljuk irgalmadat córdiam tuam in médio tem-
templomodban és így méltó pli tui : ut reparatiónis no
tisztelettel készülhessünk strae ventúra solémnia eón
megváltásunk közelgő ün- gruis honőribus praecedá
nepségére. A ml Urunk jé- mus. Per Dóminum nostrum 
zus Krisztus által. Jesum Christum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni iml!dság szabálya ugyanaz," mint a 

k!!nyörgésnél.) 

2. l!Idozl!s utáni imádság : Szüz Márfához: 

N\alasztodat, kérünk, orátiam tuam, quaesu
Urunk, öntsd lelkünk- mus, Dómine, ménti

be, hogy kik angyali üzenet bus nostris infúnde : ut qui, 
által Fiadnak, Krisztusnak Angelo nuntiánte, Christi 
megtestesülését megismer- i Fílii tui ihcarnatiónem co
tük, az ő kínszenvedése és l gnóvimus ; per passiónem 
keresztje által a feltáma- ejus et crucem, ad resurrec
dás dicsőségére eljuthassunk. 1 ti ó nis glóriam perducámur. 
(Ugyanazon a mi Urunk.) 1 (Per eúmdem Dóminum.) 

3. áldozás utáni imádság: Az Egyházért: 

Kérünk, Urunk Istenünk, Quaesumus, Dóminc De
hogy azokat, akiknek us noster : ut, quos di

megadtad az istenségben vlna tribuis participatióne 
való részesülés örömét, ne gaudére ; humánis non sinas 
engedd emberi veszélyeknek subjacére perlculis. Per Dó-
kitétetni. A mi Urunk. , minum. 
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Vagy: A papaért: 

Ez isteni szentség vétele. ~faec nos, quaesumus,Dó
kérünk, Urunk, védjen l mine, divini sacrarnén ti 

meg minket, és N. szolgádat, percéptio prótegat: et fámu
kit Egyházad főpásztorává Ium tuum N., quem pastó
rendeltél, a reábizott nyájjal rem Ecclésiae tuae praeésse 
együtt rnindenkor őrizze és volufsti; una cum commlsso 
erosftse meg. A mi Urunk sibi grege, salvet semper et 
jézus Krisztus. múniat. Per Dóminum. 
(•lte Missa esh helyett ádventben: •Benedicamus Domino•··t 

mond a pap; erre a felelet: •Deo gratias•.) 
(Ádvent hétköznapjain, ha nem valamely szentröl van a mise, 

a vasárnapi misét mondja a pap.) 

Advent második vasárnapja. 
(Staciós-templom: a jeruzsalemi Szentkereszt temploma.) 

A félelem vasarnapja után a mai vasárnap a remény ünnepe. 
}(risztus valóban a mi Megvaltónk. Az evangélium szerint ö az, 
aki eljövendő volt és nem kell mást várnunk. Reméljünk hát 
benne, mondja a szentlecke és a szentmise minden imádsága. -
Az evangéliumban jézus bizonyítja, hogy jánost küldte az úr 
az ó útjainak elkészítésére. Mi is utat akarunk késziteni szlvünk
ben a Megváltó számara ; hallgassunk tehát jánosra, akit az 
Anyaszentegyház ádvent folyamán még többször is megszólaltat. 

Bevonulásra. (lz. 30, 30.) l Introitus. (Isai. 30, 30.) 
népe, Ime jön az 

1 
Sion, ecce Dó-

úr a népek megmen- minus véniet ad sal-
tésére : és hallatni vándas gentes : et 

az úr dicsőséges sza- am fáciet Dóminus gló-
szfvetek örömére. (Zs. riam vocis suae in laetitia 

79, 2.) Figyelmezz, Izrael l cordis vestri. (Ps. 79, 2.) Qui 
pásztora, ki józsefet, nyáj- regis Israel, inténde :qui de
ként vezérled. r. Dicsőség. dúcis, velut ovem, joseph. 

r. Glória Patri. 

Könyörgés. R á z d fll, Qrátio. Excita, Dóm in e, 
Urunk, szivünket, hogy 1 corda nostra ad prae

előkészítsük Egyszülötted parándas Unigéniti tui vias: 
útját és így eljövetele ál-~ ut per ejus advéntum, puri
tal tisztult lélekkel szolgál- ficátis tibi méntibus servfre 
hassunk neked : Ki veled. mereámur : Qui tecum. 
(A 2. és 3. könyörgés u. a., mint ádvent első vasárnapjjn, 68., 69. l.) 
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Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt le- Apóstoli ad Romános. 

veléből. (15, 4-13.) (15, 4-13). 

Testvérek : Mind, ami fra tres: Quaecúmque scrip
előre megiratott, oku- ta sunt, ad nostram 

tásunkra iratott meg, hogy doctrinam scripta sunt : ut 
reménységünk legyen az (rá- per patiéntiam, et consola
sokból meritett béketűrés és tiónem Scripturárum, spem 
vigasztalás által. A béketű- habeámus. Deus autern pa
résnek és vigasztalásnak az tiéntiae, et solátii, det vo
Istene pedig adja nektek, bis idípsum sápere in altér
hogy Jézus akarata szerint utrum secúndum Jesum 
való egyetértés legyen meg Christum : ut unánimes, 
köztetek, hogy egy lélekkel, uno ore honorificétis Deum 
egyszájjal dicsőitsétekJézus et Patrem Dómini nostri 
Krisztusnak ami Urunknak Jesu Christi. Propter quod 
Istenét és atyját. Azért ka- suscfpite invicem, sicut et 

. rotjátok fel egymást, ami- Christus suscépit vos in 
kép Krisztus is magáévá tett hon ó rem Dei. Dico enim 
benneteket az lsten dicsősé- Christum jesum ministrum 
gére. Azt mondom ugyanis, fuisse circumcisiónis prop
hogy Krisztus jézus a zsi- ter veritátern Dei, ad con
dóknak szolgája lett, hogy firmándas promissiónes pa
bebizonyltsa az lsten igaz- trum : gentes autern super 
mondását, megvalósftván az misericórdia honoráre De
atyáknak tett igéreteket. um, sicut scriptum est : 
A pogányok azonban irgal- Proptérea confitébor tibi in 
masságáért dicsőttik az Is- géntibus, Dómine, et nó
tent, amint meg van irva: mini tuo cantábo. Et !te
Ezért magasztallak, Uram, rum dicit : Laetámini gen
a pogányok között és zen- tes cum plebe ejus. Et ite
gek dalt nevednek. Azt rum : Laudáte omnes gen
mondja továbbá : Pogá- tes Dóminum : et magnifi
nyok, örvendjetek az ő né- cáte eum omnes pópuli. Et 
pével együtt. Majd meg : rursus Isalas ait : Erit ra
Nemzetek, dícsérjétek mind- dix Jesse, et qui exsúrget ré
nyáj an az Urat! Magasztal- gere gentes, in eum gentes 
játok őt minden nép! lzaiás sperábunt. Deus autern spei 
továbbá azt mondja: J esszé- répleat vos omni gáudio, et 
nek gyökere lészen, aki fel- pace in credéndo : ut abun
kel, hogy uralkodjék a nem- détis in spe, et virtúte Spi· 
zeteken, benne reményked- rítus Sancti. 
nek a nemzetek. A remény-
ségnek Istene töltsön el titeket a hitnek teljes örömé-
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vel és békéjével, hogy a remény bőven meglegyen ben
netek a Szentlélek erejéből. 

Atvonulásra. (Zs. 49, 2, Graduale. (Ps. 49, 2-3 et 
3, 5.) Felragyog a Sion- 5.) Ex Sion spécies decóris 
ból dicsősége, jön ime az ej us : Deus maniféste véniet. 
Isten. r. Gyüjtsétek eléje -,. Congregáte illi sanctos 
szentjeit, kik szövetségre ejus, qui ordinavérunt tes
léptek vele áldozatokkal. tarnéntum ejus super sacri

Alleluja, alleluja l r. (Zs. 
121, 1.) Örvendeztem, mi
kor azt mondották nekem : 
az úr házába megyünk. 
Alleluja l 

~ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté s:llerint. 

(ll' 2-10.) 

Az időben: Mikor jános 
meghallotta a fogságban 

Krisztus cselekedeteit, el
küldvén kettllt tanítványai 
közül,mondá neki: Te vagy-e 
az eljövendő, vagy mást vár
junk? És felelvén jézus ne
kik : Elmenvén jelentsétek 
jánosnak, amiket hallotta
tok és láttatok : A vakok 
látnak, a sánták járnak, a 
poklosok megtisztulnak, a 
siketek hallanak, a halottak 
feltámadnak, a szegények
nek az Evangélium hirdette
tik ; és boldog az, ki bennem 
meg nem botránkozik. 
Azok elmenetele után pedig 
kezde jézus szólani a sereg
nek jánosról: Mit mentetek 
ki a pusztába látni? Széltől 
Jengetett nádat? Vagy mit 
mentetek ki látni? Puhába 
öltözött embert-e? Ime, akik 
puha ruhákat viselnek, a ki
rályok házaiban vannak. Hát 

ffcia. 
Allelúja, allelúja. r. (Ps. 

121, 1 ). Laetátus sum in his, 
quae dictasunt mihi : in do
m um Dómini ibimus. Alle
lúja. 

~Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaeum. 

(11,2-10). 

In illo témpore : Cum au
disset joánnes in vincu

lis ópera Christi, mittens 
duos de discipulis suis, ait 
illi : Tu es, qui ventúrus es, 
an álium exspectámus? Et 
respóndens jesus, ait illis : 
Eúntes renuntiáte joánni, 
quae audfstis, et vidfstis. 
Caeci vident, claudi ámbu
lant, Jeprósi mundántur, 
surdi áudiunt, mórtui resúr
gunt, páuperes evangelizán
tur : et beátus est, qui non 
fúerit scandalizátus in me. 
Illis autern abeúntibus, coe
pit jesus dicere ad turbas 
de joánne : Quid existis in 
desértum vidére? arúndi
nem vento agitátam? Sed 
quid exístis vidére? hórni
nem móllibus vestitum? 
Ecce qui móllibus vestiún
tur, in dómibus regum sunt. 
Sed quid exfstis vidére? pro
phétam? Etiam dico vobis, 
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rnit mentetek ki látni? Pró- et plus quam prophétarn. 
fétát-e? Igenis mondorn nek- Hic est enim, de quo scrip
tek, prófétánál is nagyob- tum est : Ecce ego rnitto 
bat. Mert, ez az, akiről Irva Angeium rneurn ante tá
vagyon: Ime, én elküldöm ciem tuam, qui praeparAbit 
angyalornat szlned előtt, ki viam tuarn ante te. 
eikésziti előtted az utadat. 

Felajánlásra. (Zs. 84, 7-8.) Offertoriwn. (Ps. 84, 7-8.) 
Ha felénk fordulsz, Iste- Deus, tu convérsus vivificá
nünk, új életre kelünk és a te bis nos, et plebs tua laetá
néped örvendezni fog ben- bitur in te : osténde nobis, 
ned: rnutasd meg nekünk, Dómine, rnisericórdiarn tu
Uram, irgalmasságodats add arn, et salutáre tuum da no
meg nekünk szabadításodat. bis. 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Placáre, quaesu
U runk, alázatos imádsá- rnus, Dórnine, hurnili

gunk és áldozati ajándé- tátis nostrae précibus et 
ku nk engeszteljen meg téged hóstiis : et ubi nulla súppe
és hol érdernünk nincs a meg- t unt suffrágia meritórurn, 
hallgatásra,oltalrnaddal siess tu is nobis succúrre praesl
segítségünkre. A rni Urunk i diis. Per Dóminurn nostrum 
jézus Krisztus által. 

1 
jesum Christum. 

(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint ádvent első vasár
napján, 71. 1.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. t. 

Áldozásra. (Baruch 5, 5; 1 Communio. (Bar. 5, 5; 4, 
4, 36.) Kelj fel, jeruzsá- 36.) jerúsalem surge, et sta 
lern! és állj magas helyre, l in excélso, et vide jucundí
és lásd az lstentől szá- tátem, quae véniet tibi a 
modra küldött örömet. Deo tuo. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Repiéti 
A lelki táplálékkal be- cibo spirituális alimó

töltve, alázatosan kérünk, niae, súpplices te, Dómine, 
Urunk, hogy e szent misz- deprecámur : ut hujus par
tériumban való részvétellel ticipatióne rnystérii, dóceas 
tanits meg rninket a földiek nos terréna despicere et 
megvetésére és az égiek arnáre caeléstia. Per Dómi-
szeretetére. A mi Urunk. num. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imádság ugyanaz, mlnt ádvent els!! 

vasárnapján, 72. 1.) 
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Ádvent harmadik vasárnapja. 
(Stációs-templom : Szent Péter bazillkaja.l 
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Az ádventi öröm vasárnapja. Az Anyaszenttgyház, rr.int jó 
~desanyánk, ezzel az örömmel akarja enyhiteni a bOnbánat 
szigorúságát. Az egész istentisztelet alaphangulata az llrörn. 
Ma szabad rózsaszlnben rnondani a rnisét és szólhat az orgona. 
Az öröm forrása : közel van az úr. Ezt rnondja a bevezetil ének, 
errlll beszél a szentlecke, ezt erősiti meg az evangl·lium : Ime közte
tek van a Megváltó. Am hozzáteszi, de ti nem ismeritt>k. Kell-e édes
a~J.:ánk, az Anyaszentegyház figyelmeztetésénél erősebb ösztö
kelo? Iparkodjunk megismerni az Urat, aki köztünk van most i!. 

Bevonulásra. (Fil. 4, 4-6.) Introitus (Philipp 4, 4-6.) 
rüljetek az Úrban auctéte in Dórnino 
mindig ; újra mon- semper : iterum dico 
dom : örüljetek. Is- gaudéte. Modéstia 

merje meg mindenki a sze- vestra nota sit ómnibus ho
lídségteket: mert az Úr kö- mínibus : Dóminus enim 
zel vagyon. Ne legyetek prope est. Nihil solileiti sitis: 
semmiben aggodalmasko- sed in omni oratióne petitió· 
dók, hanem mindenben ter- n es vestrae innotéscant apu c 
jesszétek a kéréseitek az Is- Deum. (Ps. 84, 2.) Benedl
ten elé. (Zs. 84, 2.) Megke- xísti, Dómine, terram tu am: 
gyelmeztél, Uram, orszá- a vertist i captivitátemjacob. 
godnak: véget vetettél já- Y". Glória Patri. 
kob fogságának. Y". Dicsdség. 

Könyörgés. Hallgasd meg, ·Qrátio. Aurem tuam, 
kérünk, Urunk, könyör- quaesumus, Dómine, 

gésünket és értelmünk sötét- précibus nostris accóm
ségét világosítsd meg láto- moda : et mentis nostrae 
gatásod kegyelmével : Ki ténebras, grátia tuae visi
élsz és uralkodol. tatiónis illústra: Qui vivis. 
(A 2. és 3. kBnyBrgés ugyanaz, mint ádvent clsil vasárnapján. 

68., 69. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez irt Apóstoli ad Philippénses 

leveléblll (4, 4-7). (4, 4-7). 

Testvérek:Örüljetekazúr- fratres: Gaudéte in Dó
ban mlndig, újra mon- mino semper: Iterum 

dom, örüljetek. Ismerje meg dico, gaudéte. Modéstia ve
mindenki a szelídségteket : l stra nota sit ómnibus homl
az úr közel vagyon. Ne le- nibus : Dóminus prope est. 
gyetek semmiben sem aggo- Nihil solileiti sitis : sed in 
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dalmaskodók, hanem mln
denben terjesszétek kérései
teket az lsten elé imádságban 
és könyörgésben hálaadással. 
5 az lstennek az a békéje, 
amely meghalad minden er
telmet, megőrzi szlveteket 
és elméteket Krisztus Jézus
ban, a ml Urunkban. 

Atvonulásra. (Zs. 79, 2, 3, 
2.) Uram l Ki kerubok felett 
trónolsz, gerjeszd fel erll
det és jlljj. t. Figyelmezz, 
Izrael pásztora, ki Józsefet 
nyájként vezérled. 

Alleluja, alleluja l t. Mu
tasd meg hatalmadat, Uram, 
jlljj és üdvözlts minket. 
Alleluja l 
>14 A szent evangéliwn sza
kasza Szent János szerint. 

(1, 19-28.) 

Az id ll ben: A zsidók papo
kat és levitákat kül

döttek Jeruzsálemblll János
hoz, hogy megkérdezzék 
őt : Ki vagy te? És meg~ 
vallá és nem tagadá; és meg
vallá, hogy: én nem vagyok 
a Krisztus. És kérdezék llt : 
Hogy van tehát a dolog? 
Illés vagy-e te? És mondá : 
Nem vagyok. Próféta vagy-e 
te? És felelé : Nem. Mondák 
azért neki : Ki vagy tehát, 
hogy feleletet vigyünk azok
nak, kik minket küldöttek? 
Mit mondasz magad fellll? 
Mondá : Én vagyok a pusz
tában kiáltónak szava : 
Egyenesltsétek az úr útját 
amint lzaiás próféta mon~ 
dotta. A küldöttek pedig 

omni oratióne, et obsecra
tióne, cum gratiárum ac
tlóne, petitlónes vestrae in
notéscant apud Deum. Et 
pax Del, quae exsúperat 
omnern sensum, custódiat 
corda vestra, et lntelligén
tias vcstras, in Christo Jesu 
Dórnino nostro. 

Graduale (Ps. 79, 2, 3, 
et 2). Qui sedes, Dómine, su
per Chérubim, éxcita potén
tiam tuam, et veni. J. Qui 
regis Israel, inténde : qui 
d ed ú ds, velu t ovem, Joseph. 

Allelúja, allelúja. f. Ex
cita, Dómine, poténtiam 
tuam, et veni, ut salvos fá
cias nos. Allelúja. 

+ Sequéntia sancti Evan
gélii secúndum Joánnem. 

(1, 19-28.) 

In Illo témpore : Misé
runt Judaei ab jerosóly

mis sacerdőtes et Ievitas ad 
joánnem, ut interrogárent 
eum : Tu quis es? Et con
téssus est, et non negávit : 
et contéssus est : Quia non 
sum ego Christus. Et inter
rogavérunt eum :Quid ergo? 
Elias es tu? Et dixit : Non 
sum. Propbéta es tu? Et 
respóndit : Non. Dlxérunt 
ergo ei : Quis es, ut respón
sum demus his, qui mlsé
runt nos? Quid dicis de te 
ipso? Ait: Ego vox elamán
Us in desérto : Dirlgite 
viam Dómini, sicut dixit 
Isalas prophéta. Et qui mis
si fúerant, erant ex phari
saeis. Et interrogavérunt 
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a farizeusok közül voltak. eum, et dixérunt ei : Quid 
~s kérdék lit, mondván neki: ergo baptlzas, si tu non es 
Mért keresztelsz, tehát ha te Chrlstus, neque Elias, ne
·nem vagy a }(risztus, sem que prophéta? Respóndit 
Illés, sem a próféta? Felele eis joánnes, dicens : Ego 
nekik jános, mondván : ~n baptlzo in aqua : médius au
vizzel keresztelek : de köz- tem vestrum stetit, quem 
tetek áll az, kit ti nem is- vos nescítis. Ipse est, qui 
mertek. 6 az, kl utánam jö- post me ventúrus est, qui 
vendő, ki megetilzött engem, ante me factus est : cujus 
kinek nem vagyok méltó ego non sum dignus ut sol
sarúsziját megoldani. Ezek vam ejus corrígiam calcea
Betániában történtek, aj or- ménti. Haec in Bethánia 
dánon túl, ahol jános ke- facta sunt trans jordánem, 
resztel vala. ubi erat joánnes baptlzans. 

Felajánlásra. (Zs. 84, 2.) Offertorium. (Ps. 84, 2.) 
Megáldottad, Uram, orszá· Benedixisti, Dómlne, terram 
godat: véget vetettél Jákob tuam : avertisti captivitá
fogságának, megbocsátottad tem jacob : remislstl iniqui-
néped vétkét. tátern plebis tuae. 

Csendes imádság. Áldozat- secreta. Devotiónis flO
készségünknek adomá- strae tibi, quaesumus, 

nyait kérünk, Urunk, szonet Dómine, hóstia júgiter im· 
nélkül felajánljuk neked, molétur : quae et sacri péra
hogy azok rendelésed szerint gat lostitúta mystérii, et sa
a szent misztérlumot meg- lutáre tuum in nobis mira
valósítsák, és csodás erejük- biliter operétur. Per Dómi
kel megváltásodat munkál- num nostrum jesum Chrl
ják bennünk. A mi Urunk. stum, Filium tuum. 

(A 2. és 3. csendes lmfldsAg ugyanaz, mlnt Advent első vasir
napjfln, 71. 1.) 

Prefáció vasAmap a SzenthAromsAgról, 564 .. l.; hétköznapon 
a közös, 568. L 

Áldozásra. (lz. 35, 4.) l Communio. (Isai. 35, 4.) 
Mondjátok: a kislelkűeknek: . Dlcite : pusillánimes ~on.for
Bátorság 1 Ne féljete!<. Ime, támini, et nollte tr~ere : 
maga az lsten jön, hogy ecce Deus noster vénret, et 
szabadulást hozzon nekünk. salvábit nos. , 
Aldozás utáni imádság. 

}(érjük, Urunk, kegyes
ségedet, hogy ez isteni se
gitség tisztltson meg rnin-

Postcommunio. lmplorá
rnus, Dórnine, elemén

tiam tuarn : ut haec divina 
subsldia, a vitils explátos, 
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ket mlnden bűntól és készit-l ad festa ventúra nos prae
senelőaközeledóünnepekre.1 parent. Per Dóminum no-
A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. és 3. tlldozás ut!nl lmé.dság ugyanaz, mint Advent első 

vasé.rnapjtln, 72. 1.) 

Az ádyentl kántorböjt szerdája. 
(Stációs templom : a Sancta Maria Major bazilika.) 

A téli Untorböjt először hdlaadás volt a délvld~ken oly fontos 
olajtermé&ért. Azuttln könyörgés, hogy lsten é.ldé.sát tovtlbbra ls 
megkapják. Ezért böjtöllek ·és ezért adldk alamizsnaként lsten 
olttArára és lsten szegényeinek termésük tizedét. Végül mlnd· 
ezeknek következtében lelki tisztulás ~s megríjulás nap}al voltak 
ezek a napok. Ma a régi, sokszoros és szép jelentésük hAttérbe 
szorult és elsősorban fokozottabb karé.csonyi előkésíületi napok 
tettek. A mal mlse éppen ezért a középkor kedves miséje volt. 
Aranymlsének (missa aurea) nevezték. A mlseszövegek szólnak 
az örök Ige megtestesüléséről a Szent Szlíz méhében. Ezért lett 
a Rorate misék példaképe. Régi voltlit mutatja, hogy két könyllr
gés van benne és megvan az eredeti két szenttecke. (Ezt a régi 
részt, amely beszúrásként hat, két vonal között közöljük mlnden 
alkalommal, hogy a szokott sorrendben zavart ne keltsen.) 

Bevonulásra. (lz. 45, 8.) Introitus. (Isai. 45, 8.) 

ll]armatozzatok, egek, llóráte, caeli, désuper 
onnan felúlröl és et nubes piuant jus~ 
csepegjék a felhők az tum : aperiátur ter-

igazat : nyiljék meg a föld ra, et gérminet Salvatórem. 
és teremje a Szabadítót. (Zs. (Ps. 18, 2). Caeli enárrant 
18, 2.) lsten dicsóségét be- glóriam Dei : et ópera má
szélik az egek s keze múvét nuum ejus annúntiat firma
hirdeti az égbolt. 8' Dicső- méntum. 8' Glória Patri et 
ség. Fílio et Spiritui Sancto. 

A l(yrle eteison után ezt mondja a pap : 

K·önyörögjünk. Hajtsunk IQrémus. Flectámus gé-
térdet. fi.. Álljatok föl. nua. ij. Leváte. 

Add meg, kérünk, minden-1 Praesta, quaesumus, om
ható lsten, hogy megváltá- nl potens Deus: ut redemptiő
sunk közelgö ünnepe hozzon nis nostrae ventúra solémni
nekünk segitséget a jelen tas, et praesénlis nobis vitae 
életre és sz.erezze meg ne- subsldiacónferat,etaetérnae 
künk az örök. boldogság j u-, beatitúdinis praemia Iargia-
talmát. A mt Urunk. 1 tur. Per Dóminum. 
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Szentledte lzaiás prófétától. Léctio lsalae Prophétae. 
(2, 2-5.) (2, 2-5). 

·Ama napokban: Mondá l n diébus il lis: Dixit Isalas 
lzaiás próféta : Az prophéta : Erit in novls-

utolsó időkben az (Ir házá- sirnis diébus praeparátus 
nak hegye szilárdan áll mons domus Dómini in vér
majd a hegyek tetején, és tice móntium, et elevábitur 
magasabb lesz a halmoknál; super colles, et fluent ad 
hozzátódulnak mind a nem- eum omnes gentes. Et ibunt 
zetek, és odamegyen számos pópuli multl, et dicent : Ve
nép, és így szólnak: Rajta! nite et ascendámus ad mon
Menjünk fel az úr hegyére, tem Dómini, et ad dornum 
és Jákob lstenének házá- Dei jacob, et docébit nos 
hoz, hogy megtanltson min- vias suas, et ambulábimus 
ket utaira, és ösvényein jár- 1 in sémitis e jus : quia de Sion 
junk, mert a Sionról jő a 1 exlbit lex, et verbum D6-
tanftás és jeruzsálemből az l mini de jerúsalem. Et judi
úr igéje. Es ő tesz majd cá bit gentes, et árguet pápu
ítéletet a nemzetek között, Ios multos : et contlábunt 
és szolgáltat igazságot szá- j gládios suos in vómeres, et 
mos népnek; és ök kardjai- lánceas suas in falces. Non 
kat ekevasakká olvasztják, levábit gens contra gentem 
és lándzsáikat sarlókká. gládium : nec exercebúntur 
Nemzet nemzet ellen nem ultra ad proelium. Domus 
emel kardot, és nem tanul jacob venite, et arnbuté
többé hadviselést. Jákob mus in Júmlne Dómini Dei 
háza, jöjjetek, és járjunk az 1 nostri. 
úr világosságában. l 

Atvonulásra. (Zs. 23, 7, Graduale. (Ps .. 23, 7, 3 
3-4.) Táruljatok fel, hatal- et 4.) Tóllite portas, princi· 
mas kapuk: táruljatok fel pes, vestras : et elevámini 
örök kapuk; hadd vonuljon portae aeternáles : et introl
be a dicsöség Királya. 1. Ki l bit Rex glórlae. l' Quis as
mehet fel az úr hegyére? Ki céndet ln montern Dómini? 
állhat meg az ö szent he- aut quis stabit in loco sancto 
lyén? Az, akinek keze ár-l' ejus? Jnnocens mánibus et 
tatlan, kinek szlve tiszta. mundo corde. 

Itt mondja a pap a Dominus vobiscum-ot és azután rendesen 
folytatódik a mise. 

Könyörgés. Siess kérOnk, IQrátio. Festina, quaesu
Urunk, ne késsél, és for-j mus, Dómine, ne tardá

dltsd felénk égi erőd segit- veris, et auxílium nobis su
ségét, hogy azokat, kik ke-l pérnae virtútis impénde : ut 

Misszále. 6 
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gyességedben biznak eljöve-~ alivéntus tui consolatiónibus 
te led vigasztalása felemelje: sublevén tur, qui in tua pie
Ki élsz és uralkodol. táte confidunt : Qui vivis. 
(A 2. és3.könyörgés ugyanaz,mint ádvent első vasárnapján68.,69.1.) 

Szentlecke: Lociitus 913. l. 
Atvonulásra. (Zs. 144, Graduale. (Ps. 144, 18 et 

18. és 21.) Közel van az úr 21.) Prope est Dóminus óm
mlndazokhoz, akik segitsé- nibus invocántibus eum : 
gül hlvják: mlndazokhoz, ómnibus qui lovocant eum 
kik ~t őszintén segltségül in veritáte. Y. Laudem Dó
hlvják. Y. Hirdesse szájam mini loquétur ·os meum: et 
az úr dicséretét, és minden l benedlcat omnis caro no-
éH! áldja szent nevét. men sanetum ejus. 

A szent evangélium: Missus, 914. 1. 
Felajánlásra. (lz. 35, 4.) Offertorium. (Isai. 35, 4.) 

Bátorság! Ne féljetek : Ime Confortámini, et jam nollte 
a mi lstenünk igazságot timére : ecce enim Deus no
tesz: maga jö11, hogy szaba- ster retrlbuet judlcium: ipse 
dulást hozzon nekünk. véniet, et salvos nos fáciet. 

Csendes imádság. Kérünk, . secreta. Accépta tibi sint, 
Urunk, legyen elótted quaesumus, Dómine, 

elfogadott böjtölésünk: s nostra jejúnia: quae et ex
annak engesztelő ereje te- piándo nos tua grátia dignos 
gyen minket kegyelmedre efflciant, et ad sempitérna 
méltóvá és vezessen el az promlssa perdúcant. Per 
örök jutalomra. Ami Urunk. Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes imádság u. a., mlntfldvent els6 vasárnapján, 71.1.) 

Prefáció a közös, 568. l. 
Áldozásra. (lz. 7, 14.) Communio. (lsaf. 7, 14.) 

Ime : a szűz méhében fo- Ecce Virgo concfpiet, et pá
gan és fiút szül ; neve Em- riet fltium : et vocábitur no-
mánuel lesz. men ejus Emmánuel. 
• A. ldozás után imádság. Üd- postcommunio. Salutáris 

t-\ vös adományaiddal ti- tui, Dómine, múnere 
telve, könyörögve kérünk, satiáti, súpplices deprecá
Urunk, hogy aminek meg- mur : ut, cujus laetámur 
lzlelése megörvendeztetett, gustu, renovémur efféctu. 
annak hatása meg is újlt- Per Dóminum nostrum je-
son. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. él 3. áldozás utáni Imádság ugyanaz, mint Advent els6 

vasárnapján, 72. 1.) 
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Az idventl kintorbiljt péntekje. 
(Stációs-templom : a tizenkU apostol bazlllkAja.) 

A tizenkét apostol bazilikAjában fogad~k egykor vissza a 
vezeklőket a hivők közösségébe, azért ebben a misében több sz6 
van a búnbánatról és vezeklésről. Tegyük ezt a napot tartalmá
nak megfelelően a magunk blineiért vezeklő nappA. 

Bevonulásra. (Zs. 118, 151-~ Introitus. (Ps. 118, 151-
152.) 152). 

llözelemben vagy te, ~~rope es tu, Dómine, 
Uram, és utaid mind et omnes viae tuae 
igazak : kezdettől j véritas : initio co-

megismertem bizonyságaid- . gnóvi de testimóniis tuis, 
ból, hogy mlndörökre vagy. quia in aetérnum tu es. (Ps. 
(Zs. 118, 1.) Boldogok, kik- ibid., 1). Beáti immaculáti 
nek útja szeplőtelen, kik az in via : qui ámbulant in lege 
úr törvénye szerint járnak. Dómini. t. Glória Patri et 
t. Dicsőség. Fllio et Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Keltsd föl, ké- Qrátio. Excita, quaesu
rO nk, Urunk, hatalma- mus, Dómlne, potén

dat és jöjj, hogy akik kegyes- tiam tu am, et veni : ut hi, 
ségedben bfznak, minden qui in tua pietáte confldunt, 
viszontagságtól csakhamar ab omni cltlus adversitáte 
megszabaduljanak : Ki élsz. liberéntur : Qui vivis. 
(A 2. és 3. könyörgés u. a., mint Advent első vasArnapjAn,68., 69. 1.) 

Szentlecke lzaiás prófétától. ll Léctio Isafae Prophétae. 
(ll, 1-5.) (ll, 1-5.) 

Ezeket mondja az úr Is-,Haec dicit Dóminus Deus: 
ten: Vessző kél majd Egrediétur virga de ra

jessze törzsökéből, és virág l díce jesse, et flos de radlee 
nő ki gyökerébőL És rajta . ejus ascéndet. Et requiéscet 
leszen majd az úr lelke: l super eum spirítus Dómini : 
A bölcseség és az értelem spirítus sapiéntiae, et intel
lelke, a tanács és az erősség : !ectus, spirítus consilii, et 
lelke, a tudás és a jámborság 1 fortitúdinis, spirítus scién
lelke, és eltölti öt az úr l tiae, et pietátis; et replébit 
félelmének lelke. Nem a<ze- eum spirítus timóris Dó
rint !tél majd, amit a szem l mlni. Non secúndum visió
lát, és nem aszerint ltélke- nem oculórum judicábit : 
zik, amit a fül hall, hanem l neque secúndum auditum 
igazságosan ltél majd a áurium árguet : sed judicá-

6* 
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szegények fölött, és méltá
nyosan itélkezik a föld szeli
deinek; megveri a földet 
szája vesszejével, és ajká
nak lehelletével megöli a 
gonoszt. Az igazságosság 
lesz derekának öve, sa hűség 
csípőjének kötöje. 

Atvonulásra. (Zs. 84., 8, 
2.) Mutasd meg nekünk, 
Uram, irgalmasságodat és 
add meg nekünk szabadí
tásodat. J. Megáldottad, 
Uram, országodat : véget 
vetettél Jákob fogságának. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(1, 39-47.) 

Az ldliben: útrakelvén Má
ria, sietve méne a he

gyek közé, juda városába. 
Es beméne Zakariás házába 
és köszönté Erzsébetet. És 
llln, hogy amint meghallotta 
Erzsébet Mária köszöntését, 
repese méhében a magzat és 
betelék Erzsébet Szentlélek
kel és nagy szóval fölkiálta, 
mondván : Áldott vagy te 
az asszonyok között és ál
dott a te méhednek gyü
mölcse. De hogyan jutok én 
ahhoz, hogy az én Uram
nak anyja jön hozzám? 
Mert Ime, amint fülembe 
hangzott köszöntésed szava, 
örömtili repese a magzat 
méhemben. És boldog vagy 
te, ki hittél, mert be fog 
teljesedni, amiket mondott 
neked u úr. És mondá 
Mária : Magasztalja az én 
lelkem az Urat és örvendez 

bit in justitia páuperes, et 
árguet in aequitáte pro man
suétis terrae : et percútiet 
terram virga oris sui, et spi
ritu labiórum suórum inter
fielet impium. Et erit justitia 
cingulum lumbórum ejus et 
fides einetórium ren um ej us. 

Graduale. (Ps. 84, 8 et 2.) 
Osténde nobis, Dómine, mi
sericórdiam tuam : et salu
táre tuum da nobis. J. Bene
dixisti, Dómine, terram tu
am : avertlsti captivitátem 
jacob. 

+ Sequéntia sancti Evan
gélii sécúndum Lucam. (l, 

39-47.) 

I n illo témpore : Exsúrgens 
Maria ábiit in montána 

cum festinatlőne in elvitá
tem Juda : et intrávit in do
m um Zachariae, et salutávit 
Elisabeth. Et factum est, 
ut audivit salutatiónem Ma
riae Elisabeth, exsultávit in
fans in útero ej us :et repiéta 
est Spiritu Sancto Elísabeth: 
et exclamávit voce magna, 
et dixit : Benedicta tu inter 
mulferes, et benedíctus fru
ctus ventris tui. Et unde 
hoc mihi, ut vénlat mater 
Dómini mei ad me? Ecce 
enim, ut facta est vox salu
tatiónis tuae in áuribus meis 
exsultávit in gáudio infans 
in útero meo. Et beáta, quae 
credidlsti, quóniam perfi
eiéntur ea, quae dicta sunt 
tibi a Dómino. Et ait Maria: 
Magnificat ánima mea Dó
minum : et exsultávit spiri~ 



AZ ÁDVENTr KÁNTORBÖJT SZOMBATJA 85 

az én szlvem megváltó 
Istenem felett. 

Felajánlásra. (Zs. 84, 7-8.) 
Isten, ha hozzánk fordulsz, 
fölélesztesz minket és néped 
örvendeni fog benned : mu
tasd meg, nekünk, Uram, ir
galmadat és add meg ne
künk szabadltásodat. 

tus meus in Deo salutári 
me o. 

Offertoriwn. (Ps. 84, 7-8.) 
Deus, tu convérsus vivificá
bis nos, et plebs tua laetábi
tur in te: osténde nobis, Dó
mine, misericórdiam tuam, 
et salutáre tuum da nobis. 

Csendes imádság. Elfogad- secreta. Munéribus nostris, 
ván áldozati ajándéka- quaesumus, Dómine, 

inkat és könyörgésünket, precibúsque suscéptis : et 
kérünk, Urunk, a mennyei caeléstibus nos munda mys
mlsztérium által tisztíts tériis, et cleménter exáudi. 
meg minket és hallgass meg Per Dóminum nostrum Je-
kegyesen. A ml Urunk. sum Christum. 
(A 2. és 3. csendes imAdság ugyanaz, mint Advent els6 vasir

napján, 71. l.) 

Prefáció a közös, 568. l. 

Aldozásra. (Zakariás 14, Communio. (Zach. 14, 5-
5-6.) (me, jön az Ur vala- 6.) Ecce Dóminus vénit>t, et 
mennyi szentjeivel : és azon omnes sancti ej us cum eo : 
n~pon nagy világosság lesz. et erit in die illa lux magna. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Tui nos, 
Szentségednek szent ál- Dómine, sacraméntl 11-

dozata újltson meg minket, bátio sancta restáuret : et a 
Urunk : és a régi bűnöktól vetustáte purgátos, in my
megtisztltva tegyen az stérii salutáris fáciat trans
üdvötszerzll misztériumnak Ire consórtium. Per Dómi-
tészeseivé. A ml Urunk. num. 
(A 2. és 3. Aldozb utAni imAdság ugyanaz, mint Advent els6 

vasárnapján, 72. 1.) 

Az ádveotl kántorböjt szombatja. 
(StAci6s-templom R6mAban: a Szent Péter bazilika.) 

Papszentelési mise és mint a 4. vasArnap vigilia·rniséjét éjtszaka 
mondottAk valaha. Ezért az olvasmányai részben a felszentelen
döknek sz6ltak, részben az éj é$ a fényesség motlvumait hasz
náljAk fel. A bfin éjtszakája és J< rísztus vArva-v Art vilAgossá ga 
Igazi ádventi hangulatot adnak és arra intenek: Ki az éjtszakiböll 
Menjünk a vilAg VilágosságAhoz. lmildkozzunk j6 papokért. 
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BeYonulásra. (Zs. 79, 4, 2.), lntroitus. (Ps. 79, 4 et 2.) 

IJJöjj és ragyogtasd fel .eni, et osténde nobis 
arcodat, Uram, ki a táciern tuam, Dó-
kerubok felett tró- mine, qui sedes su-

nolsz és megszabadulunk. per Chérubim : et salvi éri
(Zs. 79,2.) Figyelmezz, Izrael mus. (Ps. ibid., 2). Qui regis 
pásztora, ki Józsefet nyáj- Israel, inténde :qui dedúcis, 
ként vezérled. J. Dicsll- velut ovem, Joseph. J. Gló-
ség. ria Patri. 
Az Itt következ6 resz a régi papszentelési mise maradvinya. 
A l(yrle után volt és van ma ls a hajkorona (tonzura) feladlisa; 

az lll n Igy folytatja a pap: 

Könyörögjiink. Hajtsunk Qrémus. Flectámusgénua. 
térdet. ~· Álljatok föl. ~. Leváte. 

lsten, ki látod, hogy go- Deus, qui cónsplcis, quia 
noszságaink miatt, szenve- ex nostra pravitáte afflfgi
dünk, engedd kegyesen, mur: concéde propiti us; 
hogy látogatásodból vigaszt ut ex tua visitatióne con-
merlthessünk : Ki élsz. solémur: Qui vivis. 
Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsafae Prophétae. 

(19. 20-22.) (19, 20-22.) 

Ama napokban: Ha az úr- l" diébus illis: Clamábunt 
hoz kiáltanak szoron- ad Dóminum a fácie tri

gatójuk miatt, ö megmen- bulántis, et mlttet eis salva
tő t és oltalmazót küld ne- tórem, et propugnatórem, 
kik, hogy megszabadítsa qullfberet eos. Et cognoscé
öket. És az úr majd kinyi- tur Dómlnus ab Aegypto, et 
latkoztatja magát Egytp- cognóscent Aegyptii Dómi
tom előtt, és az egyiptomiak num ln die illa : et colent 
megismerik az Urat azon a eum in hóstiis, et in muné
napon, és vágóáldozatokkal ri bus :et vota vovébunt Dó
meg eledeláldozatokkal hó- mino, et solvent. Et percú
doinak majd előtte, és_foga- tiet Dóminus Aegyptum 
dalmakat tesznek az Urnak l plaga, et sanábit eam : et 
és tel.iesítik is őket. Csap!Í- reverténtur ad Dóminum, 
sokkal S!ljtja majd az Ur et placábitur eis, et sanábit 
Eg_y~ptomot, de meg is gy?- l eos Dóminus Deus noster. 
gyttja: megtérnek ugyams 
az Urhoz ~s ő megengeszteh'ldik irántuk és meggyógyítja 
liket az Ur, a mi Istenünk. 

Itt van az ajtónállók (ostlllriUSOk) felszentelése. 
Atvonulásra. (Zs. 18, 7,1 Graduale. (Ps. 18,7 et 2.) 

2.) Az ég egyik szélén kel A summo caelo egrésslo e jus: 
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föl: és útja annak másik et occúrsus e jus usque ad 
széléig jut el. W. lsten dicsli- summum ejus. W. Caeli enár
ségét, beszélik az egek: és ran t glórlam Dei: et ópera 
keze müvét hirdeti az ég- mánuum ejus annúntiat fir-
bolt. maméntum. 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámus gé-
térdet. fl.. Álljatok föl. nua. fl.. Leváte. 

Engedd, kérünk, minden- Concéde, quaesumus, om-
ható lsten: hogy minket, nl potens Deus : ut, qui sub 
kiket a bűn igája oly ré- peccáti jugo ex vetústa ser
gen nyomorult szolgaságban vitúte deprlmimur ; exspec
tart: egyszülött Fiad várva- táta unigéniti Filii tul nova 
várt új születése megszaba- natlvitáte liberémur : Qui 
dltson : Ki veled él. tecum vivit et regnat. 

Szentlecke lzaiás prófétától. Uctio lsafae Prophétae. 
(35, 1-7.) (35, 1-7.) 

Ezeket mondja az úr: Haec dicit Dóminus: Lae
Örvend majd a puszta- tábitur desértaet invla, 

ság és a járatlan vidék, uj- et exsultábit solitúdo, et flo
jong majd a sivatag, és vi- réblt quasi lilium. Gérmi
rul, mint a liliom. Virulva nans germinábit, et exsultá· 
virul és ujjong. Ujjong és bit laetabúnda et laudans: 
hálát zeng. Övé lesz a Liba- ·glória Lfbani data est ei: de~ 
non dicsősége, a Kármel és cor Carméli, et Saron, ipsi 
a Sáron pompája. Meglátják vidébunt glóriam Dóm ini, 
ők az úr dicsőségét, Iste- et decórem Dei nostri. Con
nünknek fenségét. Erősltsé- fortáte manus dlssolútas, et 
tek meg a lankadt kezeket, génua debilia roboráte. Dl· 
s a roskadozó térdeket szi- cite pusillánimis : Confortá
lárdltsátok meg! .Mondjá- mini, et nollte timére : ecce 
tok a kislelkűeknek: Bátor- Deus vester ultiónem addú
ság! Ne féljetek. Ime a ti cet retributiónis: Deus ipse 
lstenetek bosszút áll és vénlet, et salvábit vos. Tunc 
megfizet, maga az lsten aperiéntur óculi caecórum, 
jön, hogy szabadulást hoz- et aures surdórum patébunt. 
zon nektek! Akkor majd Tunc sáliet sicut cervus elau
megnyílik a vakok szeme, dus, et apérta erit lingua 
s a süketek füle nyitva le- mutórum : quia scissae sunt 
szen; ugrándozik majd a in desérto aquae, et torrén
sánta, mint a szarvas, és tes in solitúdine. Et quae 
megoldódik a némák ny.!lve. erat árida, erit in stagnum, 
Bizony, vizek fakadnak et sftiens in fontes aquárum: 
majd a pusztaságban, és ait Dóminus omnlpotens. 
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patakok a sivatagban; a száraz hely tóvá leszen, s a 
szomjas föld vizek forrásává. Mondá a mindenható Úr. 

Itt következik a felolvasók (lectorok) felszentelése. 

Atvonulásra. (Zs. 18, 6,1 Graduale. (Ps. 18, 6 et 7.) 
7.) A napban ütötte fel ln sole pósuit tabernáculum 
sátorát: s olyan, mint a suum : et ipse tamquam 
vc51egény, ha kilép nász- sponsus procédens de thA
házából. r. Az ég egyik lamo suo. r. A summo caelo 
szélén kel föl és útja annak egréssio ejus : et occúrsus 
másik széléig jut el. ejususque ad summumejus. 

Könyörögjfink. Hajtsunk Qrémus. Flectámusgénua. 
térdet. ~· Álljatok föl. ~· Leváte. 

Kérünk, Urunk, méltat- lndígnos nos, quaesumus, 
lan szolgáidat, kiket vétkes Dómine, fámulos tuos, quos 
cselekedetelk szomorltanak, actiónis própriae culpa con
örvendeztesd meg egyszQ- trlstat, unigéniti Filii tui 
lött Fiad eljövetelével: Ki ad vén tu laetifica : Qui té-
veled él. cum. 
Szentlecke lzaiás prófétától. Uctio ~salae Prophétae. 

(40, 9-ll.) (40, 9-ll.) 

Ezeket mondja az úr: Haec diclt Dóminus: Su
Eredj fel magas hegyre, · per montem excélsum 

te, ki Sionnak ,i ó hírt viszel; ascénde tu, qui evangelizas 
emeld fel hatalmasan han- Sion: exálta in fortitúdine 
godat, ki jeruzsálemnek jó vocem tuam,qui evangellzas 
hírt viszel; emeld 'fel szava- jerúsalem : exálta, noli ti
dat, ne félj! Mondd juda mére. Dic clvitátibusjudae: 
városainak: Ime a ti Iste- Ecce Deus vester : ecce Dó
netek! Ime az úr Isten ha- minus Deus in fortitúdine 
talommal jő, és karja ural- véniet, et bráchium ejus do
kodásra kész; íme, vele jő minábitur: ecce merces ej us 
jutalma, és előtte zsákmá- cum eo, et opus illfus coram 
nya. Mint a pásztor, legel- illo. Sicut pastor gregem 
teti nyáját; karjával össze- suum pascet : in bráchio suo 
gyiijti a bárányokat s ölébe congregábit agnos, et in 
emeli az úr, a mi Istenünk. sinu suo levábit, Dóminus 

Deus noster. 
Itt van a gonon lélek kifizóinek (exorcisták) felszentelése. 

Atvonulásra. (Zs. 79, 20,1 Graduale. (Ps. 79, 20 et 3.) 
3.) Uram, seregek Istene, Dómine Deus virtútum,con
álhts minket helyre, ragyog-, vérte nos: et osténde táciern 
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tasd fel arcodat, hogy meg- tuam, et salvi érimus. f. Ex
szabaduljunk. f. Gerjeszd cita, Dómine, poténtiam tu
fel, Uram, erődet és jöjj, am, et veni, ut salvos fácias 
szabadlts meg minket. nos. 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámusgénua. 
térdet. ~· Álljatok föl. ~· Leváte. 

Add meg, kérünk, min- Praesta, quaesumus, om-
denható lsten, hogy Fiad nlpotens Deus: ut Filii tui 
eljövendő örömünnepe hoz- ventúra solémnitas, et prae
zon nekünk a jelen életben séntis nobis vitae remédia 
segitséget s adja meg az cónferat, et praemia aetérna 
örök jutalmat. Ugyanazon concédat. Per eúmdem Dó-
a mi Urunk. minum. 

Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsalae Prophétae. 
(45,)-8.) (45, 1-8.) 

Igy szól az Ur fölkentem- Haec dicit Dóminus chri
hez, Círushoz, kinek jobb- sto meo Cyro, cujus ap

ját megfogtam, hogy szine prehéndi déxteram, ut subji
előtt meghódoltassam a nem- ci am ante fáclem e jus gen
zeteket és megfutamítsam tes, et dorsa regum vertam, 
a királyokat, megnyissam et apériam coram eo jánuas, 
előtte az ajtókat, és a ka- et portae non claudéntur. 
puk ne maradjanak zárva. Ego ante te ibo : et gloriósos 
En eiMted megyek, s a föld terrae humiliábo : portas ae
nagyjait megalázom; össze- reas cónteram, et vectes fér
töröm az érckapukat és reos confringam. Et dabo 
összezúzom avasreteszeket; tibi thesáuros abscónditos, 
és neked adom az elrejtett et arcána secretórum : ut 
kincseket és a rejtekhelyek scias quia ego Dóminus, qui 
eldugott javait, hogy meg- voco nomen tuum, Deus ls
tudjad: Én vagyok az úr, rael. Propter servum meum 
ki neveden szólitlak, Izrael jacob, et Israel eléctum me
Istene. Szolgámért, Jáko- um, et vocávi te nómine tuo 
bért, és választottamért, lz- assimllávi te, et non cogno
raelért, szólítottalak neve- vlsti me. Ego Dóminus, et 
den és adtam dicső nevet non est ámplius : extra me 
neked, noha nem ismertél non est Deus : acclnxi te, 
engem. Én vagyok az Úr, l et non cognovlsti me: ut 
és senki más, rajtam kivülJ sctant hi, qui ab ortu solis, 
lsten nincsen! Felöveztelek, et qui ab occidénte, quó
noha nem ismertél engem, niam absque me non est. 
hogy megtudják napkeleten Ego Dóminus, et non est 
és napnyugaton: Rajtam alter, formans lucern, et 
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kivül nincsen más! Én va- creans ténebras, táciens pa
gyok az Úr, és nincs több, cem, et creans malum : ego 
ki a világosságot alkottam Dóm i n us táciens ómnla haec. 
s a sötétséget teremtettem, Roráte caeli désuper, et nu
ki boldogságat szerzek és bes piuant justum : aperiá
bajt teremtek; én, az úr, tur terra, et gérminet Sal
cselekszem mindezeket! vatórem : et justitia oriátur 
Harmatozzatok, egek, on-, simul : ego Dóminus crcávl 
nan felűlről, és csepegjék a eum. 
feiMk az igazat; nyiljék 
meg a föld, és teremje a szabadítót, és legyen egyszer
smind igazságosság. Én, az úr, teremtettem őt. 

Atvonulásra. (Zs. 79, 3, 2, 1 Graduale. (Ps. 79, 3, 2 et 
3.) Gerjeszd fel, Uram, er<l- 3). Excita, Dómine potén
det, és jöjj, szabadíts meg tiam tuam, et veni, ut sal
minket. r. Figyelmezz Izrael vos f<kias nos. r. Qui regis 
pásztora: kl Józsefet nyáj- Israel, inténde :qui dedúcis, 
ként vezérled: ki a kerubok velut ovem, joseph : qui 
felett trónolsz, jelenj meg sedes super Chérubim, ap
Efraim, Benjámin és Má- páre coram Ephraim, Bén-
nássze elótt. jamin, et Manásse. 

Ezután van a gyertyavlv6k (akolythusok) felszentelése. 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Aectámus génua 
térdet . .ij.. Álljatok fel. .ij.. Leváte. 

Néped imádságait, Urunk, Preces pópuli tul, quaesu-
hallgasd meg kegyesen, hogy mus, Dómine, cl eménter 
akik bűneink miatt méltán exáudi : ut, qui juste pro 
szenvedünk, kegyes látoga- peccátis nostris afflígimur, 
tásodból vigaszt merlthes- pletátis tuae visitatlőne 
sOnk. Ki élsz. consolémur: Qui vivis. 

Szentlecke Dániel prófétá- Léctio Daniélis Prophétae. 
tól. (3, 47-51.) (3, 47-51.) 

Ama napokban : Azariás- J n diébus ill is: Angelus 
sal és társaival az úr Dómini descéndit cum 

angyala leszállt a kemen- AzarJa, et sóciis ejus in for
cébe és kiv~rte a tűz lángját nácem : et excússit fiam
a kemencéből és olyanná mam ignis de fornáce, et 
tette a kemence bt>lsejét, fecit médium fornácls quasi 
mintha harmatos szellő fuj- ventum roris flantem. Flam
dogált volna benne. A láng l ma autern effundebátur su
negyvenkilenc könyöknY.irc per tornácern cúbitis qua
kicsapott a kemencéból, s 1 dragiota novem: et erúplt, 
amikor kitört, elégette mind- et incéndit quos réperlt 
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azokat, kiket a káldeusok kö-1 juxta fornácem de Chal
zül a kemence közelében ta- daeis ministros regis, qui 
l ál t Oe Azariásékat a tt1z egy-, eam incendébant. Et non 
ál ta lá >an nem érintette, sem tétigit eos omnfno ignis, ne
fájdalmat, sem semmiféle que contristávit, nec quid
bántódást nem okozott ne-J quam moléstiae fntulit.Tunc 
kik. Ekkor azok mind a h ár- hi tres quasi ex uno ore lau
man egy szájjal dícsérték,, dábant, et glorificábant, et 
magasztalták cs áld_ tták Is- benedicébant Deum in for
tentakemencében,mondván: náce, dicéntes: 

Itt Deo gratias felelet nélkül rögtön következik: 

~imnusz.(Dániel 3, 52-56.) Hynmus. (Dániel 3, 52-56.) 
Aidott vagy, Urunk, genedictus es, Dómine 

t-\ Atyáink Istene l D.csé- Deus patrum nostró
retreméltó, és dicsőséges rum. Et laudábilis, et glo-
mindörökké. riósus in saecula. 

És áldott a te dicsősé- Et benedictum nomen 
ges szent neved. És dicsé- glóriae tuae, quod est san
retreméltó és dicsőséges ctum. Et laudábile, et gló-
mindörökké. riósum in saecula. 

Áldott vagy dicsőséged Benedictus es in tempio 
szent templomában. És di- sancto glóriae tuae. Et lau
cséretreméltó és dicsőséges dábilis, et gloriósus in sae-
mindörökké. cula. 

Áldott vagy királyi tró- Benedictus es super 
nodon. És d.cséretereméltó thronum sanetum regni tui. 
és dicsőséges mindörökké. Et laudábilis, et gloriósus in 

Áldott vagy te istenséged saecula. 
hatalmánál fogva. És dicsé- Benedictus es super scep
retreméltó és dicsőséges trum divinitátls tuae. Et 
mindörökké. laudábilis, et gloriósus ln 

Áldott 'Vagy, ki a mély- saecula: ·: 
ségeket szemléled s a keru- Benedictus es qui sedes 
bok fölött trónolsz. És dl- super Chérubim, lntuens 
cséretreméltó és dicsőséges abyssos. Et laudábilis, et 
mindörökké. gloriósus in saecula. 

Áldott vagy, ki a szellök Benedictus es qui Arnbu-
szárnyán és a tengerek hul" las super pennas ventórum, 
lámain jársz. És dicséretre- et super undas maris. Et 
méltó és dicsőséges mind- laudábilis, et gloriósus ln 
örökké. saecula. 

Áldjanak minden angya- Benedicant te omn es An-
laid és szentjeid. És dícsér- geli, et Sancti tui. Et lau-
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jenek és dicsöltsenek mind
örökké. 

Áldjanak ég, föld, ten
ger és minden, mi bennök 
van. És dicsérjenek és di
csőitsenek mindörökké. 

Dicsőség az Atyának és 
Fiúnak és SzentJéteknek; a 
dicséretreméltónak és mind
örökké dicsőség~mek. 

dent te, et glorfficent in 
saecula. 

Benedicant te caell, terra, 
mare, et ómnia quae in eis 
sunt. Et laudent te, et glori
ficent in saecula. 

Glória Patri, et Fflio, et 
Spiritui Sancto. Et laudá
bili, et gloriőso in saecula. 

Miképpen volt kezdetben Sicut erat in princlpio, et 
és van most és lesz mindig, nunc, et semper: et in sae
mindörökön örökké. Amen. cula saeculórum. Amen. Et 
A dicséretreméltónak és laudábili, et gloriőso in sae
mindörökké dicsőségesnek. cula. 

Áldott vagy Urunk, l Benedictus es, Dómine 
atyáink Istene. És dicsé- Deus patrum nostrórum.Et 
retreméltó és dicsőséges laudábilis, et gloriósus ln 
mindörökké. 1 saecula. 
Itt van az alszerpap (subdiAkonus) felszentelése. A szerpap (dláko· 
aus) szentelése a következő szentlecke után van, mlg a papszen
telés maga közvetlenül az evangélium felolvasása előtt történik. 

Most mondja a pap : Domlnus vobiscum, és ettől kezdve a 
szokott módon folytatja a mlsét. 

Könyörgés. Isten, ki a há·IQrátio. Deus, qui tribus 
rom ifjú számára a tűz 1l púeris mitigásti fiam

lángját megenyhltetted, en- mas ígnium : concéde pro
gedd kegyesen, hogy szol-1 pltius ; ut nos fámulos tuos 
gáldat vétkeik tüze meg ne 

1 
non exúrat flamma vitió-

eméssze. A mi Urunk. 1 rum. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés, u. a., mint ádvent első vasárnapján, 68., 691.). 
Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a Tesszalonikaiakhoz Apóstoll ad Thessalonicén-

lrt levelébill. (ll. 2, 1-8.) ses. (ll. 2, 1-8). 

Testvérek : Urunknak, jé- fratres: Rogámus vos per 
zus Krisztusnak eljöve- advéntum Dómini no

tele és a hozzá való egybe- stri jesu Christi, et nostrae 
gyülekezésünk dolgában ké- congregatiónis in lpsum : ut 
rünk titeket, ne tántorodja- non cito moveámini avestro 
tok el egyhamar a józan fel- sensu, neque terreámini, ne
fogás toktól és ne riasszon que per splritum, neque per 
meg titeket sem valami lé- sermónem, neque per epi
lek, sem beszéd, sem állító- stolam tamquam per nos 
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lag tőlünk küldött levél, missam, quasi instet dies 
mintha az úr napja már Dómini. Ne quis vossedúcat 
közel volna. Senki se ám it- ullo modo: quóniam nisi vé
son el titeket bármiképpen, nerit discéssio primum, et 
mert előbb jönnie kell az el- revelát us fúerit homo pec
szakadásnak és meg kell je- cátl, fllius perditiónis, qui 
lennie a bűn emberének, adversátur, et extóllitur su
a kárhozat fiának, aki pra omne quod dlcitur Deus, 
ellenszegül és föléje emeli aut quod cólitur, ita ut ln 
magát mindannak, amit tempio Dei sédeat osténdens 
Istennek, avagy isteni tisz- se tamquam sit Deus. Non 
teletre méltónak mondunk, retinétis, quod cum adhuc 
úgyannyira, hogy az lsten essem apud vos, haec dicé
templomába ül és úgy mu- barn vobis? Et nunc quid 
tatja magát, mintha az detlneat scitis, ut reveletur 
lsten volna. Nem emlékez- in suo témpore. Nam mys
tek rá, hogy mikor még térium jam operátur iniqui
nálatok voltam, ezt meg- tátis : tantum ut qui tenet 
mondottam nektek? És most nunc, téneat, donec de mé
tudjátok, mi tartóztatja, dio fiat. Et tunc revelábitur 
mlg meg nem jelenik majd ille iníquus, quem Dóminus 
a maga idejében. A gonosz- jesus interflciet spiritu oris 
ság titka ugyanis már mun- sui, et déstruet illustratióne 
kálkodik, csakhogy annak, advéntus sui. 
aki most még tartóztatja 
az útból el kell távollttatnia. És akkor majd megjelenik 
az a gonosz, akit az úr Jézus elpusztlt majd szájának 
lehelletével és megsemmisit eljövetelének fényességével. 

Böjti ének. (Zs. 79, 2-3.) ! Tractus. (Ps. 79, 2-3.) 
Figyelmezz, Izrael pásztora: : Qui regis Israel, inténde: 
ki Józsefet nyájként vezér- ·,· qui dedúcis, velu t ovem, J o
led. Y. Ki a kerubok felett seph. Y. Qui sedes super 
trónolsz, jelenj meg Efráim, 1 Chérubim, appáre coram 
Benjámin és Mánássze előtt. 1 Ephraim, Bénjamin, et Ma
Y. Gerjeszd fel, Uram erő-~· násse. Y. Excita, Dómine, 
det, és jöjj szabadlts meg poténtiam tuam, et veni : 
minket. i ut salvos fácias nos. 

A szent evangélium : Anno quintodéclmo, 96. l. 
Felajánlásra. (Zak. 9, 9.) Offertorium. (Zach. 9, 9.) 

Felette örvendezzél Sion Exsúlta satis, filia Sion, prae
leánya! Ujjongj jeruzsálem dica, filia Jerúsalem : ecce 
leánya! Ime, bevonul Kirá- rex tuus venit tibi sanctus, 
ly od, igaz ö és megszabadlt. et Salvátor. 
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Csendes imádság. Kérünk, secreta. Sacrifidis prae
Urunk, tekints megen- séntibus, quaesumus, 

gesztelód ve ez áldozati aján- Dómine, piacát us int én de : 
dékokra, hogy mind áldozat- ut et devotióni nostrae pro
készségiinknek, mind örök ffclant, et salúti. Per Dómi
üdvösségünknek hasznára num nostrum Jesum Chris-
váljanak. A ml Urunk. tum. 
(A 2. és 3. .csendes Imádság ugyanaz, mint ádvent elsll vasár

napján, 71. 1.) 

Prefáció a kGzös, 568. 1. 

Áldozásra. (Zs. 18, 6-7.) Communio. (Ps. 18, 6-7.) 
Mint a Ms, ujjongva indul Exsultávit ut glgas ad cur
neki útjának: az ég egyik réndam v iam: a summ o caelo 
szélén kel föl, és útja annak egréssio ej us, et occúrsus 
másik széléig jut el. e jus usque ad summum e jus. 

l 

Aldozás utáni imádság. 
Engedd, kérünk,Urunk 

Istenünk, hogy e szentsé
ges misztériumok, melyeket 
megváltásunk megerllslté
sére rendeltél, mind a je
lenben, mind a jövliben ja
vunkra váljanak. A mi 
Urunk. 

Postcommunio. Quaesu
mus, Dómine, Deus no

ster : ut sacrosáncta mysté
ria, quae pro reparatiónis 
nostrae munlmine contull
stl ; et praesens nobis remé
dium esse fácias, et futúrum 
Per Dóminum nostrum Je
sum Christum. 

(A 2. és 3. llldozás utiini lmlldság ugyanaz, mlnt ádvent elsll 
vasllrnapjlln, 72. 1.) 

Ádvent neuedik vasimapja. 
(Stllciós-templom : a tizenkét apostol bazlllkllja.) 

Az ádventl bizonyossllg vasllrnapja. Mllr az elözö vasllrnap 
liturgilljában az öröm hangja csendült fel az Egyh!% ajktln. Ma 
a várakozlist nyugodUli teszi annak a: nagy ténynek a tudata és 
a belöle fakadó l:iizonyo&sllg, hogy Krlsztus eljött. Ezt hirdeti 
a szentlecke, de ugyancsak ennek a ténynek a következményére 
mutat rA az evangélium. A tényekkel ugyanis szlimolnunk kell. 
Krisztus eljött és itt él köztünk. Ha ezzel a ténnyel nem szlimo
lunk, most önként, kénytelenek leszünk meghajolni előtte, mikor 
majd eljön mllsodszor titélni eleveneket és holtakat>. Ezért csak 
egy logikus következtetést vonhatunk le: azt, amit az Egyhb 
ls hirdet a mai szentmisében Keresztelő Szent jtmos szlija llltal : 
•Készitsétek el az úr útjlih. Itt a legfőbb ideje karácsonyi gyóná
sunk elvégzé~re, hogy tiszta szivvel fogadhassuk Űdvözltónket. 
Egész ádvent alatt sokszor gondol továbbá az Egyhllz a boldoc-
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sligos Szent Szúzre. A mal szentmlse énekel szlnt~n ilt magasztal
Jak, aki iltal az Ige testet ölthetett. 

Bevonulásra. (lz. 45, 8.) l Introitus. ( Isai. 45, 8.) 

•

armatozzatok egek ~~oráte, caeli, désuper 
onnan felülről és cse- et nubes piuant ju-
pegjék a felhők az stum: aperiátur ter-

igazat : nyiljék meg a föld ra, et gérminet Salvatórem. 
és teremje a Szabadítót. (Zs. (Ps. 18, 2.) Caeli enárrant 
18, 2.) lsten dicsőségét beszé- glóriam Dei : et ópera má
lik az egek, és kezeművét hir- nu um e jus annúnciat firma
deli az égbolt.'· Dicsőség .•. méntum. '· Glória Patri. 

Könyörgés. Kelj fel, ké- Qrátio. Excita, quaesu
rünk, Urunk, hatal- mus, Dómine, potén

maddal és nagy erőddel tiam tuam, et veni : et 
sietve jöjj segltségünkre, magna nobis virtúte sue
hogy kegyelmed segítsége cúrre ; ut per auxilium grá
által megbocsátó lrgalmld tiae tuae, quod nostra pec
siettesse azt, amit büneink cáta praepédlunt, Indulgén
visszatartanak : Ki élsz és tia tuae propitiatiónis accé-
uralkodol. !Jeret : Qui vivis. 
(A 2. és 3. könyilrgés u. a., mlnt advent elsö vasárnap jan, 68., 69.1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoll ad Corínthios. (l. 

leveléből. (1. 4, 1-5.) 4, 1-5.) 

Testvérek l úgy tekintsen fratres : Sic nos exlstimet 
minket az ember, mint homo ut ministros Chri

Krisztus szolgáit, és lsten sti, et dispensatóres myste
titkainak sáfárait. Itt már riórum Dei. Hic jam quaeri
megklvántatik a sáfároktól, tur inter dispensatóres, ut 
hogy kiki hűségesnek talál- fldélis quis inveniátur. Mihi 
tassék. Nekem azonban leg- autern pro mlnimo est, ut a 
kisebb gondom, hogy ti vobis júdicer, aut ab hu
mondjatok felőlem ltéle- rnáno die : sed neque me
tet, vagy emberi nap, sőt lpsum júdico. Nihil enim 
magam sem Uélern meg mihi cónscius sum : sed non 
magamat. Semmiben sem in hoc justificátus sum : qui 
érzem ugyan magamat bú- autern júdlcat me, Dóminus 
nösnek, de azért még nem est. Itaque nollte ante tem
vagyok Igazolva ; aki pedig pus judicáre, quoadúsque 
megltél engem, az úr az. l vénlat Dóminus: qui et illu
Tehát ne mondjatok !téle- minábit abscóndita tenebrá
tet idő előtt, mlg el nem jő rum, et manifestábit const-
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az úr, ki a sötétség titkait Ilia córdium : et tunc laus 
is megvilágitja, és a szlvek erit unicuique a Deo. 
szándékait is nyilvánosságra 
hozza, és akkor dícsérete leszen kinek-kinek az Istentől. 

Átmenetre. (Zs. 144, !8 Graduale. (Ps. 144, 18 et 
és 21.) Közel van az Ur 21.) Prope est Dóminus óm
mindazokhoz, akik segitsé- níbus invocántibus eum: 
gal hívják: mindazokhoz, ómnibus qui ínvocant eum in 
kik őt őszintén segltségül verítáte. "f. Laudem Dómini 
hlvják.r. Hirdesse szájam az loquétur os meum : et bene
úr dicséretét és minden élll dica t omnis caro nomen san-
áldja szent nevét. ctum ejus. 

Alleluja, alleluja. r. Jöjj, Allelúja, alle! úja. r. Veni 
Uram, é~ ne késs, oldd le Dómine, et noli tardáre : re
népedről, lzraelrlll búneinek láxa facinora plebis tuae ls-
rabláncát. Alleluja l rael. Allelúja. 

~ A szent evangélium sza- ~SequéntiasanctiEvangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (3, 1-6.) 

(3, 1-6.) 

T ibérius császár uralko
dásának tizenötödik esz

tendejében pedig, mikor 
Pontius Pilátus helytartója 
vala judeának, és Heródes 
negyedes fejedelme Galileá
nak, Fülöp az ll testvére 
pedig negyedes fejedelme 
Itureának és Trachonitis 
tartománynak, és Lizaniás 
negyedes fejedelme Abilí
nának, Annás és Kaifás fő
papok alatt, lőn az úr igéje 
Jánoshoz, Zakariás fiához, 
a pusztában. És elméne a 
jordán egész környékére, 
hirdetvén a bűnbánat ke
resztségét a bfinök bocsá
natára, amint Irva vagyon 
lzaiás próféta beszédeinek 
könyvében : A pusztában 
kiáltónak szava : Készltsé
tek az úr útját, egyenestt
sétek az ll ösvényeit. Min-

Anno quintodécimo im
péri! Tibérii Caesaris, 

procuránte Póntio Piláto 
judaeam, tetrárcha autern 
Galilaeae Heróde, Philippo 
autern fratre ejus tetrárcha 
lturaeae, et Trachonitidis 
regiónis, et Lysánia Abili
nae tetrárcha, sub princlpi
bus sacerdőtum Anna et 
Cáipha : factum est verbum 
Dómini super joánnem, Za
charlae filium, in desérto. 
Et venit in omnern regló
nem jordánis, praedicans 
baptlsmum poeniténtiae in 
remissiónem peccatórum, 
sicut scriptum est in libro 
sermónum lsaíae prophétae: 
Vox clamántis in desérto : 
Pa rá te v iam Dómini : rectas 
fácite sémitas ejus : omnis 
vallis implébitur : et omnis 
mons, et collis humiliábitur: 
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den völgy betöltetik, min- ! et erunt prava in dirécta, et 
den hegy és halom megala- 1 áspera in vias planas : et 
csonylttatlk és a görbék l vidébit omnis caro salutáre 
egyenesekké lesznek, és a Dei. 
göröngyösek síma utakká ; l 
és meglátja minden test az Isten üdvösségét. 

Felajánlásra. (Lk. l, 28.) l Offertoriwn. (Luc. l, 28.) 
Üdvözlégy Mária, malaszt- Ave María, grátia plena: 
tal teljes, az úr vagyon l Dóminus tecum : benedicta 
teveled, áldott vagy te az l tu in muliéribus, et bene
asszonyok között és áldott dictus fructus ventris tul. 
a te méhednek gyümölcse. 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Sacrifíciis prae
Urunk, tekints meg- séntibus, quaesumus, 

engesztellldve ezen áldozati Dómine, placátus inténde : 
ajándékokra, hogy mind ál- ut et devotióni nostrae pro
dozatkészségünknek, mind l ficiant, et salúti. Per Dómi
örök üdvösségünknek hasz- num nostrum jesum Chris-
nára váljanak. Ami Urunk. tum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint ádvent első vasar

napján, 71. 1.) 
Prefáció vasárnap a Szenthflromságról, 564. l. ; hétköznap a 

közös, 568. l. 

Áldozásra. (Izai. 7, 14.) ,, Communio. (lsaí. 7, 14). 
Ime, a szúz méhébcn fogan, Ecce Virgo concípiet, et pá
és fiút szül, és annak neve riet fílium : et vocábitur 
Emmanuel lesz. 1 nomen ejus ErnmánueL 

A' ldozás utáni imádság.j {:Jostcommunio. Sumptis 
Adományaidat magunk-l munéribus, quaesumus, 

hoz véve, kérünk, Urunk, 1 Dómine : ut cum frequenta
hogy e misztériumban való l tione mystérii, ereseat no
gyakori részvétel növelje strae salútis efféctus. Per 
bennünk megváltásunk ha- Dóminilm nostrum jesum 
tását. A mi Urunk. ! Christum. 
(A 2. és 3. Aldoz.lls utáni imAds:Jg ugyanaz, mlnt ádvent első vasar

napjAn, 72. 1.) 

December 24: Karácsony vlglliája. 
(Stációs-templom : a Sancta Maria Major bazilika.) 

Reménnyel teljes v:Jgyakozás és derűs, könnyed vidámság 
jellemzi ezt a napot. Ha nem öltöznl:k a pap a bűnbánat lila 
ulnébe é1 ba nem lenne böjt, szinte azt hihetnők, hogy mee-

Misu4l~. 7 
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kezdödött karilesony szépséges ünnepe. A biztos tudat, hogy 
jön az úr, örömmel tölt el, de az Egyhllz mégegyszer, az utolsó 
percben, figyelmeztetni akar, hogy készen várjuk jövetelét. 
Engeszteljük meg az Urat bllneinkért böjttel és az Egyház imlld· 
silgávai egyesitett könyörgésekkel. 

Bevonulásra. (Ex. 16, 6-7.) lntroitus. (Exodí 16, 6 et 7.) 

ma megtudjátok, hogy módíe sclétis, quia vé-
eljő az úr és meg- nlet Dóminus,etsal-
szabadlt minket : vábit nos : et mane 

s reggel meglátjátok az 6 vidébítis glóriam ejus. (Ps. 
dicsőségét. (Zs. 23, J.) Az 23, l.) Dómini est terra, et 
úré a föld s ami azt be- plenitúdo eJus: orbis terrá
tölti, a földkerekség, és rum, et un1versi, qui hábi
minden lakója."'/. Dicsőség. tant in eo. "'/. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, ki min- orAtio. Deus, qui nos re
ket megváltásunk éven- demptiónis nostrae án

kinti várásával megörven- n ua exspectatióne laetlficas: 
deztetsz, add, hogy Egyszü-, praesta ; ut Unigénitum tu
löttedet, kit Megváltónkul um, quem Redemptórem 
örömmel veszünk, mínt jö-j laeti susclpimus, veniéntem 
vendő birót is nyugodtan quoque júdicem secúri vi
szemlélhessük ; a mi Urun-l deámus, Dóminum nostrum 
kat, jézus Krisztust, a te 

1 
jesum Christum Filium 

Fiadat : Ki veled. : tuum: Qui tecum. 
(Ma nincs több könyörgés.) 

Szentlecke Szent Pál apos-1 Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt le- Apóstoll ad Romános. 

veléből. (1. 1-6.) (1, 1-6.) 

Pál, jézus Krisztusnakszol· paulus, servus jesu Chri
gája, meghivott apostol, sti, vocátus Apóstolus, 

aki kiválasztatott az Isten segregátus in Evangélium 
evangéliumára- amelyet az Dei, quod ante promlserat 
lsten előre megigért a szent- per prophétas suos ln Scri
iratokban prófétál által Fiá- ptúris sanctis de Fllio suo, 
ról, - aki a testet tekintve qui factus est ei ex sémloe 
Dávid nemzetségéblil szüle- David sécundum carnem : 
tett, de megtétetett az lsten qui praedestinátus est Fili us 
hatalomban levő Fiának a Dei in virtúte secúndum spf
szentség Lelke szerint a ha- ritum sanctificatiónis ex re
lottaiból való feltámadás surrectióne mortuórum jesu 
által - jézus Krisztusról, a J Christi Dómini nostri : per 
mi Urunkról; aki által kap- quem accépimus grátlam, et 
tunk kegyelmet és apostoll apostolátum ad obedléndum 
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tisztséget az összes nemze- fidei in ómnibus géntibus 
tekre nézve, hogy engede!- pro nómine ejus, in quibus 
meakedjenek hit által az ó estiset vos vocáti jesu Chri
nevének dicsllségére, akik sti Dómini nostri. 
között vagytok ti is, Jézus 
1\risztusnak meghlvottjai. 

Atvonulásra. (Ex.l6,6-7.) Graduale. (Exod. 16, 6 et 
Ma me~;:tudjátok, hogy eljő 7.) Hód ie sciétls, quia vénlet 
az úr es megszabadit min- Dóminus, et salvábit nos: et 
ket s reggel meglátjátok mane vidébitis glóriam ej us 
dicsőségét. "'f. (Zs. 79, 2-3.) r. (Ps. 79, 2-3.) Qui regis. 
Figyelmezz Izrael pásztora: Israel, inténde: qui dedúcis, 
ki Józsefet nyájként vezér- velut ovem, joseph: qui se
led: ki a kerubok felett tró- des super Chérubim, appáre 
nolsz, jelenj meg Efraim, coram Ephraim, Bénjamin, 
Benjamin és Manassze ellitt. et Manásse. 
(Az Allelujit csak akkor mondjuk, ha e nap vasiroapra esik.) 

Alleluja, alieiujal f. A 1 Allelúja, allelúja. r. Crá
holnapi napon eltöröltetik 1 stina die delébitur iniquitas 
a föld gonoszsága; és fölöt- i terrae: et regnábit super 
tünk a világ Megváltója fog nos Salvátor mundi. Alle-
uralkodni. Alleluja l lúja. 

+ A szent evangélium sza- + Sequéntia sa.ncti E van
kasza Máté szerint. (l, 18- gélii secúndum Mattheum. 

21.) (l, 18-21.) 

Mikor el volt jegyezve Jé- cum esset desponsáta ma
zus anyja, Mária Jó- ter jesu Maria joseph, 

zsefnek, miellltt egybekel- ántequam convenlrent, in
tek volna, úgy találtaték, vénta est in útero habens 
hogy méhében fogant a de Spiritu Sancto. Josept. 
Szentlélektlll. józsef pedig, autern vir ejus, cum essel 
az li férje, igaz ember lévén, justus, et nollet eam tradú· 
és nem akarván lit elhlresz- cere, vóluit occúlte dimlt· 
telni, titokban akarta elbo- tere eam. Haec autern ee. 
csátani. Amint pedig, ezen cogitánte, ecce Angelus Dó· 
gondolkozott, ime az Ur an- mini appáruit ln somnis ei, 
gy ala megjelenék neki ál- dicens: Joseph, fill David, 
mában, mondván : józsef, noli timere acclpere Marfam 
Dávid fia, ne félj magadhoz cónjugem tuam :quod enim 
venni feleségedet, Máriát ; in ea natum est, de Spiritu 
mert ami ll benne foganta- Sancto est. Párlet autern fl
tott, a Szentlélektlll vagyon. lium, et vocábis nom en e jus es fiat fog szülni, kit Jézus- jesum : ipse enim salvum 

7'" 
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nak fogsz nevezni, mert li l fáciet pópulum suum a pec
szabadltja meg népét bú- cátis eórum. 
neitOI. l 

(Ha e nap vaslimapra esik, akkor Credo is van.) 

Felajánlásra. (Zs. 23, 7.) l Offertorium. (Ps. 23, 7.) 
Táruljatok fel, hatalmas ka- Tóllite portas, prlncipes, ve
puk: táruljatok fel, örök stras: et elevámini portae 
kapuk, hadd vonuljon be a , aeternáles, et introlbit Rex 
dlcsOség királya. glóriae. 

Csendes imádság. Add meg secreta. Da nobis, quae
nekünk, kérünk, min- sumus, omnipotens De

denható lsten: hogy amint us : ut, sicut adoránda Filii 
Fiad imádandó születésnap-l tui natalieia praevenlmus, 
jára eiOkészülünk, úgy az sic ejus múnera capiámus 
O örök ajándékait is öröm-~ sempitérna gaudéntes: Qui 
mel fogadjuk: Ki veled. tecum. 
Prefáció vasflrnap a Szenthflromsflgról, 564.1; hétköznap a kö· 

zils, 568. l. 
Áldozásra. (lz. 40, 5.) l Communio. (Isai. 40, 5.) 

Megnyilvánul majd az úr Revelábitur glória Dómini : 
dicső1ége és meglátja min- 1 et vidébit omnis caro salu
den test a mi üdvözltil Iste- táre Dei nostri. 
nünket. , 

Aldozás utáni imádság. 
Add meg nekünk, ké

rünk, Urunk, hogy egyszü
lött Fiadnak, ki e mennyei 
misztériumban eteiünk és 
italunk, születéséröl megem
lékezve felújuljunk: Ugyan
azon a mi Urunk. 

Postcommunio. Da nobis, 
quaesumus, Dómine : 

unigéniti Filii tui recensita 
nativitáte respiráre ; cujus 
caelésti mystério páscimur 
et potámur. Per eúmdem 
Dóminum nostrum jesum 
Christum 



A megtestesülés ünnepkörének föünnepei. 

J\Al\ÁC
1
SONY ÜNNEPE. 

Talán minden ember legkedvesebb ünnepe a Karácsony, még 
pedig azért, mert Karácsony a gyermek és család ünnepe. Ma 
talán az egyetlen ünnep, mely mutatja, hogy mit tud adni a 
liturgikus év a polgári évnek, ha a liturgia szelleme átjárja. Nem is 
lehet igazán ka tolikus ember, aki ma ne örülne az Egyházzal 
együtt. •Krisztus jézus született, örvendezzünk.•- Liturgikus 
szempontból az Ige megtestesülésének ünnepe két nagy ünnepet 
foglal magában : Karácsonyt és Vizkeresz tet. Ez a liturgikus idő 
a következő érzelmeket akarja felkelteni bennünk: l. az em
beriség határtalan örömét megváltásának hajnalán; 2. mély
séges imádást, mert a betlehemi gyermek lsten ; 3. és a gyer
mek jézus anyja iránt tisztelő csodálatot. 

Az egész li turgián az ünnepen érzett öröm hangulata vonul 
végig. Meglátszik már az a külsöben is. l. Az egyházi szin az ün
nepek alatt a fehér. 2. A templomban újra szól az orgona. 3. 
A szerpapok és alszerpapok ismét az öröm ruhájában, a dalrna
ticában és a tunicellában jelennek meg az oltárnál. 4. A szeni
misében újra felhangzik a Glória, a legmegfelelőbb imádság 
karácsonyra . 

A karácsonyi liturgiának sajátossága a három mise. Ennek 
keletkezésé t jeruzsálemre lehet visszavezetni. Az ottani Ilskeresz
tény hitközség éjjel is tartott egy istentiszteletet a betlehemi 
barlangban, ahol az Ige testté lett. Hazafelé menet hajnalban is 
egyet a város szélén levö feltámadás templomában. Végül magán 
e napon a jeruzsálemi főtemplomban is volt ünneptiyes isten
tisztelet . Ezt vették példaképW Rómában is a Karácsony meg-
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ilnneplésére. l!.jfélkor a nagyobb M~ria-templomban gyúltek lllsze, 
mert Itt őrzik ma is a jászol néhány darabkáj~t és Igy e:.t volt a 
betlehemi barlang a rómaiak s~m~ra. A m~sodik mlae hajnal
ban a görög udvari templomban, Szent Anasztf!zia templomi
ban volt, mert anastasis: feltámadás. Végill a harmadik mlaét 
egykor a fl!templomban, a Szent Péter templom~ban mondták, 
ma Ismét a Mária-templom a sticlós-templom. 

A .kar~csony három misés ilonepét az elsl! h~rom amad 
nem Ismerte. Rómliban a IV. szllzad derekilo vezették be az úr 
szúletésnapjltnak megünneplését. Keleten janu~r ~ika volt ennek 
az ünnepe. Egyes helyeken Ismét mú napon tartották, mert a 
leggondosabb kutatú ellenére sem lehet megAJiapltanl, boeY 
pontosan mely napon szaletett az Odvözltl!. 

Hogy miért éppen december 25-ét fogadta el az Egyhiz, 
ennek külső oka van. A pogény rómalak között nagyon elterjedt 
s a IV. században éltalános volt a nap kultusza. Minthogy a téli 
napforduló alkalmhal, mely az antik -számltás szerlnt dec. 25-én 
volt, a legrövidebb a nap, látszat szerlnt a napot legyőzte a 
sötétség. De csakhamar hosszabbodni kezd a nap ; ezért meg
ünnepelték a osol lnvictuso, a legyőzhetetlen nap szilletését. Az 
Egyhllz, hogy a pogány szok~st ellensúlyozza, erre az alkalomra 
tette a vll~g világosságának az igazság Napjának, az úr Jézus 
Krlsztus születésének mEgünneplését. 

(Mikor ezt a történelmi fejlődést elfelejtették, akkor jelké
pesen kezdték magyarázni ezt a három mlsét, hogy ez jelentené 
Krlsztus Urunk h~rmaa szilletését. Az éjféli mise jelképezné 
Krlsztus ltsl surint való szilletését, Betlehemben szegénységben 
és gyöngeségben. A hajnali jelentené a ltlki szültléstl az emberi 
lélekben, a kegyelem megvilágosltása által. Végül az ünnepi mise 
Krlsztus 6rök születését ünnepelné az Atytltól, hatalomban és 
rayyogásban. - Maguk a liturgikus szövegek nem tudnak erröl 
a eiképes magyarázatról. A btlrom mlsét ezzel szemben teljestn 
átszövi a fény, a világosság szlmbollzmusa, mert az clgazl nap•, 
az úr Jézus születésnapját ünnepli.) 

Karácsony a gyermekek és a csaltldl otthonok Igazi ünnepe. 
Ezért a legkedvesebb minden ember előtt. l!.s ezért vették körül 
sok szép szoktlssal. Kettőre kell azonban vigyáznunk: először, 
hogy ami iga~n szép és helyes szok~s volt, azt ne engedjük el
pusztulni ; mflsodszor, hogy a megmaradt szokásokat ne enged
jük elpog~nyosodni, katholikus tartalmától elszakadni. Ilyen 
szokások : a) A btllthtmi iásU!l ftláil/tása. A hivő lélek testi szemei· 
vel is látni szerette volna a szent éjtszaka eseményeit. Az első 
betlehemi jflszolt Assziszi Szent Ferenc állitotta fel 1223-ban és 
ez a szokás csakhamar elterjedt. Mlly szép lenne, ha ma ls mlnden 
csalAdban lenne ilyen kis Betlehem és mlndenki mlnden reggel 
vinne valami kis ajándékot a kis Jézuskának. b) A karátsonyfa 
eg~szen újabbkori szokás. A mult században Észak-Németors~g
ból terjedt el. De nagyon kedves és a karácsony hangulatába 
illö szokás. A gyertyáktól ragyogó, édességekkel megrakott örök
dlld feny6 szép jelk~pe l(rlsztusnak, aki a viiAgossAgunk lett és 
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kegyelmének édességével eláraszt. A karácsonyfa tehát semmi 
kapcsolatban nincs sem a pogány germánok szokásával, sem 
pedig Luther Mártonnal. c) A bttlehtmi-/áltk. A régi misztérium
nak a marad\'ánya, de sok népies elem vegyült bele. Tisztitsuk 
meg ezektől és ahol csak lehet, újítsuk fel. 

Ha megkapja lelkünket Karácsony varázsa és szeretnlik, hogy 
életünk minden napja oly vonzó és kedves legyen, mint karácsony
este, ne feledkezzünk meg arról, hogy mi teszi oly b ü vOs-bájossá 
a szent karácsony estét. Kettö : az egyik, hogy három mise van, 
tehát hflromszor annyit gondolunk Istenre, mint máskor; a másik, 
hogy egy estére meg tudunk feledkezni énes magunkról és mások
nak Iparkodunk örömet szereznl. Tegyük meg ezt máskor la: 
gondoljunk háromszor annyit Istenre, feledkezzünk meg On%11 
énünkn'll, törödjünk mások boldogságával és mindlg karácsonyi 
hangulat lesz lelkünkben. 

Az éjféli mlse. 

(Stációs-templom : a Sancta Maria Major bazilika.) 

Az éjféli misét tekinthetjük az Egyházban még egyedül mec
maradt viglllának. A pásztorok a betlehemi mezókön virrasztanak. 
Egysze"e csodálatos fény veszi körül öket és angyal-szózat bir· 
deti nekik Krisztus születését. Ez a fény Krisztus szlmboluma. 
A világ "ls a bün sötétségében volt, mikor ez az •Isteni fény• el
jött az emberekhez. És a szent éjjelen évenkint újra megjelenik 
ez a fény, hogy ami a bün sötétsé~éböl még megmaradt a szlvek
ben, azt kikergesse onnan. Az ejfélkor ragyogóan kivilágliott 
templomnak a fénye körülvesz minket, mint egykor a pásztoro
kat és lelkünkre hull ez a fény, mely számunkra nem más a szent
lecke szaval szerint, mint lsten kegyelme. Mindez a liturgiában 
misztérlum, - azaz titkos,- de jelenlevő szents~l valóság szá
munkra. A szentmlsében újra mcgszületlk az. Ur és mi tanul 
vagyunk. Adjuk At neki magunkat, hogy szent csereként kapjuk 
őt. Krlsztus megszületlk bennünk - kegyelmével; és mi újra
születünk Krisztusban - mlnt lsten gyermekei. 

Bevonulásra. (Zs. 2, 7.) lntroitus. (Ps. 2, 7.) . 

• 

zólt hozzám az úr: óminus dixit ad me: 
Fiam vagy te, a . Fili us meus es tu 
mai napon nemzet- - ego hódie génui te 

telek én téged. (Zs. 2, I.) (Ps. ibid., I.) Quare fremu
Miért dühöngenek a nemze- érunt gentes : et pópuli me
tek, terveznek céltalan do l- d i táti sunt inánla? 8'. Glória 
gokat a népek? 1. Dicsőség. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki e Qrátio. Deus, qui hane 
szent éjtszakát az igaz sacratissimam noctem 

világosság fényességével ra- veri lúmlnls feclsti illustra-
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gyogóvá tetted, add meg, i tióne claréscere : da, quae
kérünk, hogy amint a vilá- .

1 

sum us ; ut, cujus lucis my
gosság mlsztériumát szem- stéria in terra cognóvimus, 
Jéljük mostan - a földön, ej us quoque gáudiis in caelo 
úgy - annak örömeit is 1 perfruámur : Qui tecum 
megízlelhessük a mennybcn :j vivit et regnat in unitáte 
Ki veled. Splritus. 

Szentlecke Szent Pál apos-. Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak Tituszhoz Irt levelé- Apóstoli ad Titum. (2, 

ból. (2, 11-15.) 11-15). 

Kedvesem: Megjelent Üd- carlssime : Appáruit grá
vözltó lstenünk ke- tia Dei Salvatóris no

gyelme minden embernek l stri ómnibus hominibus, erú
s arra oktat minket, hogy l diens nos, ut abnegántes im
tagadjuk meg az istentelen- pietátem, et saeculária de
séget s a világi vágyakat, sidéria, sóbrie, et juste, et 
s éljünk józanul, igazán és l pie vivámus in hoc saeculo, 
jámborul e világon, várva exspectántes beátam spem, 
a boldog reménységet, s et advéntum glóriae magni 
a nagy lsten és Odvözltönk, Dei et Salvatóris nostri jesu 
Jézus Krisztus dicsllségének Christi : qui dedit semetip
eljövetelét, kl önmagát adta sum pro nobis : ut n·os redf
értünk, hogy megváltson meret ab omni iniquitáte, et 
minket minden gonoszság- mundáret sibi pópulum ac
tól, s jócselekedetekre igyek-l ceptábilem, :oectatórem bo
vll, tulajdon népévé tisztft-l nórum óperum. Haec ló
son. Ezt beszéld, erre buz- quere, et exhortáre : in 
dlts Krlsztus jézusban, a Christo jesu Dórnino no-
mi Urunkban. stro. 

Atvonulásra. (Zs. 109, Graduale. (Ps. 109, 3 et 
3, J.) Tied lesz az uralom l). Tecum princípium in die 
hatalmadnak napján a szen- virtútis tuae : in spiendőri
tek fényességében; a méh- bus sanctórum, ex ú te ro 
bill a hajnalcsillag ellitt nem- ante luciferum gén ui te. 1. 
zettelek én téged. r. Szólt Dixit Dóminus Dórnino 
az úr az én Uramnak : ülj meo : Sede a dextris meis : 
le jobbom fellll: míg én donec ponarn inimícos tuos, 
ellenségeidet lábad zsámo- scabéllum pedum tuórum. 
lyává teszem. 

Alleluja, alieiujal r.(Zs. 2, 
7.)Szólt hozzám az úr: Fiam 
vagy te, a mai napon nem
zettelek én téged. Alleluja l 

Allelú)a, allelúja. r. (Ps. 
2, 7.) Dominus dixit ad me : 
Fílius meus es tu, ego hódie 
génui te. Allelúja. 
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of< A szent evangélium sza- of<Sequéntia sancti EvangéUi 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (2, 

(2, 1-14.) 1-14.) 

Az időben: Rendelet méne l" illo témpore: Exiit edi
ki Augusztus császár- ctum a eaesaro Augústo, 

tól, hogy irassék össze az ut describerétur univérsus 
egész földkerekség. Ez az orbis. Haec descrfptio prima 
első összeirás történt, mikor facta est a praeside Syriae 
Szíríát Cirinusz kormányoz- Cyrino : et ibant omnes ut 
ta. És mennek vala minde- profiteréntur singuli in suam 
nek, hogy összeírassanak, civitátem. Ascéndit autern 
kiki a maga városába. Föl- et joseph a Oalilaea de elvl
méne tehát józsef is Oali- táte Názareth, in judaeam 
leából, Názáret városából in civitátem David, quae vo
Judeába, Dávid városába, cátur Séthlehem : eo quod 
mely Betlehemnek hivatik, esset de domo et famlila 
mivelhogy Dávid házából és David, ut profiterétur cum 
nemzetségéból való volt, Maria desponsáta sibi uxóre 
hogy összeirassék Máriával, praegnánte. Factum est au
az li eljegyzett feleségével, tem, cum essent ibi, imptéti 
ki áldott állapotban vala. sunt dies ut páreret. Et pé
Un pedig, mikor ott valá- perit fílium suum primogé
nak, eljött az ideje, hogy nitum, et pannis eum invól
szüljön. És szülé az ő első- vit, et reclinávit eum ln 
szülött fiát, és bepólyázá öt praesépio : quia non erat els 
és jászolba fekteté, mert locus ín diversório. Et pas
nem kaptak helyet a szállá- tóres erant in regióne eá-

. son. És pásztorok valának dem vigilántes, et custodi
ama vidéken, szabad ég éntes vigflias ·noctis super 
alatt tanyázván és lirt áll- gregem suum. Et ecce An
ván az éjtszakában nyájuk gelus Dómini stetit juxta 
felett. Egyszer csak ott ter- illos, et cláritas Dei eireum
mett az Ur angyala mellet- fúlsit illos, et timuérunt ti
tük, és az lsten fényessége móre magno. Et dixit lllis 
körülragyogá liket, és meg- Angelus : Nollte timére : 
félemiének nagy félelem- ecce enim evangellzo vobis 
mel. És mondá nekik az an- gáudium magnum, quod erit 
gyal : Ne féljetek, mert Ime omni pópulo .: quia natus est 
nagy örömet hirdetek nek- vobis hódie Salvátor, qui 
tek, mely lészen az egész est Christus Dóminus, in ci
népnek, minthogy ma szü- vitáte David. Et hoc vobis 
letett nektek az Odvözltö, signum : lnveniétis Intán
ki az úr Krisztus Dávid vá- tem pannis involútum, et 
rosában. És ez nektek a jel : 1 pósitum ln praesépio. Et 
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találni fogtok egy kisdedet, súblto facta est cum Angelo 
pólyákba takarva és jászol- multitúdo milltiae caeléstis, 
ba f.ektetve. És azonnal laudántium Deum, et dlcén
mennyei sereg sokasága vet- tium : Glória in attissirnis 
te körül az angyalt, mely ; Deo, et in terra pax homini
dlc~éré az Istent, mondván: i bus bonae voluntátis. 
Dicsliség a magasságban Is-
tennek, és béke a földön a jóakaratú embernek. 

Felajánlásra. (Zs. 95, ll 1 Offertoriwn. (Ps. 95, ll 
és 13.) Örvendjenek ~z egek, 'l et 13.) Laeténtur caeli, et 
ujjongjon a föld az Ur előtt, . exsúltet terra ante fáciem 
hogy eljll. l Dómini : quóniam venit. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Accépta tibi sit, 
el, Urunk, kérünk, a Dóm i ne, quaesumus, ho

mai ünnepen felajánlott ál- diérnae festivitátis oblátio : 
dozati ajándékot, hogy bő- 1 ut, tua grátia largiénte, per 
séges kegyelmeddel e szent- i haec sacrosáncta commér
séges csere által hasonlókká l eia, ln illius lnveniámur for
lehessün~ ahhoz, akiben a ma, in quo tecum est nostra 
lényünk veled egyesült: Ki j substántia: Qui tecum vivit 
veled. 1 et regnat. 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

Áldozásra. (Zs. 109, 3.) 1 Communio. (Ps. 109, 3.) 
A szentek fényességében, a ln splendóribus sanctórum, 
méhblll a hajnalcsillag ellitt ex útero ante luciferum gé-
n,mzettclek én téged. nui te. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Da nobis, 
Add meg nekünk, quaesumus, Dómine 

kérünk, Urunk Istenünk, Deus noster : ut, qui Nati
hogy mi, akik a mi Urunk vitátem Dómini nostri jesu 
jézus Krisztus születését Christi mystériis nos fre
e misztériumban örvendez- quentáre gaudémus ; dignis 
ve megünnepeljük, méltó conversatiónibus ad ejus 
életünk által a vele vzló mereámur pervenire consör
együttlétet kiérdemelhes- 'l tium : Qui tecum vivit et 
sük : Ki veled. regnat. 

H ajnall mlse. 
(Stációs-templom : Szent Anasztázia bazilikája.) 

A hajnali misét a pásztorok miséjének is nevezik, mert az 
evangélium elmondja, hogy az angyal navára mlnt feleltek tettel 
1 pásztorok, mint siettek azonr.al a kis Jézus im~dására. Van-e 



HAJNALI MISE 107 

bennünk hasonló készség? - A szentmise szovege Jézusnak 
mind a hérom születésére figyelmeztet : az énekek az örök szOie· 
tésre, az evangélium az időben való szUietésre, az lmédség és a 
szentlecke a lelkünkben való kegyelmi születésére. Megemléke· 
zünk még a szenimisében Anasztflzia vértanuról, akinek temp
loma Róméban a mai stációs-templom, mert ezen a napon szen· 
vedett vértanuhalált - A mésodik mise a feltámadils órájában 
hajnalban van. A nap felkelőben, hogy ragyogó fényével mindent 
elérasszon. A fölséges felkelő nap l(risztusnak új, ragyogó jel· 
képe. Az ö felkeltével új korszak, természetfölötti korszak kez· 
dődik az emberiség történelmében. Ennek fényét magasztalják 
az Egyház énekei a szentniisében és az Imádség azt kéri, hogy 
l(rlsztus legyen a ml földi életünk fénye. 

Bevonulásra. (lz. 9, 2 és 6.) 

•

ilágosság ragyog ma 
felettünk, mert 
Urunk megszületett: 

és az c:! neve lesz : Csodála
tos, lsten, a béke Királya, az 
örökkévalóság Atyja: és or
szágának vége nem lesz. (Zs. 
92, 1.) Királlyá lett az úr, 
fölségbe öltözött : eróbe öl
tözött az úr és felövezte 
magát. '8'. Dicsöség az Atyá
nak. 

Introitus. (Isai. 9, 2 et 6.) 

llux fulgébit hódie su
per nos : quia natus 
est nobis Dóminus : 

et vocábitur Admirábills, 
Deus, Princeps pacis, Pater 
futúri saeculi : cujus regni 
non erit finis. (Ps. 92, 1.) 
Dóminus regnávit, decórem 
indútus est : indútus est 
Dóminus fortitúdinem, et 
praecfnxit se. '8'. Glória 
Patri. 

Könyörgés. Add me~, ké- Qrátio. Da nobis, quaesu
rünk, mindenhato ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, nekünk, akik a te Igéd ut, qui nova incarnáti Verbi 
megtestesülésének új fényé- tui luce perfúndimur ; hoc 
ben élünk, hogy tettünkben i in nostro respléndeat ópere, 
az sugározzék vissza, ami a 

1

. quod per fidern fulget in 
hit által lelkünkben tündö- mente. Per eúmdem Dómi
köl. Ugyanazon a ml Urunk. 1 num nostrum. 

2. kOnyörgés : megemlékezés Sz t. Anas:~:tázláról: 

Add meg, kérünk, min- oa, quaesumus, omnipo
denható lsten, hogy tens Deus : ut, qui 

vértanudnak, Szent Anasz- beátae Anastásiae Mártyris 
táziának ünnepét ülve, köz- tuae solémnia cólimus; ejus 
benjárásának hatását is l apud te patrodnia sentiá
érezhessük. A mi Urunk mus. Per Dóminum nost-
Jézus Krisztus. l rum jesum. 
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Szentlecke Szent Pál apos- Uctio · Eplstolae beátl Pauli 
tolnak Tituszhoz Irt levelé- Apóstoli ad Titum. (3, 

bal. (3, 4-7.) 4-7). 

Kedvesem: Mikof Üdvö- caríssime : Appáruit bení
zfili lstenünk jósága gnitas et humánitas 

s emberszeretete megjelent, Salvatóris nostri Del : non 
megmentett minket, nem az ex opéribus justitiae, quae 
igazságnak azon cselekede- fécimus nos, sed secúndum 
teiért, melyeket véghezvit- suam misericórdiam salvos 
tünk, hanem az 6 irgalmas- nos fecit per lavácrum rege
sága folytán, és pedig a neratiónis et renovatiónis 
Szeottélek eszközölte újjá- SpfritusSancti, quem effúdit 
születés és megújftás fürdője in nos abúnde per jesum 
által, kit bőségesen kiárasz- Christum Salvatórem no
tott reánk Jézus Krisztus, a strum : ut justificáti grátia 
miOdvözftlínkáltal,hogyke-, ipsfus, herédes simus secún
gyelme révén megigazulva, dum spem vitae aetérnae : 
reménybeli örököseivé Ie- in Christo jesu Dórnino no
gyünk az örök életnek:Krisz- stro. 
tusjézusban, ami Urunkban. 

Atvonulásra. (Zs. 117, Graduale. (Ps. l l 7, 26,27 et 
26, 27, 23.) Áldott, ki az úr 23.) Benedictus qui venit ln 
nevében jön: lsten az úr, nómine Dómini: Deus Dómi
derftsen fel minket. "f. Az nus; et illúxit nobis.}'. A Dó
úrnak múve ez és csodála- mino factum est istud : et est 
tos a mi szemünkben. miráblle in óculis nostris. 

Alleluja, alleluja l "f. (Zs. Allelúja, allelúja. "f. (Ps. 
92, 1.) Királlyá lett az úr, 92, 1.) Dóm in us regnávit, de
fölségbe öltözött: erőbe öl- córem lnduit : Indult Dómi
tőzött az úr és felövezte nus fortitúdinem, et prae-
magát. Alleluja! .

1 

cfnxit se virtúte. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- + Sequéntia sancti Evan
kasza. Szent Lukács sze- gélii secúndum Lucam. (2, 

rint. (2, 15-20.) 15-20.) 

Az időben: Így szólának l" illo témpore : Pastóres 
egymáshoz a pásztorok : loquebántur ad invicem: 

Menjünk át Betlehembe, és Transeámus usque Béthie
lássuk ezt a dolgot, ,ami tör- hem, ct videámos hoc ver
tént, melyet az Or hlrül bum, quod factum est, quod 
adott nekünk. És elmené- Dóminus osténdit nobis. Et 
nek sietve és megtalálák venérunt festinántes : et in
Máriát és józsefet és a já- venérunt Mariam, et joseph, 
azoiban fekvő kisdedet. Lát- etinfántem pósitum in prae-
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ván pedig ezeket, elhlresz
telék a beszédet, melyet ne
kik e gyermek felől mondot
tak vala. És mind, akik hal
lották, csodálkozának azo
kon, miket a pásztorok be
széltek nekik. Mária pedig 
megjegyzé vala mindeme 
dolgokat, szlvében forgat
ván. És visszatérének a 
pásztorok, magasztalván és 
dicsérvén az Istent mind
azokért, amiket hallottak és 
láttak, úgy ahogy megmon
datott vala nekik. 

Felajánlásra. (Zs. 92, 1-2.) 
Megerősttette lsten a föld 
kerekségét, hogy ne inga
dozzék: trónod kezdet óta 
szllárd, öröktól fogva vagy te. 

Csendes imádság. Áldo
zati ajándékaink, ké

rünk, Urunk, legyenek mél
tók mai születésed miszté
riumaihoz és árasszanak 
ránk állandóan békét, hogy 
valamint az, aki embernek 
születve lstenként is ragyog, 
úgy ezek a földi adományok 
isteni viszontadományokat 
eszközöljenek ki nekünk. 
Ugyanazon a mi Urunk. 

sépio. Vidéntes autem co
gnovérunt de verbo, quod 
dictum erat illis de púero 
hoc. Et omnes, qui audié
runt, mirátl sunt : et de his, 
quae dicta erant a pastőri
bus ad lpsos. Maria autem 
conservábat ómnia verba 
haec, eónferens in corde suo. 
Et revérsi sunt pastóres 
gloriflcántes, et laudántes 
Deum ln ómnlbus, quae au
dlerant, et vlderant, sicut 
dictum est ad lllos. 

Offertoriwn. (Ps. 92, 1-2.) 
Deus firmávit orbem terrae, 
qui non commovébitur : pa
ráta sedes tua, Deus, ex 
tunc, a saeculo tu es. 

Seereta. Múnera nostra, 
quaesumus, Dómine, 

Natlvitátis hodiérnae my
stériis apta provéniant, et 
pacem nobis semper lnfún
dant : ut, sicut homo géni
tus idem refúlsit et Deus, 
sic nobis haec terréna sub
stántia cónferat, quod di
vinum est. Per eúmdem Dó
minum Jesum Christum, Fl
lium tuum. 

2. csendes imidság: Szent Anasztizliról: 

Fogadd, kérünk Urunk, Accipe, quaesumus, Dó
e méltó módon felaján- mine, múnera dignán

lott áldozati ajándékokat ter obláta : et beátae Anas
és engedd, hogy Szent tásiae Mártyrls tuae suffra
Anasztázla vértanu d közben-l gántibus méritls, ad nostrae 
járása által üdvünk segitő salútis auxilium provenfre 
eszközeivé váljanak. A mi l concéde. Per Dóminum Je-
Urunk. sum Christum. 

Prefáció a karácaonyl, ~1. l. 
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Áldozásra. (Zak. 9, 9.) l Communio. (Zach. 9, 9.) 
Felette örvendezzél Sion Exsúlta filia Sion, lauda ff
leánya, ujjongj jeruzsálem lia jerúsalem : ecce rex tuus 
leánya: Ime bevonul ki rá- venit sanctus, et salvátor 
lyod, igaz ll és megszaba- mundi. 
d!tja a világot. 

Aldozás utáni imádság. E 
szentségben való újra 

megszületése által újltson 
meg minket, Urunk, az, aki
nek egyszer történt szale
tése az emberiség régi álla
potát megszüntette. Ugyan
azon a mi Urunk. 

Postcommunio. Huius nos 
Dómine, sacraménti 

semper nóvitas natális ln
stáuret : cujus Natlvitas 
singulárls humánarn réppu
lit vetustátem. Per eúmdem 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 

2. flldods utiini imédsflg: Szent Anasztázifiról: 

Betöltötted, Urunk, ·csalá- satiásti, Dómine, farniliam 
dodat szent ajándékod- tuam munéribus sacris : 

dal: erllslts is meg, kérünk, e jus quaesumus, semper in
minket annak közbenjárá- terventlóne nos réfove, cujus 
sára mindenkor, kinek On- solémnia celebrámus. Per 
nepét Oljük. A ml Urunk. Dóminum. 

Onnepl mlae. 
(Stációs-templom : a Sancta Maria Major bazil!ka.) 

Teljes fényben ragyog l(arflcsony napja, azért az Egyhá: 
is teljes fényben flllltja elénk a ma született gyermeket, akiréli 
fennen hirdeti az egész mise, hogy lsten egyszülött Fia, az örök 
Ige, aki előtt hódol az egész világ, mégamessze idegen és pogány 
bölcsek is. Az lntroitusban ujjongó örömét fejezi ki az Egyház, 
hogy eljött lsten nagy végzésének hirdetője, kl megvalósltja 
majd a Szenthflromság fönséges terveit. A szentlecke arra Int, 
hogy ne felejtsük el, hogy aki a jászolban fekszik, az igaz lsten. 
Erre figyelmeztet az Egyház Sze~~t Pál szavaival, aki egyúttal 
megmondja a Fiúlsten megtestesülésének a célját is, hogy vissza
vezesse a világot alkotó Urflhoz. Az evangéliumkor a mlnden
napos szentmise utolsó evangéliumára olvasott részletet ma Itt 
alk."llmazza az Egyház, mert ez ünnepélyesen összefoglalja l(rlsz
tus hármas születését. Szól elllször az Oröktlll való születéséröl : 
l(etdetben vala az Ige. Azután megemlékezik az Időben való 
szDJetéséröl : És az Ige testté lőn. Y~ül Int arra, hogy kegyelem 
élt alieikünkben ls megszületlk az Ur és mi ls : lsten fial lehetünk. 

A harmadik mise valamikor a vilflgegyházat, hatatrnat jel
k~pezö Szent Péter templomban volt, mert a liturgia elsősorban 
nem a betle-hemi kisdedet ünnepli, aki tehetetlenül gügyög bölcsll
Ji ben, hanem a kisdedben a vllflg UrAt köszönti, kinek vállán 
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a hatalom, lsten egyszülött Fllit, ki előtt az egész villig hódolni 
tartozik és akiben való hit lsten gyermekeivé tesz mlnket. 

Bevonulásra. (lz. 9, 6.) i lntroitus. (Isai. 9, 6.) 
yermek születik ne- llluer natus est nobis, 

künk, és Fiú adatik et fllius datus est 
nekünk, a fejedelem- nobis : cujus impé-

ség az ó vállára kerül, és rlum super húmerum ejus : 
leszen az ő neve: a nagy et vocábitur nomen ejus, 
határozat angyala.~Zs. 97 ,l_.) magn l consllii Ange~ us. (Ps. 
enekeljetek az Urnak uj 97, 1.) Cantáte Dómmo cán
éneket,mert csodás dolgokat ticum novum, quia mlrabl
cselekedett. J. Dicsőség. lia fecit. J. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quae
rúnk, mindenható Is- sumus, omnipotens 

ten, hogy Egyszülöttednek Deus : ut nos Unigéniti tul 
a testben való új születése nova per carnem Nativlta~ 
szabadltson fel minket, kik !lberet ; quos . su.b peccáh 
a bűn igája alatt régi rab- JUgo ve~ústa serv1tus t!net. 
szolgaságban élünk. Ugyan- Per eumdem Dómmum 
azon a mi Urunk. nostrum. 
Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstoli ad Hebraeos. (l, 

lébill. (l, 1-12.) 1-12). 

Sok rendben és sokféle mó- M ultlfáriam. multisque 
don szólván hajdan lsten modisolimDeu:sloquens 

az atyákhoz a próféták által, pá tribus in prophétis: novls
legutóbb ezekben a napok- slme dlébus istis locútus est 
ban Fia által szólott hozzánk, nobis ln Fili Q, quem constl
kit mindenek örökösévé ren- tui t herédern universórum, 
delt, kl által a világokat is per quem fecit et saecula : 
teremtette, ki mivel az ó di- qui cum sit splendor glóriae, 
csőségének fénye és lényegé- et figúra substántiae ej us, 
nek képmása, és mindent portánsque ómnia verbo vir
fenntart hatalmának igéjé- tútis suae, purgatiónem pec
vel, miután a bűnöktől meg- catórum fáciens, sedet ad 
tisztulást szerzett, a Fölség déxteram majestátis ln ex
jobbján ül a magasságban célsis:tantoméliorAngelisef
annyival kiválóbb lévén az féctus, quanto differéntius 
angyaloknál, amennyivel prae illis nomen hereditávit. 
különb nevet örökölt azok-~' Cui enim dixit aliquándo An
nál. Mert melyik angyalnak gelórum : Fllius meus es tu, 
mondotta valaha: Fiam ego hód ie génul te? Et rur
vagy te, én ma nemzettelek i sum : Ego ero illi ln patrem, 
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téged? És ismét : Én Atyja et ipse erit mihi in ffllum? 
leszek neki, és t'i nekem fiam Et cum Iterum Introdúcit 
leszen? És midön ismét be- primogénitum in orbem ter
vezeti elst'iszülöttét a föld . rae, dicit : Et adórent eum 
kerekségére, Igy szól : És : omnes Angeli Dei. Et ad 
imádják t'it lstennek összes : Angelos quidem dicit : Qui 
angyalai. És az angyalokat i facit Angelos suos splritus, 
illetilleg ugyanigy szól : Aki · et minlstros suos fiammam 
angyalait szelekké teszi, és : ignis. Ad Fílium autern : 
szolgáit tüzlánggá. Fiához : Thronus tuus, Deus, in sae
pedig: A te trónod, ó, ' culum sa.eculi : virga aequi
lsten, örökön örökké való; [ tátis, virga regni tui. Dlle
igazság jogara a te országod xlsti justltiam, et odlsti ini
jogara. Szeretted az igazsá- 1 quitátern : proptérea unxit 
gosságot és gyűlölted a go- te Deus, Deus tuus, óleo 
noszságot ; azért kent föl exsultatiónis prae partlelpi
téged az lsten, a te Istened bus tuis. Et : Tu in pnn
a vidámság olajával társaid clpio, Dómine, terram fun
fölött. És : Kezdetben te, dásti: et ópera mánuum 
Uram, megalapltottad a tuárum sunt caeli. lpsi per
földet, és kezednek művei az lbunt, tu autern permanébis; 
egek. Ezek elmúlnak, te pe- et omnes ut vestiméntum 
dig megmaradsz ; és mind, veteráscent : et velut ami
miként a ruha, elavulnak, és ctum mutábis eos, et muta
miként az öltözetet, változ- buntur: tu autern idem ipse 
tatod azokat, és elváltoz- 1 es, et anni tui non defl
nak; te pedig ugyanaz vagy, l cient. 
és éveid nem fogynak el. 

Atvonulásra. (Zs. 97, 3, Gradua!e. (Ps. 97, 3 et 2.) 
2.) A föld határai mind Vidérunt omnes fines ter
látják lstenünknek szabad!- rae salutáre Dei nostri : ju
tását: ujjongjatok az lsten- biláte Deo omnis terra. f. 
nek, országok mind. f. Meg- Notum fecit Dóminus salu
ismertette az úr az 6 sza- táre suum : ante conspéc
badltását: megmutatta a tum géntium revelávit justl-
nemzetek elt'itt igazságát. tiam suam. 

Alleluja, alleluja ! 1. Fel- Allelúja, allelúja. 1. Dies 
ragyogott elóttünk ez a 

1 

sanctificatus illúxit nobis : 
szent nap: jöjjetek népek venltegentes,et adorate Dó
és Imádjátok az Urat, mert minum : quia hódle descén
ma nagy világosság szállt a 1

[ dit lux magna super terram. 
földre. Alleluja l Allelúja. 
A azent evangélium a mal szentmisében ugyanaz, mint a rendes 
utolsó evanl!tllum. (Usd a szentmlse állandó rtadben, 585. 1.) 
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Felajánlásra. (Zs. 88, 12j Offertoriwn. (Psal. 88, 12 
és 15.) Tiéd az ég és tiéd a l et 15.) Tui sunt caeli, et tua 
föld : te alkottad a földke- est terra : orbem terrárum, 
rekséget és mindent, ami et plenilúdinem ej us 'tu fun
rajta vagyon: igazság és jog dásti : justitia et judlcium 
királyi széked alapja. i praeparátio sedis tuae. 

Csendes imádság. Felaján- J secreta. Ob láta, Dóm i ne, 
lott áldozati adomá-l múnera, nova Unlgé

nyalnkat, Urunk, szenteld 

1 

niti tui Nativitáte sanctl
meg E~yszülötted új szüle- fica : nosque a peccatórum 
tése által: és minket tisz- nostrórum máculis emúnda. 
tlts meg bűneink szennvétől. : Per eúmdem Dóminum no-
Ugyanazon. · i strum jesum Christum. 

Prefáció a karácsonyt, 561. l. 

Áldozásra. (Zs. 97, 3.)! Communio. (Ps. 97, 3.) 
A föld határai mind látják Vidérunt omnes fines ter
lstenünknek szabadítását. rae salutáre Dei nostri. 
' !\ ldozás utáni imádság. En- postcommunio. Prae~ta, 

t\. gedd, kérünk, minden- quaesumus, orompo
ható lsten, hogy miként a tens Deus : ut natus hódie 
világnak ma született Meg- Salvátor mundi, sicut divl
váltója, a mi lstenben való l nae nobis generatiónis est 
újjászületésünknek szerzll- auctor ; ita et immortalitá
je, hasonlóképpen ugyan 6 tis sit ipse largltor : Qui te
legyen halhatatlanságunk l cum vivit et regnat in uni-
osztogatója is: Ki veled. ! tá te. 

Mivel az utolsó evangéliomra rendelt állandó resztetet ma 
már hallottuk a szentmisében, azért ma egy más szakas1t olvastat 
fel az Egyház: hogy mint jöttek Jézus Imádás~ ra a napkeleti 
bölcsek. (Lásd a vizkeresztnapi mlsében, 145. 1.) 

}\AJtÁC~ONY NYOIJCADA. 

A Karácsony nyolcada eltér más ünnepek nvolcadától, mert 
nem az ünnepról szólnak a misék, hanem más-más szentröi. 
A valószlnú magyarázat, hogy az elsó három ünnep régibb eredetű, 
mint maga a Karácsony. Igy pl. december. ~&-ika valószlnü, hogy 
Szent István vértanuSágAnak az évfordulója:· És Szent Jánost is, 
testvfrével, Szent jakabbal együtt már régen megünnepelték 
ezen a napon keleten. Késöbb kapcsolatot kerestek ezen ünnepek 
és karácsony között és a nyolcad elején ünnepelt szenieket a kis 
Jézus kisérőinek nevezték (comites Christi). Közülük az els6 

Misszále. 8 
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kettő az fiskereszténység két IdeAlis szentjét : a vértanut és a 
szlizet ünnepli. Szent Bernát pedig azt mondja, hogy hllrom vér
tanut ünnepel az· Egyhflz. Az elslí, Szent István, vértanu volt 
vlilóságban is, meg akaratAvalis (facto et voluntate); a második, 
Szent jános, csak akaratával, de még az olajbafózésti!l és a valódi 
vértanuhaláltól megóvta az lsten (non facto, sed voluntate). 
A harmadik, az aprószentek serege, valósággal vértanu volt, de 
akarata ellenére (facto, sed non voluntate). 

December 28 : Szent Istvin els6 v6rtanu. 
(St.tclós-templom: Szent István temploma a Mons Coeliuson.) 

Szent István a hét elsó diákonus egyike. Legelóször sunve
dett vértanuságot Krlsztusért, mlnt a szentlecke lelrja. Ünnepe 
nem előre elgondolt terv szerint, hanem a történeti fejlődés sze
rlnt került Karácsony második napjára. De az isteni gondviselés· 
nek tanitása rejlik ebben számunkra, mely sokszor a látszólagos 
véletlenekben nyilvánul meg. Mintha csak arra készitene elő, hogy 
Krlsztus követésének útja a vértanuság útja. Vegyük fel keresz
tünket és legyünk készek vérünk hullAsával is megmutatni a 
betlehemi kisded Iránt való szeretetünket, akkor leszünk az ö 
igazi követól. 

Bevonulásra. (Zs. 118, 23, 
86, 23.) 

Ilsszeültek a fejedel
mek és ellenem szól
tak : s a gonoszok 

üldöztek engem: segits meg, 
Uram, Istenem, mert szo1-
gád megismerte igazságodat. 
(Zs. u. a. 1.) Boldogok, akik
nek útja szepldtelen, kik az 
úr törvénye szerlnt járnak. 
J. Dicsőség. 

lntroitus. (Ps. 118, 23,86 et 
23.) 

liledérunt príncipes, et 
advérsum me loque
bántur: et iniqui per

secúti sunt me : ádjuva me, 
Dómine Deus meus, quia 
servus tuus exercebátur in 
tuis justlficatlónibus (Ps. 
ibid., l). Beáti immaculáti 
in via, qui ámbulant in lege 
Dómini. f. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérünk, Urunk, mus, Dómine, Imitári 

hogy kövessük, amit tiszte- quod cólimus : ut discámus 
Jünk, és igy me~tanuljuk el- et inimlcos dillgere ; quia 
lenségeinket ts szeretnl, ejus natalltia celebrámus, 
mert annak születését On-, qui novit étiarn pro persecu
nepeljük, aki üldözdiért is tóribus exoráre Dómlnum 
tudta kérni a mi Urunkat, nostrum jesum Christum 
jézus l(risztust, a te Fia-j Filium tuum : Qui tecum 
<lat : Ki veled. , vivit et regnat. 

(2. könyörgés: megemlékezés karácsonyról, lll. 1.) 
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Az ünnep nyolcadán : 

Könyörgés. Mindenható IQrátio. Omnipotens sem
örök lsten, aki Szent pitérne Deus, qui pri

lstván levita vérében a vér- mftias Mártyrum in beáti 
tanuság első gyümölcsét , Levitae Stéphani sánguine 
megszentelted, add, hogy ő 1

1 

dedicásti : tribue, quaesu
legyen a mi közbenjárónk, mus ; ut pro nobis intereés
aki üldözőiért is könyör- sor exslstat, qui pro suis 
gött a mi Urunk Jézus étiarn persecutóribus exo
Kriszt.usnál, Fiadnál: Ki ve-l rávit Dóminum nostrum Je
led él és uralkodik a Szent-l sum Christum Filium tuum: 
lélek lstennel együtt. Qui tecum. 

(2. és 3. köny.örgés ugyanaz, mlnt dec. 30-(ln, 131. J.) 

Szen~lecke az A post. Cseleke-l Uctio Act u um A postolórum 
dete•blll. (6, 8-10; 7, 54-59.) 1 (6, 8-10; 7, 54-59.) 
J\ ma napokban: István, ki ! 1 n d ié bus illis : Stéphanus 

1"'\ telve volt malaszttal és ; plenus grátia et fortitú
erővel, csodákat és nagy je-~· dine, faciébat prodigia et 
leket müvel vala a nép kö- signa magna in pópulo. Sur
zött. Felléptek azonban né- rexérunt autern quidarn de 
melyek abból a zsinagógá- synagóga, quae appellátur 
ból, melyet a libertinusoké-l Libertinórum, et Cyrenén
nak, a cireneiekének, az si um, et Alexandrinórum, et 
alexandriaiakénak és azoké- 1 eórum, qui er ant a Cillcla, et 
nak neveznek, kik Ciliciából 1 Asia, disputántes cum Sté
és Ázsiából valók, s vitat- 1 phano : et non póterant re
koznak vala Istvánnal : de J sistere sapiéntiae et Spiritui, 
nem tudnak vala helytállani qui loquebátur. Audiéntes 
a bölcseség és Lélek előtt, autern haec, dissecabántur 
aki szól vala. Amikor ezeket córdibus suis, et stridébant 
hallották, megdühödtek szi- déntibus in eum. Cum au
vükben és fogukat csikor- tem esset Stéphanus plenus 
gatják vala rája. ű azonban Spiritu Sancto, inténdens in 
tele Szentlélekkel, föltekint- caelum, vidit glóriam Dei, 
vén az égre, látá az lsten di- et Jesum stantem a dextris 
csőségét és jézust lstennek De1. Et ait.: Ecce video eae
jobbja felől állani. S meg- Ios apértos, et Fílium hómi
szólalt : (me nyitva látom l nis stantem a dextris Dei. 
az egeket és az Ember fiát , Exclamántes autern voce 
állani az lsten jobbja felől.' magna contlnuérunt aures 
Erre ők fennhangon kiált- suas, et lmpetum fecérunt 
ván befogták fülüket és egy unanimiter in eum. Et eji-

8* 
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akarattal reá rohantak. Az- eiéntes eum extra civitátem, 
után klhurcolván éit a vá- ·lapidábant : et testes depo
roson kivülre, megkövezék : suérunt vestiménta sua se
a tanuk pedig letették ru- cus pedes adolescéntis, qui 
hálkat egy ifjú lábához, akit vocabátur Saulus. Et lapi
Saulnak hivnak vala. És kö- dábant Stéphanum invocán
vezék Istvánt, ki könyörög- tem, et dicéntern : Dómine 
vén mondá : úr jézus, vedd Jesu, súscipe spiritum me um 
magadhoz lelkemet. Mikor Pósitis autern génlbus ela
pedig térdre esett, fennhan-, mávit voce magna, dicens: 
gon kiálta, mondván: Uram, Dóm i ne, ne státuas illis hoc 
ne tulajdonltsd ezt nekik peccátum. Et cum hoc di
bünOI. S ezt mondván el-~ xlsset, obdormlvit in Dó-
aludt az úrban. mino. . 

Atvonulásra. (Zs. 118, l Graduale. (Ps. 118, 23 et 
23, 86.) Összeültek a fe- 86.) Sedérunt prlncipes, et 
jedelmek és ellenem szóltak: advérsum me loqucbántur : 
s a gonoszak üldöztek en- et iniqui persecúti sunt me. 
gem. r. Segits meg, Uram, '· Adjuva me, Dómine Deus 
Istenem: szabadlts meg ir- me us : salv um me fac pro-
galmasságodért. ~· pter misericórdiam tuam. 

Alleluja, alleluja ! r. (Ap. Allelúja, allelúja. r. (Act 
cs. 7, 56.) Nyitva látom az 

1
7, 56.) Vldeo caelos apértos, 

egeket és Jézust állani az et jesum stantem a dextris 
lsten jobbja felől. Alleluja! l virtútis Dei. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- ! >I~ Sequéntia sanc:ti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint.[ secúndum Matthaeum. 

(23, 34-39.) (23, 34-39.) 

Az idéiben: Mondá jézus J n illo témpore : Dicéba t 
az Irástudóknak és fa- jesus scribis et pharisaeis: 

rizeusoknak: Azért Ime kül- Ecce ego mitto ad vos pro
dök hozzátok prófétákat,böl- ph ét as, et sapiéntes, et scri
cseket és l rástudókat. Ném e- bas et ex il lis occidétis et 
lyeket majd ezek közül meg- crucifigétis. et ex eis fiagel
öltök és keresztre feszlttek, lábitis, in synagógis vestris, 
másokat közOtOk megosto- et persequémini de civitáte 
roztok zsinagógáitokban és in civitátem : ut véniat su
városról-városra üldöztök : per vos omnis sanguis ju
hogy rátok szálljon mlnden stus, qui effúsus est super 
igaz vér, melyet kiontottak terram, a sánguine Abel ju
a földön az igaz Ábel véré- stl usque ad sánguinem Za
Hit Zakariásnak, Barakiás charlae, filii Barachlae, 
fiának véréig, klt megölte- quem occldlstis inter tem-
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tek a templom és oltár kö- plum et altáre. Amen dico 
zött. Bizony mondom nék- vobis, vénlent haec ómnia 
tek, rájön mindez erre a super generatiónem istam. 
nemzedékre. Jeruzsálem, Je- Jerúsalem, Jerúsalem, quae 
ruzsálem l mely megölöd a occldis prophétas, et lápidas 
prófétákat és megkövezed eos, qui ad te missi sunt, 
azokat, kik hozzád küldet- quóties vólui congregáre fl
tek; hányszor akartam egy- lios tuos, quemádmodum 
begyüjteni fiaidat, mint galllnacóngregat pullos suos 
ahogy a tyúk egybegyüjti sub alas, et noluísti? Ecce 
esibélt szárnyai alá és te relinquétur vobis domus ve
nem akartad fme, pusztán stra desérta. Dico enim vo
hagyatik nektek a ti háza- bis, non me vidébitis ámodo, 
tok. Mert mondom néktek : donec dicátis : Benedictus. 
nem láttok engem mostan-~ qui venit in nómine Dó
tól, mlgnem mondjátok : Ál- mini. 
dott, aki az úr nevében jön. 

Credo ma van, az ünnep nyolcadán elmarad. 

Felajánlásra. (Ap. cs. 6, Offertorium. (Act. 6, 5 et 
5; 7, 59.) l(iválaszták az 7, 59.) Elegérunt Apóstoli 
apostolok Istvált levitát, kit Stéphanum Levltam, ple
eltöltött a hit és a Szentlé- num fide et Spiritu Sancto : 
lek, akit a zsidók megkö- quem lapidavérunt Judaei 
veztek, mlg ó könyörögvén orántem, et dicéntern : Dó
mondá : úr Jézus, vedd mine Jesu, áccipe spiritum 
magadhoz lelkemet, alieiujal me um, allelúja. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk. ez ado- múnera pro tuórum 

mányokat szenteidről való commemoratióne sanctó
megemlékezésként, hogy rum : ut, sicut illos pássio 
amint őket a szenvedés gloriósos effécit ; ita nos 
dicslJkké tette, úgy minket j devótio reddat innócuos. 
áldozatkészségünk ártatla- , Per Dóminum nostrum 
nokká tegyen. A mi Urunk. l Jesum Christum. 

(A 2. csendes imádság megemlékezés karácsonyról, 113. 1.) 
(Az ünnep nyolcadán a 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint 

december 30-án, 132. 1.) 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

Áldozásra. (Ap. cs. 7, 56, l Communio. (Act. 7, 56, 
59, 60.) Nyitva látom az 59 et 60.) Video caelos apér
egeket és Jézust állani az tos, et Jesum stantem a dex
lsten jobbja felől. úr Jézus, 1 tris virtútis Dei : Dómine 
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vedd magadhoz lelkemet és ll jesu, áccipe spirit um meum, 
ne tulajdooltsd ezt nekik et ne státuas illis hoc peccá-
bűnül. · tum. ,. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Auxilién
Segltsenek rajtunk, tur nobis, Dómine, 

Urunk, a magunkhoz vett sumpta mystéria: et, interce
misztériumok és Szent Ist- dénte beáto Stéphano Már
ván vértanud közbenjárá- , tyre tuo, sempltérna pro
sára örök oltalommal erősft-l tectlóne confírment. Per Dó-
senek meg. A mi Urunk. minum. 

(2 • .&ldozlls utAni im.&dsAg: megeml~kezés Karicsonyról, 113. 1.) 
(Az ünnep nyolcadAn a 2. és 3. AldozAs utolini imAdsAg ugyanaz, 

mlnt dec:. 30-An, 132. 1.) 

December 27 : Szent János apostol és evangélista. 
(St!ciós-templom : Sancta Maria Major bazilika.) 

Szent jAnos dicsös~g~ből semmi sem hi.&nyzik : apostol (az úr 
legkedvesebb tanltványa), evangélista (a legmagasabban szárnyaló 
tanubizonys.&got ö hagyta rAnk a testté vált Igéről, ezért a jel· 
képe a sas), pr6flla (aki a Titkos jelenéseket lllitta és lelrta), 
szliz és v~rtanu (bir a forró olaj nem Artott neki, melyben kl 
akartAk végezni). Ezeken felOl a Szúzal\ya gondozója az Ur jézus 
haléla utAn. (Ez~rt van az ö templomiban a stAció.) l(arAcsonyi 
ünnepkör gondolatában élve : valljuk meg mi is mlnden tettünkkel 
a testté vAlt lg~t. 

Bevonulásra. (Sirák. 15, 5.) 1 lntroitus. (Eceli. 15, 5.) 
gyülekezetben meg-lll" médio eccléslae apé-
nyitotta ajkát és ruit os ejus : et im-
betöltötte őt az úr plévit eum Dóminus 

a és értelem lelké-l spiritu sapiéntiae, et intel
vel s a dicsöség ruháját j léctus : stolam glóriae lnduit 
adta reá. (Zs. 91, 2.) Jó eum. (Ps. 91, 2.) Bonum est 
dolog az Urat dicsérni és confitéri Dómlno : et psál
nevednek, Fölséges, éneket Jere nóminl tuo, Altlssime. 
zengeni. "1. Dicsőség az "1. Glória Patri et Fllio et 
Atyának. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Világosltsd Qrátio. Ecclésiam tuam, 
meg, Urunk, kegyesen Dómine, benignus ll

Egyházadat, hogy aposto-Jlústra : ut beátl joánnis 
lodnak és evangélistádnak, j Apóstoll tui et Evangellstae 
Szent Jánosnak tanal által illumlnáta doctrínis, ad dona 
fölvilágosltva, az örök pervénlat sempitérna. Per 
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jutalomra eljuthasson. A mi l Dóminum nostrum jesum 
Urunk. . Christum. 

2. könyörgh megemlékezés karAcsonyról, lll. l. 
(Az llnnep nyolcadAra a 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint dec. 

30-An, 131. 1.) 

Szentlecke a Bölcseség köny- ' Uctio llbri Sapiéntiae.(Eccll. 
véblll. (Sirák 15, 1-6.) 15, 1-6.) 

Kl Istent féli, jót cselek- Q ui timet Deum, fáciet 
szik, s aki kltart az bona : et qui cóntinens 

igazság mellett, elnyeri azt est justitiae, apprehéndet 11-
(a bölcseséget). Az pedig Iam, et obviáblt illi quasi 
eléje megy, mint tisztes mater honorificáta. Clbáblt 
anya, mint szűz menyasz- illum pane vitae et intellé
szony fogadja öt ; táplálja ctus, et aqua sapléntiae sa
lit az élet és értelem kenye- lutáris potábit lllum : et fir
rével, s itatja az üdvös böl- mábitur in illo, et non fle
cseség vizével ; támaszra ta- ctétur : et continébit illum, 
lát benne, úgyhogy meg nem et non confundétur :et exal
inog. Megtartja lit és meg tábit illum apud próximos 
nem szégyenül, felmagasz- suos, et in médio ecclésiae 
tatja lit a társai ellltt. Meg- apériet os ejus, et adimplé
nyitja száját gyülekezet kö- bit illum spiritu sapiéntiae 
zepette, betölti lit a bölcse- et intelléctus, et stola gló-. 
ség és értelem lelkével, s a rlae véstlet illum. jucundi
dlcsőség náját adja reá. tátem, et exsultatiónem 
Elárasztja örömmel és uj- thesaurizábit super illum, 
jongással, s örök hírnevet et nómine aetérno hereditá
juttat neki at úr, a ml Iste- bit illum, Dóminus Deus no-
nünk. ster. 

Atvonulásra. (Ján. 21, 23, Graduale. (Joann. 21, 23 
19.) Elterjede a testvérek i et 19.) Exiit sermo inter fra
között a hir, hogy az a· tres, quod discfpulus ille non 
tanltvány nem hal meg, móritur : et non dixit je
holott nem azt mondta Jé- sus: Non móritur .. W. Sed: 
zus: Nem hal meg. W. Ha- Sic eum volo manére, donec 
nem: Akarom, hogy ll Igy véniam : tu me séquere. 
maradjon, mlg eljövök: te 
kövess engem. 

Alleluja, alleluja l W. (U. Allelúja, allelúja. 1. (lb., 
o. 24.) Ez az a tanitvány, ki 24.)Hic est discfpulus ille, qui 
bizonyságot teszen mind- testimónium pérhibet de his: 
ezekrlll: és tudjuk, hogy igaz et sclmus, quia verum est 
neki a bizonysága. Alleluja l1 testimónium ejus. Allelúja. 
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+ A szent evangélium sza
kasza Szent János szerint. 
. (21, 19-24.) 

Az időben: Igy szóltjézus 
Péterhez : Kövess en

gem l Amint Péter hátra
fordult, látá, hogy utána 
jón a tanltvány, kit szeret 
vala Jézus, ki a vacsorán az 
ó keblére is borult és mon
dotta: Uram ! ki az, ki té
ged elárul? Látván tehát ezt 
Péter, kérdi Jézust: Uram l 
hát ez? mondá neki Jézus : 
Ha azt akarom, hogy ó Igy 
maradjon, mlg eljövök: mi 
közöd hozzá? te csak kövess 
engem. Elterjede tehát az 
atyafiak között a hfr, hogy 
az a tanltvány nem hal meg. 
Pedignem mondottanekijé
zus, nem hal meg, hanem: Ha 
azt akarom, hogy Igy marad
jon, mlg eljövök, mi közöd 
hozzá? Ez az a tanítvány, ki 
bizonyságot teszen mindezek
ról, és ezeket írta: és tudjuk, 
hogy igaz neki a bizonysága. 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Joánnem. 

(21, 19-24.) 

I n illo témpore : Dixit Je
sus Petro : Séquere me. 

Convérsus Petrus vidit il
Ium discípulum, quem dili
géhat jesus, sequéntem, qui 
et recúbuit in coena super 
pectus ejus, et dixit : Dó
mine, quis est qui tradet te? 
Hunc ergo cum vidlsset Pe
trus, dixit jesu : Dómine, 
hic autern quid? Dicít ei 
jesus :Sic eum volo manére, 
donec véniam, quid ad te? 
tu me séquere. Exiit ergo 
sermo iste inter fratres, quia 
discipulus ille non móritur. 
Et non dixit ei jesus : Non 
móritur ; sed : Sic eum volo 
ma n ére, donec véniam: quid 
ad te? Hic est disclpulus ille, 
qui testimónium pérhihet 
de his, et scripsit haec : et 
scimus, quia verum est te
stimónium ejus. 

Credo ma van, az ünnep nyolcadán azonban elmarad. 

Felajánlásra. (Zs. 91, 13.) Offertorium. (Ps. 91, 13.) 
Virul majd az igaz, mint a justus ut palma florébit : 
pálma ; gyarapszik, mint a sicut cedrus, quae in Libano 
Libanon cedrusa. est, multiplicábitur. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, ez adomá- múnera, quae in ejus 

nyokat, melyeket annak tibi solemniUte deférimus, 
Onnepén ajánlunk föl neked, cujus nos confidimus patro
kinek védelmétlll reméljük l clnio liberári. Per Dómi
szabadltásunkat. A mi num nostrum jesum Chri-
Urunk Jézus Krisztus. l stum Filium tuum. 

(2. csendes imádság: megemlékezés Karácsonyról, 113. 1.) 
(Az ünnep nyolcadán a 2. és 3. csendes Imádság ugyanaz, mint 

dec. 3~án, 132. 1.) 



DECEMBER 28: APRÓSZENTEK ÜNNEPE 121 

Prefáció a karflcsonyl, 561. 1., az ünnep nyolcadfln az aposto· 
lokról 568. J. 

Áldozásra. (Ján. 21, 23.) Conununio. (Joann. 21, 
Elterjede az atyafiak között 23.) Exiit sermo inter fra
a hir, hogy az a tanltvány tres, quod discípulus ille 
nem hal meg : holott nem non móritur : et non dixit 
azt mondta Jézus: Nem hal jesus : Non móritur; sed : 
meg, hanem: Akarom, hogy Sic eum volo manére, donec 
í~y maradjon, míg eljövök. véniam. 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Refécti 
Mennyei ételtől és ital- cibo potúque caelésti, 

tól megújulva, alázatosan Deus noster, te súpplices 
kérünk, Istenünk, hogy aki- deprecámur: ut, in cujus 
nek emléknapján ezeket fo-, haec commemoratióne per
gadtuk, annak esedezése cépimus, ejus muniámur et 
meg is erősitsen minket.l précibus. Per Dóminum nos-
A mi Urunk. . trum. 

(2. flldozfls utflni imádsflg: megemlékezés l(arflcsonyról, 113. I.J 
(Az ünnep nyolcadán a 2. és 3. flldozás utáni lm(ldsflg ugyanaz, 

mint dec. 30-(ln, 132. 1.) 

December 28: Aprószentek ünnepe. 
(St(lciós-templom : Szent PAl bazilika.) 

A betlehemi kisded köré csodAlatos sereg gyülekezik. Ott van 
lsten legszebb csillaga, a boldogúgos Szüzanya. Ott van az igaz: 
Szent József, a vértanu: Szent István, a szüz: Szent János. Ma 
új sereg veszi körül : a betlehemi flrtatlanok serege, kik haláluk
kal tettek vallomást, hogy ez a gyermek, aki istállóban született, 
király. Az Aprószentek ünnepe már az ötödik évszázadban 
december 28-ra esett. Liturgiai szlne a lila, a miséból hiányzik 
a Glória és ar Alleluja, mert ezek a gyermekvértanuk nem kerül· 
tek azonnal lsten szine elé. A mennyorszflg kapuját ugyanis 
l(rlsztus keresztje nyitotta meg, addig az Igazaknak ls várniok 
kellett. Ha azonban az ünnep vas(lmapra esik, akkor, mint az 
oktáváján is, a vértanuk ünnepének teljes fényével tartjtik meg. 

Bevonulásra. (Zs. 8, 3.) Introitus. (Ps. 8, 3.) 

ti kisdedek és csecse- ~~x ore infántium, Deus, 
mllk szájával hir- et lacténtium perfe-
detted ellenségeiddel clsti laudem propter 

szemben dícséretedet (Zs. 8, lnimlcos tuos. (Ps. ibid., 2.) 
2.) Uram l mi Urunk l mily Dómine, Dóminus noster: 
csodálatos az egész világon quam admlrábile est nomen 
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a te neved l r. Dicsc5ség l tuum in univérsa terra l r. 
az Atyának. Glória Patri. 
(Mag:m ezen az ünnepen nem mondjtlk a .Gloria ln excelsiso-t; 

kivéve, ha vasárnapra esik ; de nyolcadén igen.) 

Könyörgés. lsten, kinek Qrátio. Deus, c uj us ho
dicsőségét az ártatlan diérna die praeeónium 

vértanuk a mai napon innocéntes Mártyres non lo
nem szóval, hanem haláluk- quéndo, sed moriéndo con
kal vallották: fojtsd el ben- féssl sunt : ómnla ln nobis 
nünk a vétkeknek minden vitiórum maia mortlflca : ut 
gonoszságát, hogy a benned fidern tuam, quam lingua 
való hitet, melyet nyelvünk nostra lóqultur, étiarn mórl
hirdet, erkölcseink által éle- bus vita fateátur. Per Dóml
tünk is hirdesse. A mi j num· nostrum Jesum Chris-
Urunk. · tum Filium tuum. 

(2-lk könyörgés megemlékezés Karácsonyról, lll. 1.) 
(Az ünnep nyolcadan a 2. és 3. csendes imá~flg ugyanaz, mint 

december 3(}-án, 131. 1.) 

Szentlecke Szent János jele
nések könyvébc51. (14, 1-5.) 

Ama napokban : Látám, 
hogy a Bárány Sion he

gyén állott és vele száznegy
vennégyezer, akiknek hom
lokára volt Irva az 6 neve és 
az 6 Atyjának neve. És szó
zatot hallék az égbc51, mlnt 
nagy vizek zúgását, és mint 
nagy mennydörgés hangját: 
s a szózat, amelyet hallot
tam, olyan vala, mint a 
hárfájukon játszó hárfá
soké. És mintegy új éneket 
éneklének a királyi szék 
és a négy élc51énr és a vének 
elc5tt ; és senk más nem 
mondhatá az éneket, mint 
az a száznegyvennégyezer, 
akik meg vannak váltva a 
földr61. Ezek azok, akik 
nem fertc5ztették meg ma
gukat asszonyokkal, mert 

Léctio librl Apocalypsis beáti 
Joánnis Apóstoli. (14, 1-5.) 

In diébus illis: Vidi supra 
montem Sion Agnum 

stantem, et cum eo centum 
quadragiota quátuor mllia, 
habéntes nomen ejus, et no
men Patris ejus scriptum 
ln fróntibus suis. Et audlvl 
vocem de caelo, tamquam 
vocem aquárum multárum, 
et tamquam vocem tonltrui 
magol : et vocem, quam 
audlvi, sicut citharoedórum 
citharlzántlum in citharis 
suis. Et cantábant quasi 
cánticum novum ante se
dem, et ante quátuor ani
mália, et senióres : et nemo 
póterat dicere cántlcum, 
nisi illa centum quadragiota 
quátuor mfllia, qui ernpti 
sunt de terra. Hi sunt, qui 
cum mulléribus non sunt 
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szúzek. Ezek követik a Bá
rányt, amerre csak megyen ; 
ezek váltattak meg az em
berek közül, zsengtül lsten
nek és a Báránynak, és szá
jukban nem találtaték ha
zugság, mert szepllltelenül 
vannak lsten trónja ellltt. 

Atvonulásra. (Zsolt. 123, 
7-8.) Megszabadul tunk, mlnt 
a madár a vadászok tllré
blll. r. Összetört a tőr és 
mi megszabadultunk. Segit
ségünk az úr nevében van, 
ki az eget és a földet al
kotta. 

colnquináti : virgines enim 
sunt. Hi sequúntur Agnum, 
quocúmque lerit. Hi ernpti 
sunt ex hominibus primi
tiae Deo, et Agno : et in ore 
eórum non est invéntum 
mendáclum : sine mácula 
enim sunt ante thronum Del. 

Graduale. (Ps. 123, 7-8.) 
Anima nostra, sicut passer, 
erépta est de láqueo venán
tlum. r. Láqueus contrítus 
est, et nos llberáti sumus. 
Adjutórium nostrum in nó
mine Dómini, qui fecit eae
Ium et terram. 

Ha e nap vasAmapra esik, valamint a nyolcadon, hozzAtesz
szük: 

Alleluja, alleluja. f. (Zs., Allelúja, allelúja. Y. (Ps. 
112, l.) Dicsérjétek az Urat,. 112, 1.) Laudátc, púerl, Dó
gyermekek, dícsérjétek az 1 minum, laudáte nomen Dó-
Ur nevét. Alleluja ! 1 mini. Allelúja. 

Egyébként az Alleluja és a f helyett ezt mondjuk : 

Böjti ének. (Zs. 78, 3, 10.) Tractus. (Ps. 78, 3 et 10.) 
Kiöntötték a szentek vérét Effudérunt sánguinem San
jeruzsálem körül, akárcsak ctórum, velut aquam, ln clr
a vizet. f. És nem akadt, cúitu jerúsalem. r. Et non 
ki eltemette volna őket. erat qui sepellret. r. Vin
r. Bosszuld meg, Uram, dica, Dómine, sánguinem 
szenteidnek vérét, mely ki- Sanctórum tuórum, qui ef-
ontatott a földre. fúsus est super terram. 

+ A szent evangélium sza- +Sequentia saneti Evangélii 
kasza Szent Máté szerlnt. secúndum Matthaeum. 

(2, 13-18.) (2, 13-18). 

Az Időben: Az úr angyala }" illo témpore: Angelus 
megjelenék álmában Dómini appárult in som

józsefnek, mondván : l( elj nis joseph, dicens : Surge, et 
fel, vedd a gyermeket és áccipe púerum, et matrem 
anyját, és fuss Egyiptomba ejus, etfugein Aegyptum,et 
~s maradj ott, amig majd esto ibi usque dum dicarn 
mondom neked ; mert He- tibi. Futúrum est enim, ut 
ródes keresni fogja a gyer- Heródes quaerat púerum 
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meket, hogy elveszítse. Ki ad perdéndum eum. Qui 
fölkelvén, vevé a gyermeket consúrgens aceépit púerum, 
és annak anyját éjjel és tá- et matrem ejus nocte, et 
vozék Egyiptomba. És ott secéssit in Aegyptum : et 
maradt Heródes haláláig, erat ibi usque ad óbitum 
hogy beteljesedjék, amit az Heródis : ut adimplerétur 
úr a próféta szavai- által quod dictum est a Dórnino 
mondott : Egyiptomból hiv- per Prophétarn dicéntern : 
tam az én fiamat. Akkor Ex Aegypto vocávi Filium 
Heródes látván, hogy kiját- meum. Tunc Heródes vi
szották a bölcsek, igen me~- dens quóniam illúsus esset 
haragudék, és elküldven a Magis, irátus est valde, et 
megölete minden fiúgyer- mittens occldit omnes púe
meket, aki Betlehemben ros, qui erant in Béthlehem, 
és annak egész környékén et in ómnibus ffnibus ejus, 
vala a két esztendősöktől le- a bimátu et infra, secún
felé, amint a bölcsektől meg- dum tempus quod exquisl
tudakolta _ az időt. Akkor erat a Magis. Tunc adim
beteljesedett, amit jere- plétum est quod dictum est 
miás próféta megjövendölt, per jererniam prophétarn di
mondván : Szózat hallat- céntem : Vox in Rama au
szék Rámában, nagy slrás dlta est, plorátus, et uJulá
és jajgatás : Ráchel siratta tus multus : Rachel pio
fiait, és nem akart vigasz-l rans fílios suos, et nóluit 
talódni, mert nincsenek. consolári, quia non sunt. 

Credo ma van, a nyolcadon elmarad. 

Felajánlásra (Zs. 123, 7.) Offertorium. (Ps. 123, 7.) 
Megszabadultunk, mint a Anima nostra sicut passer 
madár a vadászok tőréből : erépta est de láqueo venán
összetört a Hir, és mi meg- tium : láqueus contritus est, 
szabadultunk. et nos liberáti sumus. 

Csendes imádság. Szen- secreta. Sanctórum tuó
teidnek jámbor könyör- rum, Dómine, nobis pia 

gése legyen velünk, Urunk, non desit orátio : quae et 
hogy ez adományainkat múnera nostra conctliet, et 
kedvesekké tegye előtted, tuam nobis indulgéntiam 
és bocsánatodat is minden- semper obtlneat. Per Dómi
kor megszerezze nekünk. 

1 
num nostrum jesum Chris-

A mi Urunk. t tum, Fílium tuum. 

(2. csendes imádság: megemlékezés Karácsonyról, 113. 1.) 

(Az ünnep nyolcadán a 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint 
dec:. 30-án, 132. 1.) 
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Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

Áldozásra. (Mt. 2, 18.) j Communio. (Matth. 2, 
Szózat hallatszék Rámá- 18.) Vox in Rama audlta 
ban, slrás és jajgatás: Rá- est, plorátus, et ululátus : 
chel siratta fiait, és nem Rachel plorans fllios suos, 
akart vigasztalódni, mert et nóluit consolári, quia non 
nincsenek. sunt. 

, l 
A IdoP-s utáni imádság. postcommunio. Votíva, 

t-\ Magunkhoz vettük az Dómine, dona percépí
adományokat és kérünk, mus: quae Sanctórum no
Urunk, engedd, hogy azok bis précibus, et praesentls, 
a szentek esedezései által quaesumus, vitae pariter et 
nekünk mind a jelen, mind aetérnae tribue conférre 
az örök életre egyaránt se- subsldium. Per Dominum 
gltségül szolgáljanak. A mi nostrum jesum Christum 
Urunk. Fílium tuum. 
(2. áldozás utáni imádság: megemlékezés Karácsonyról, 113. 1.) 
(Az ünnep nyolcadán a 2. és 3. áldozás utáni imádság ugyanaz, 

mint dec. 30-án, 132. 1.) 

Ma: Benedicámus Dómino, a nyolcadon: lte mlssa rst van. 

Vasárnap karácsony nyolcadában. 
Karácsony liturgiája teljes szépségében ragyog a mai szenl· 

misében is. Karácsony ünneplése egész Vizkeresztig a megtestesü
lés nagy titkát akarja örömmel teli ismerette varázsolni bennünk. 
Az Ige megtestesülésének twümölcsér61 szól a mai szentlecke. Meg· 
szabadultunk az ószövetségi törvényektől, megszünt a szolgaS:.g 
ideje, lsten gyermekei lehetünk. A köztünk megjelent Isteni gyer
mek szépségét és királyi fönségét magasztalja az Egyhh éneke. 
A Messiást húségesen vflró zsidók két képviselője lép elénk. Anna 
és Simeon hirdetik számunkra is, hogy ez a j!yermek a világ meg· 
váltója. A karácsonyi örömökbe Itt vegyül bele először a szenve
dés megjövendölése. SzeressOk még jobban ezt a kisdedet, akire 
annyi szenvedés vár még - miérettünk. 

Bevonulásra. (Bölcs. 18, l Introitus. (Sapiéntiae 18, 
14-15.) i 14-15.) 

ll lg mély csönd bo- um médium siléntium 
rult mindenre s az tenérent ómnia, et 
éjjel sietős útja kö- nox in suo cursu mé-

zepén tartott, jött a te dium iter habéret, omnlpo
mindenható Igéd, Uram, l tens sermo tuus, Dómlne, 
az égből, királyi székedblil. de eaelis a regáJibus sédlbus 
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(Zsolt. 92, l.) KirállyA lett j venit. (Ps. 92, 1). Dóminus 
az úr, fölségbe öltözött : 

1 
regnávít, decórem lndútus 

erőbe öltözött az úr és fel- 1 est : indútus est Dóminus 
övezte magát. f. Dicsöség 1 fortitúdinem, et praeclnxit 
az Atyának. l se. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható, Qrátio. Omnipotens sem
örök Isten, irányitsd l pitérne Deus, dirige ac

cselekedeteinket a te akara- tus nostros in benepláclto 
tod szerlnt, hogy szeretett l tuo: ut in nómine diléctl 
Fiad nevében bővelkedhes- Filiitui mereámurboms opé
sOnk a jócselekedetekben: l ribus abundáre: Qui tecum 
Ki veled. vivit et regnat. 

(2. könyörgés megemlékezés Ka.rflcsonyról, lll. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- l Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a Qalatákhoz Irt ' Apóstoli ad Qálatas. 

leveléből. (4, 1-7.) (4, 1-7.) 

Testvérek : Mlg az örö- fratres: Quanto témpore 
kös kiskorú, semmiben heres párvulus est, ni

sem kOlönbözik a szolgától, hil ditfert a servo, cum 
bár mindennek ura ; hanem 1 sit dóminus ómnium : sed 
gyámok és gondviselök alatt sub tutőribus et actőribus 
van az atyjától előre meg- est usque ad praefinitum 
határozott idliig. Igy mi is, tempus a patre : ita et nos 
mlg kiskorúak voltunk, a cum essémus párvuli, sub 
világ elemeinek szolga- eleméntis mundi erámus 
sága alatt voltunk. De 1 serviéntes. At ubi venit ple
mldön elérkezett az idők nitúdo témporis, mislt Deus 
teljesséfe, az Isten elküldé Filium suum, factum ex mu
Flát, k asszonyból lett, ki Here, factum sub lege, ut 
a törvény alattvalója lett, eos, qui sub lege erant, re
hogy azokat, kik a törvény dimeret, ut adoptiónem fi
alatt ·voltak, megváJ tsa, liórum reciperém us. Quó
h~gy a fogadott fiúságot niam autern estis fílii, ml
vtsszanyerjük. Mlvel pedig sit Deus Splritum Filii sui 
fiak vagytok, az Isten el- ln corda vestra, elamántem : 
küldé Fiának Lelkét szlve-l Abba Pater. Itaque jam 
tekbe, a'ki azt kiáltja: Abbal non ~st servus, sed flhus : 
Atya l Azért m~~ többé nem l quod si illius, et heres per 
szolga, hanem f1u ; ha pedig Deum. 
fiú, örökös ls az Isten által. 

Atvonulúra. (Zs. 44, 3, 2.) l Graduale. (Ps. 44, 3 et 2.) 
Ékesebb vagy az emberek Speciósus forma prae filii~ 
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fiainál, kedvesség ömlik el hóminum : diffúsa est grá
ajkadon. r. Szivem ünnepi tia in láblis tuis. r. Eructá
szózattc~l árad: zengem da- vit cor meum verbum bo
lomat a királynak; gyors- num, dico ego ópera mea 
fró vesszeje lett a nyel- Regl : lingua mea cálamus 
vern. scribae, velőciter scribéntls. 

Alleluja, alleluja l r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
92, 1.) Királlyá lett az úr, 92, 1.) Dóminus regnávit, 
fölségbe öltözött: erdbe öl- decórem Indult: indult Dó
tözött az úr és felövezte minus fortitúdinem, et prae-
magát. Alleluja! cfnxit se virtúte. Allelúja. 

+ Szent evangélium sza- li<Sequéntia saneti Evangélli 
Itasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(2, 33-40.) (2, 33-40.) 

Azidőben:józsef,ésMária l" illo témpore: Erat jo
jézus anyja csodálko- seph et Maria mater 

zának azon, amiket felőle jesu, mirántes super his 
mondtak. És megáldá c5ket quae dicebántur de illo. Et 
Simeon és mondá Máriának, benedixit ill is Simeon, et 
az d anyjának : Ime tétetett dixit ad Marfam matrem 
ez sokak romlására és fel-l ejus : Ecce pósitus est hic 
támadására Izraelben, és l in ruinam, et in resurrectió
jelül, melynek ellene mon- nem multórum in Israel : et 
danak; neked magadnak is Jin signum cui contradicétur: 
tör fogja átjárni lelkedet, et tuam ipsfus ánimam per
hogy nyilvánosságra jöjje-~ translbit gládius, ut reve
nek sok szlvből a gondola- léntur ex multis córdibus 
tok. És vala egy Anna cogitatiónes. Et erat Anna 
nevű prófétaasszony, Fá-, prophetíssa, filia Phánuel, 
nuel leánya, Áser törzséből,, de tribu Aser : haec pro
ki Igen eidhaladott napjai- césserat in diébus multis, et 
ban, miután férjével hét vlxerat cum viro suo annls 
esztendeig élt szűzessége l septem a vlrginitáte sua. Et 
után, s már nyolcvannégy haec vidua usque ad annos 
éves özvegy volt, és nem octoglnta quátuor : quae 
vált meg a templomtól, böj- ! non discedébat de templo, 
töléssel és imádsággal szol- ! jejúniis et obsecratiónibus 
gálván éjjel és nappal. Ez is J serviens nocte ac die. Et 
ugyanazon órában odajö- haec lpsa hora supervéni
vén, dicséré az Urat, és 

1 

ens, confitebátur Dó
szóla felőle mindazoknak, mino, et loquebátur de Illo 
kik várják yala Izrael meg- ómnibus, qui exspectábant 
váltását. Es miután mln- : redemptlónem Israel. Et ut 
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dent elvégeztek az úr tör- perfecérunt ómnia secún
vénye szerint, visszatérének dum legern Dómlni, revérsi 
Galileába, az ő városukba, sunt in Galilaeam in civitá
Názáretbe. A gyermek pedig tem suam Názareth. Puer 
növekszik és erősödik vala, autern crescébat, et confor
telve · bölcseséggel és az tabátur, plenus sapiéntia : 
lst'!n kegyelme vala rajta. et grátia Dei erat in illo. 

Felajánlásra. (Zsolt. 92, Offertoriwn. (Psalm. 92, 
1-2.) lsten erősítette meg 1-2.) Deus firmávit orbem 
a föld kerekségét, hogy ne terrae, qui non commové
ingadozzék: trónod lsten bitur : paráta sedes tua, 
kezdet óta szilárd: öröktól Deus, ex tunc, a saeculo 
fogva vagy te. tu es. 

Csendes imádság. Engedd, secreta. Concéde, quae
kérünk, mindenható .._ sumus, omnipotens De

lsten, hogy ez a fölséged- us : ut óculis tuae majestá
nek bemutatott adomány tls munus oblátum, et grá
megszerezze számunkra a tiam nobis piae devotiónis 
jámbor áldozatkészség ke-~ obtfneat, et efféctum beátae 
gyeimét és az örök üdvös- perennitátis acqulrat. Per 
séget. A mi Urunk. Dóminum. 

(2. csendes imidság: megemlékezés Karicsonyról, 113. l.) 

Prefáció a karicsonyi, 561. l. 

Aldozásra. (Mt. 2, 20.) Communio. (Mt. 2, 20.) 
Vedd a gyermeket és anyját Tolle púerum, et matrem 
és menj Izrael földére, mert ejus, et vade in terram ls
meghaltak, kik a gyermek rael: defúncti sunt enim, qui 
é~etére törtek. quaerébant ánimam púeri. 

Aldozás utáni imádság., postcommunio. Per hujus, 
E misztériumnak hatása Dómine, operatiónem 

által töröld el, Urunk, vét-, mystérii, et vítia nostra pur
keinket és teljesltsd igaz géntur et justa · desidéria 
óhajtásainkat. Ami Urunk.. compleántur. Per Dóminum. 
(2. áldozás utiini imidsig: megemlékezés Karicsonyról, 113. 1.) 

December 29: Szent Tamás püspiik ~s vértanu (t 1170). 

Szent Tamás, Canterbury érseke és Anglia primisa volt. Az 
Egyház szabadságinak védelmében szenvedett vértanuhalilt 
sajit templomában. A jó Pflsztor hlvja meg llltala a lelkipflszto· 
rokat a kis jézus jiszolthoz. MenjQnk velük ml is. 
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Bevonulásra. l lntroitus. 

IJrvendjünk mindnyá- 1 .audeámus omnes in 
jan az úrban, és ün-~ Dómino,diemfestum 
nepeljük meg ezt a celebrántes sub ho-

napot Szent Tamás vértanu nóre beáti Thomae Márty
tiszteletére: kinek szenvedé- ris : de cuju!' passióne gau
sein örülnek az angyalok és dent Angeli, et colláudant 
dicsérik az lsten Fiát.(Zs.32, Filium Dei. (Ps. 32, l). Ex
l.) Örvendezzetek Igazak az sultáte justi ln Dómino: rec· 
úrban ; a jámborokhoz illik ctos decet collaudátio. J. 
a dicséret. J. Dics~ség. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, kinek Qrátio. Deus, pro cujus 
Egyházáért a dics~sé- Ecclésia gloriósus Pón

ges Tamás püspök az isten- tifex Thomas gládiis Impló
telenek kardja által halált rum occúbuit : praesta, 
szenvedett: add meg, ké- quaesumus ; ut omnes, qui 
rünk, hogy mlndazok, kik ejus implórant auxilium, 
segitségéért könyörögnek, petitiónis suae salutárem 
kérésüknek üdvös eredmé- consequántur efféctum. Per 
nyét elnyerjék. A mi Urunk. Dóminum. 

(2. könyörg~: megeml~ktzh l(aricsonyról, lll. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beátl Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstoli ad Hebraeos. 

Jéből. (5, 1-6.) (5, 1-6). 

Te:;tvérek: Minden f~pap fratres: Omnis póntifex 
emberek közfil válasz- ex hominibus assúm

tatván, emberekért rendel- ptus, pro hominibus con
tetik az lsten előtt való stitúitur in iis, quae sunt 
Ogyeikre, hogy ajándékokat ad Deum : ut ófferat dona, 
és áldozatokat mutasson be 1 et sacrifieia pro. peccátis : 
a búnökért ; ki részvéttel 

1 

qui condolére possit iis, qu 
tud lenni a tudatlanok és ignórant, et errant : quó
tévelygők iránt, mert maga niam et ipse circumdátus 
is körül van véve gyönge-l est infirmitáte : et proptérea 
séggel és ezért, valamint a debet quemádmodum pro 
népért, de önmagáért is ál- · pópulo, ita étiarn et pro se
dozatot kell bemutatnia a l metipso offérre pro peccátis. 
búnökért. És nem is veszi Nec quisquam sumit sibi 
senki magának ezt a tisztes- honórem, sed qui vocátur a 
séget, hanem akit lsten hiv, Deo, tamquam Aaron. Sic 
mint Aront. Igy Krisztus et Christus non semetipsum 
sem önmagát dicsöltette l clarificávit ut póntlfex fle
meg, hogy főpappá legyen, ret : sed qui locútus est ad 

Misszile. 9 
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hanem az, aki mondotta eum : Fllius meus es tu, ego 
neki : Fiam vagy te, én ma hódie génui te. Quemádmo
nemzettelek téged. Amint dum et in álio loco dicit : 
más helyen ls mondja : Te Tu es sacérdos ln aetérnum, 
pap vagy mindörökké, Mel- secúndum órdinem Melchl· 
kizedek rendje szerint. sedech. 

Atvonulásra. (Sirák. 44, Graduale. (Eceli. 44, 16.) 
16.) Ime a fl5pap, kl életének Ecce sacérdos magnus, qui 
napjaiban tetszett az lsten- in diéous suis plácuit Deo. 
nek. r. (U. o. 20.) Nem akadt r. (Ibid., 20.) Non est in· 
hozzáhasonló,kiúgymegtar- véntus similis Illi, qui con
totta a Fölséges törvényét. serváret legern Excélsi. 

Alleluja, alleluja. r. (Já- Allelúja, allelúja. r. (]o-
nos 10, 14.) Én vagyok a jó ann. 10, 14.) Ego sum pa
Pásztor és ismerem enyéi- stor bonus : et cognósco 
met és enyéim ismernek oves meas, et cognóscunt 
engem. Alleluja. me meae. Allelúja. 

A szent evangélium : Dixit Jesus 623. l. 
Felajánlásra. (Zs. 20, 4-5.) Offertoriwn. (Ps. 20, 4-5.) 

Uram l Fejére drágakl5b01 Posúlstl, Dómlne, ln cápite 
koronát helyeztél: éltet kért ejus corónam de lápide pre· 
tl51ed s te megadtad neki, tlóso : vitam pétlit a te, et 
alleluja. trfbufstl ei, allelúja. 

Csendes imádság. Szenteld secreta. Múnera tibi, Dó· 
meg, Urunk, a neked ho- mine, dicáta sanctifica: 

zott adományokat és Szent et, intercédente beáto Tho· 
Tamás vértanud közben- ma Mártyre tuo atque Pon
járására, általuk meg- tffice, per éadem nos placá· 
engesztellldve kegyesen te- tus lnténde. Per Dóminum 
kints le ránk. A mi Urunk. nostruPt. 

(2. csendes JmAdslg: karAcsonyról, 113. 1.) 
Prefáci6 a karAcsonyi, ~J. l. 

Áldozásra. (János 10, 
14.) Én vagyok a jó Pásztor 
és Ismerem enyéimet és is
"!ernek engem enyéim. 

Aldozás utáni imádság. Ez 
az egyesülés tlsztltson 

meg minket, Urunk, a 
bűntlll és Szent Tamás vér
tanud és püspököd közben
járására, tegyen minket a 

ConunUDio (Joann. 10, 
14). Ego sum pastor bonus : 
et cognósco oves meas, et 
cognóscunt me meae. 

Postconununio. Haec nos 
commúnio, Dómine, 

purget a crímine : et, inter
cedénte beáto Thoma Már
tyre tuo atque Pontifice, 
caeléstls remédil fáciat esse 
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mennyei orvosság részeseivé., consórtes. · Per Dóm l num 
A mi Urunk. nostrum. 

(2. flldozfls utiini imlldság: karllcsonyról, 113. l.) 

December 30. 
Nlnca klllön mise erre a napra. Hanem, ha 26., 27., va1y 
28-ika vasárnapra esett és a vasfirnapi mlse emiatt elmaradt, 
akkor ma azt (Dum medium 125. 1.) mondjllk. Ha nem Igy 
volt, akkor a karllc&onyi harmadik misét kell elmondani (lll. 1.), 
a hajnali mise leekéjével és evangéliumiival; ebben az esetben, 
valamint tebruflr 2-ig mindenkor, amikor időszaki imflds!gokat 

kell vennünk, a következő imlldságokat mondjuk : 

2. kilnyörgés : Szúz MArillról : 

Isten, ki a boldogságos Szaz oeus, qui salútis aetérnae, 
Mária termékeny szüzes- beátae Mariae virgini

sége által, az emberi nem- táte fecúnda, humáno ge
nek az örök üdvösség aján- neri praémia praestitisti: 
dékát adtad: add meg, ké- tribue, quaesumus; ut Ipsarn 
rünk, hogy érezzük annak pro nobis intercédere sen
közbenjárását, aki által mél- tiámus, per quam merúimus 
tók lettünk befogadni az auctőrern vitae susclpere, 
élet szerzőjét, a mi Urunk Dóminum nostrum jesum 
jézus Krlsztust, a te Fiadat. Christum, Filium tuum. 
(Ki veled.) (Qui tecum.) 

3. könyilrgés: Az Egyházért: 

Fogadd, kérünk Urunk, ·Ecclésiae tuae, quaesumus, 
kegyesen Anyaszentegy- Dómine, preces placátus 

házad könyörgéseit, hogy admltte: ut, destrúctls ad
minden viszály és tévely versitátibus et erróribus uni
lerontatván, neked biztos vérsis, secúra tibi sérviat 
szabadsággal szolgáljon. A libertáte. Per Dóminum no-
mi Urunk. strum. 

Vagy: A pllpllért: 

I st en, minden hivő pász- oeus,ómnium fidéli um pa
tora és kormányzója, te- stor et rector, fámulum 

kints kegyelmesen N. szol- tuum N., quem pastórem 
gádra, kit Egyházad főpász- Ecclésiae tuae praeésse vo
torává rendeltél: s add nel<i, lulsti, propitfus réspice: da 
kérünk, hogy mindazoknak, ei, quaesumus, verbo et 
akiknek elöljárója lett, sza- exémplo, quibus praeest, 
vával és példájával javukra proflcere; ut ad vitam, una 
legyen, hogy igy a rábizott cum grege sibi crédito, per· 

g• 
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nyájjal egyOtt az örök életre l vénlat sempltérnam. Per 
eljut hasson. A ml Urunk ... : Dóminum nostrum ... 

2. csendes lmidsAg : SzOz MAriAról : 

A te kegyelmedblll, Urunk, rua, Dómine, propitla
és a boldogságos, min- tióne, et beátae Mariae 

denkor Szúz Máriának köz- semper VIrginis interces
benjárására ez a felajánlás sióne, ad perpétuam atque 
s~olgáljon az örök és a jelen praeséntem haec oblátio no
élet javára és békéjére. (A bis proffciat prosperitátem 
ml Urunk.) et pacem. (Per Dóminum.) 

3. csendes imAdsAg: Az EgyhAzért : 

Oltalmazz meg, Urunk, prótege nos, Dómlne, tuis 
minket, kik mlsztériu- mystériis serviéntes: ut, 

maldnak szolgálunk, hogy divinis rebus inhaeréntes, et 
az isteniekhez ragaszkodva, córpore tibi famulémur et 
mind testtel, mind lélekkel mente. Per Dóminum no
neked szolgáljunk. A mi strum jesum Christum, Fi-
Urunk. lium tuum. 

Vagy: A pApjért : 

Engesztelódjél meg, ké-~Qblátis, quaesumus, Dó
ronk, Urunk, felaján- . mine, placáre munéri· 

lott adományaink által, és bus: et fámulum tuum N., 
N. szolgádat, kit egyházad quem pastórem Ecclésiae 
f.:lpásztorává rendeltél, ve-~ tuae praeésse volulsti, assl
zéreld folytonos oltalmad-. dua protectióne gubérna. 
dal. A mi Urunk. Per Dóminum. 

2. Aldozás utAn i imAdsAg: Szúz MAriiról : 

Ez az egyesülés, Urunk, Haec nos commúnio, Dó
tisztltson meg a bún- mlne, purget 3 crlmine: 

tól: és lsten anyja, a boi- et, intereéden te beáta Vir
dogságos Szűz Mária köz- gine Dei Genetrlce Maria, 
benjárására tegyen a meny- caeléstis remédii fáciat esse 
nyel orvosság részesévé. consórtes. (Per eúmdem Dó-
( Ugyanazon a mi Urunk.) mlnum nostrum.) 

3. Aldozás ut ini imAdsig: Az Egyhbért: 

K érOnk, Urunk, lstenOnk, Quaesumus, Dóm l ne De
hogy azokat, akiknek us noster: ut, quos di· 

megadtad az istenségben vfna trlbuis particlpatióne 
való részesülés örömét, ne gaudére; humánis non sinas 
engedd emberi veszélyeknek subjacére perlculis. Per Dó-
kitétetni. A mi Urunk. minum. 
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Vagy: A p~piért: 

Ez isteni szentség vétele, Haec nos, quaesumus, Dó
kérünk, Urunk, védjen mlne, divini sacraméntl 

meg minket és N. szolgádat, percéptio prótegat: et fámu
kit Egyházad főpásztorává Ium tuum N., quem pastó
rendeltél,és a reábizott nyáj- rem Ecclésiae tuae praeésse 
jal egyott mindenkor őrizze i voluisti; una cum commfsso 
és erósftse meg. A mi j sibi grege, salvet semper et 
Urunk Jézus Krisztus. múniat. Per Dóminum. 

December 31 : Szent SzDveszter pápa és hltva116. 

Szent Szilveszter p~pa Nagy l(onstantin bar~tja és tanics
ad6Ja volt. Igy része volt l(onstantin rendeleteiben, melyek 
felszabadltottik az Egyhizat és megadt~k a hivőknek azt a b~két, 
melyet az isteni Gyermek hozott a földre. Ez a nagy pipa erősl
tette meg a niceai zsinat hatirozatait, melyek megvédték Ariua
sal szemben l(rfsztus Isteni voltAt, melynek hirdetésével telve 
van karicsony liturgiija. Meghalt 33~ben. 

Szentmlse: Si diligis me 1248. l. 

2. könyörgés: megemlékezés l(aricsony ünnepéről. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quae
rünk, mindenható Is- sumus, omnipotens 

ten, hogy Egyszülöttednek Deus: ut nos Unigéniti tui 
a testben való új születése nova per carnem Nativitas 
szabadítson fel minket, kik liberet ; quos sub peccáti 
a bűn igája alatt régi rab- jugo vetústa sérvitus tenet. 
szolgaságban élünk. Ugyan- Per eúmdem Dóminum 
azon a mi Urunk. nostrum. 

2. csendes lmidság : megemlékezés kartcsonyról. 

Csendes imádság. Felaján-15ecreta. Obláta, Dómine, 
lott áldozati adomá- múnera, nova Unigé

nyainkat, Urunk, szenteld niti tui Nativitáte sanctí
meg Egyszülötted új szüle- fica: nosque a peccatórum 
tése által: és minl<et tisz- nostrórum máculis emúnda. 
títs meg bííneink szennyétöl. Per eúmdem Dóminum no-
Ugyanazon. strum Jesum Christum. 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

2. Aldoús utáni lmidsig: megemlékezés l(arictonyról. 113. l. 
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Á ldozásutániimlidság.En-,postcommunio. Praesta, 
l-\ gedd, kérünk, minden- quaesumus, omnipo
~ató lsten, hogy miként a tens Deus: ut natus hódie 
világnak ma született Meg- Salvátor mundi, sicut divl
váltója, a mi Istenben való nae nobis generatiónis est 
újjászületésünknek szerzöje, auctor; ita et immortalitá
hasonlóképpen ugyan ö le- tis sit ipse largltor: Qui te
gyen halhatatlanságunk osz- cum vivit et regnat in uni-
togatója is: Ki veled. tát e. 



január l : Kiskarácsony. (Karácsony nyolcada.) 
(Stációs-templom : Sancta Maria trans Tiberim.) 

A mai szentmisében három ilnnep egyesill. l. MegilljUk az Or 
körülmtlélteléséntk évfordulóját. Erről szól az evangélium. 2. De 
a mai ünnep egyúttal karácsony nyolcada is, azért a kórus énekei 
jórészt a karácsonyi miséböl valók. Innen van a magyar neve is : 
Kiskarácsony. 3. Végill ünnepli a mai szentmise Megvá/16nk 
anyját is, mert a közös imádságok mind róla szólnak. 

Erre a napra esik a julianus naptár behozatala óta~ l( r. e. 46-
a polgári esztendő első napja. De erről a mai liturgia semmi említést 
sem tesz. Régen, mivel a pogány rómaiak kicsapongó mulatságokkal 
és erkölcstelenségekkel ültékmeg ezt a napot, ezeknek ellensúlyozá
sára az Egyház sok helyen böjtöt rendelt el és killön miseszöveget a 
bálványistentisztelet ellen (Missa de pFohibendo ab idoiis). De a 
lX. századtói kezdve mint ka rácsony oktáváját és a X l l l. századtól 
pedig, mint az úr körülmetélésének emlékét ilnnepelte az Egyház. 

Bevonulásra. (lz. 9, ().) l lntroitus. (Isai. 9, 6.) 
ek születik ne- uer nat us est nobis, 

künk, és Fiú adatik et filius datus est 
nekünk, a fejedelem- nobis: cujus impé-

az ő vállára kerül és rium super húmerum ejus: 
leszen az ő neve: a nagy et vocábitur nomen ejus, 
határozat angyala. (Zs. 97. 1.) magn i consílii Angelus. (Ps. 
~nekeljetek az úrnak új 97, l.) Cantáte Dórnino cán
éneket , mert csodás dolgokat tic um novum, quia mirabi
csclekedett. ~. Dicsőség. lia f cit. ~. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, te a bo l- Qrátio. Deus, qui salútis 
dogságos Máriának gyi!- aetérnae, beátae Mariae 

mölcsötadó S7íízessége által virglnitáte fecúnda, hu-
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az emberiséget az örök Od- máno géneri praemia prae
vGsség ajándékában részesí- stitísti : tribue, quaesumus ; 
tetted :add meg nekünk, ké- ut ipsarn pro nobis inter
rOnk, hogy annak közbenjá- cédere sentiámus, per quam 
rását érezzük, aki által mél- merúimus auctőrern vitae 
tókká lettünk az élet szerzc5- susclpere, Dóminum no
jének, Jézus l(risztusnak be- strum jesum Christum Fl
fo,adására, a te Fiadnak s a 'lium tuum : Qui tecum vi-
ma Urunknak l(i veled. vit et regnat. 

Szentlecke ugyanaz, mint az tjf~ll mlsében, 104. t. 
Atvonulásra. (Zs. 97 ,3, 4, 2.) / Graduale. (Ps. 97,3-4 et 2.) 

A föld határaimind látják ls- 1 Vidérunt omn es fi n es terrae 
tenünknek szabadítását: uj-J salutáre Dei nostri: jubiláte 
jongjatok az lstennek mind. Deo, omnis terra. r. Notum 
f. Megismertette az úr az lll' fecitDóminussalutáresuum: 
szabadltását, megmutatta a ante conspéctum géntium 
nemzetek ellitt igazságát. revelávit justitiam suam. 

Alleluja, alleluja. r. (Zsid., Allelúja, allelúja. r. 
l, 1-2.)Sokféleképpenszólott (Hebr. l, 1-2.) Multifárie 
hajdan az lsten az atyákhoz 1 olim Deus loquens pátrlbus 
a próféták által ; legutóbb in prophétis, novlssime dié
ezekben a napokban Fia által bus istis locútus est nobis in 
szólott hozzánk. Alleluja l Fllio. Allelúja. 
+ A szent evangéliwn sza- If< Sequéntia sancti Evan
kaszaSz. Luk.szerint.(2,21.) gélli secúndum Luc. (2, 21.) 

Az időben: Mid6n betelt l" illo témpore: Postquam 
a nyolcadnap, hogy kö- consummátisunt diesocto, 

rOimetéljék a gyermeket, ut circumciderétur puer: vo
hivaték az 6 neve jézus- cá tum est nomen e jus jesus, 
nak, miként az angyal ne- quod vocátum est ab Angelo 
vezte, miel6tt méhben fogan- priúsquam in útero concipe-
tatott. rétur. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 12, Offertoriwn. (Ps. 88, 12 
15.) Tiéd az ég és tiéd a et 15.) Tui sunt caeli, et 
föld : te alkottad a föld tua est terra : orbem ter
ke~ekségét és mindazt, ami rárum, et plenitudinem ejus 
raJ~a v~gyon: az igazság tu fundásti :justitia et judí
és JOg, karályi széked alapja. cium praeparátio sedis tuae. 

Csendes imádság. Elfogad- secreta. Munéribus no
ván áld_?zat.l ajándé- stris, quaesumus, Dó

kainkat és konyörgésünkel,l mine, precibúsque suscép
kérünk, Urunk, a mennyei tls : et caeléstil>us nos 
mlsztérium által tisztUs munda mystériis, et ele-
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meg minket és kegyesen l ménter exáudi. Per Dómi
hallgass meg. A mi Urunk. num nostrum. 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 97, 3.) 1 Communio. (Psalm. 97, 3.) 
A föld határai mind látják 

1 

Vidérunt omnes fines ter
l~tenünknek szabadítását. rae, salutáre Dei nostri. 

Aldozás utáni imádság. Ez postcommunio. Haec nos 
az egyesülés tisztít-, commúnio, Dómine, 

son meg minket, Urunk, pur~et a crfmine : et, inter
a búntől : és a boldogságos cedente beáta Virgine Del 
Szúz Máriának, lsten anyjá- l Genitríce Maria, caeléstis re
nak közbenjárása tegyen l médii fáciat esse consórtes. 
minkct a mennyel orvosság Per eúmdem Dominum 
részesévé. Ugyanazon. nostrum jesum Christum. 

Jézus szentsires Nevének ünnepe. 
A Kiskarácsonnyal szoros összefüggésben áll az úr jézua 

szent Nevének ünnepe, melyet, ha január 2-6-ika közé esik 
vasárnap, akkor ezen vasárnapon, ha pedig ilyen nincs, akkor 
januAr 2-án kell megilnnepelni. Üdvösségünk e névben van, azért 
tiszteljük mi is az Egyházzal és hivjuk e szent Nevet a bűnök 
elleni harcokban segítségünkre. Főként ne hagyjuk elveszni ezt 
a szép köszöntést : •Laudetur jesus Christus - in aeternum. 
Amen.• Aki az ősi katholikus üdvözlést: Dicsértessék a Jézua 
l(rlsztus-t használja, mlndannyiszor 50 napi és halála óráján a 
megkivánt föltételek teljesitése mellett (X lll. l(elemen pápa 
1759. évi szept. 5-én kiadott rendelete szerlnt) teljes búcsút 
nyerhet. Ez ünnepen és ennek nyolcada alatt teljes búcsút nyerhet, 
ki meggyónik, megáldozik, Jegalább kis misét hallgat és temJ:)Io
mot látogatva, 6 Szentsége szándékára néhány Miatyánkot és Od
vOzlégyet Imádkozik. (IX. Pius, 1866.) 
Bevonulásra.( Filip. 2,10-11.) •lntroitus. (Phil. 2, 10-11.) 

IJJézus nevében haJoljon ll" nómlne jesu omne 
meg mlnden terd az ; genu flectátur, caelé-
égieké,aföldiekéésaz · . stium, terréstri um, et 

alviláglaké és minden nyelv ! infernórum: et omnis lingua 
vallja meg, hogy az úr jézus i confiteátur, quia Dóminus 
l(risztus az Atyaisten dicső- jesus Christus in glória est 
ségében van. (Zs. 8, 2.) Dei Patris. (Ps. 8, 2.)Dómine, 
Uram, ml Urunk l mily cso- Dóm i n us noster, quam adrni
dálatos az egész világon a te rábile est nomen tuum in uni
neved l r. Dicsőség. vérsa terra! r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, te egy- Qrátio. Deus, qui uni
szülött Fiadat az em- géntium Filium tuutn 

beri nem megváltójává ren- Constituisti humáni géneris. 
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delted és megparancsoltad, Salvatórem, et jesum vo
hogy jézusnak nevezzék : cári jusslsti : concéde pro
engedd kegyelmesen, hogy pltius ; ut, cujus sanetum 
akinek szent nevét tisztel- nomen venerámur in terris, 
jük a földön, annak látásán ejus quoque aspéctu per
is örvendezhessünk a meny- fruámur in caelis. Per eúm-
nyekben. Ugyanazon. 

1 
dem Dóminum. 

Szentlecke az apostolok cse- 1 Léctio Actuum Apostoló-
lekedeteiből. (4, 8-12.) rum. (4, 8-12.) 

Ama napokban: Péter el- {" diébus illis: Petrus, re
telve Szentlélekkel, Igy plétus Spiritu Sancto, di

szólt : Fejei a népnek és xit : Príncipes pópuli et se
ti vének halljátok l Ha mi nióres, audite : Si nos hódie 
ma a beteg emberen véghez- dijudicámur ln benefácto 
vitt jótétemény miatt keru- hóminis infírmi, in quo iste 
Jünk ítélkezés alá, hogy mi- salvus factus est, notum sit 
által épült ez fel, vegyétek ómnibus vobis, et omni 
tudomásul mindnyájan ti plebi Israel : quia in nő
és Izrael egész népe, hogy a mine Dómini nostri jesu 
mi Urunknak, a názáreti Christi Nazaréni, quem vos 
Jézus Krisztusnak neve ál- crucifixlstis, quem Deus su
tal, kit ti keresztre feszítet- scitávit a mórtuis, in hoc 
tetek, kit lsten feltámasztott iste astat coram vobis sa
halottaiból, őáltala áll ez itt nus. Hic est lapis, qui re
előttetek egészségesen. Ez az probátus est a vobis aedl
a kö, melyet ti, mint épitők ficántíbus : qui factus est 
elvetettetek, mely szegletfö in caput ánguli : et non 
lett és nincsen üdvösség est in álio áJiquo salus. 
senki másban. Mert más név Nec enim áliud nomen est 
nem ls adatott az emberek- sub caelo datum homlnibus, 
nek az ég alatt, amelyben in quo opórteat nos salvos 
üdvözülnünk kellene. fleri. 

Atvonulásra. (Zs. 105, Graduale. (Ps. 105, 47.) 
47.) Szabadits meg minket, Salvos fac nos, Dómine 
Urunk, Istenünk, és gyüjts Deus noster, et cóngrega 
össze minket a nemzetek nos de natiónibus : ut con
közül, hogy hálát adhassunk fiteámur nómini sancto tuo, 
szent nevednek és dicseked- et gloriémur in glória tua. 
hessünk dicséreteddet t. t. (Isai. 63, 16.) Tu, Dó
( lz. 63, 16.) Te vagy Uram, mine, Pater noster, et Re
ami Atyánk s Megváltónk, a démptor noster : a saecul o 
te neved öröktől fogva van. nomen tuum. 

Alleluja, alleluja! 1. (Zs. Alle1úja, allelúja. f. (Ps. 
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144, 21.) Az úr dícséretét It 44, 21.) Laudem . Dómin 
hirdesse szám és minden 1 loquétur os meum, et bene
élő áldja szent nevét ll· dica t omnis caro nomen san-
Alleluja l tum ejus. Allelúja. 

A szent evangélium ugyanaz, mint újév ünnepén, 136. t. 
Felajánlásra. (Zs. 85, 12, l Offertorium. (Ps. 85, 12 

5.) Teljes szívembéil dicsér- et 5.) Confitébor tibi, Dó
lek, Uram, én Istenem és mine Deus meus, in toto 
mindörökké magasztalom corde meo, et glorificábo 
nevedet : mcrt te, Uram, nomen tuum in aetérnum: 
jóságos és kegyes vagy : quóniarn tu, Dómine, suávis 
nagyirgalmú mindazokhoz, et mitis es : et multae mise
kik téged segitségtil hlvnak, ricórdiae ómnibus invocán-
AIIeiuja l tibus te, allelúja. 

Csendes imádság. Áldásod, secreta. Benedictio tua, 
kegyelmes Isten, mely clementíssime Deus, 

minden teremtményt meg- qua omnis viget creatúra, 
elevenít, szentelje meg, ké- sanctlflcet, quaesumus, hoc 
rünk, ez áldozatunkat, me- sacrifidum nostrum, quod 
Iyet neked Fiad, ami Urunk ad glóriam nóminis Fílii tui, 
Jézus Krisztus nevének di- Dómini nostri jesu Christi, 
csóségére felajánlunk, hogy , afférimus tibi : ut roajestáti 
az szent Fölséged előtt 1. tuae piacére possit ad lau
kedves legyen dlcséretedre, l dem, et nobis proticere ad 
és nekünk is használjon az salútem. Per eúmdem Dó-
üdvösségre. Ugyanazon. minum jesum Christum. 

Prefáció a karAcsonyl, 561. 1. 
Áldozásra (Zs. 85, 9-to.)~ Communio. (Ps. 85, 9-JO.) 

A nemzetek, melyeket al- · Omnes gentes quascúmque 
kottát, mindnyájan eljllnek • feclsti, vénient, et adorábunt 
és leborulnak Uram, előtted, coram te, Dómine, et glori
és dicsllltik nevedet: me rt ficábunt nomen tuum : qu ó
nagy vagy te, és csodákat niam magnus es tu, et fá
müvelsz ; csak te vagy az 

1 

ciens mirabllia : tu es Deus 
Isten. Alleluja l solus. Allelúja. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Omnlpo
t-\ Örök, mindenható Is- j tens aetérne Deus, qui 
ten, ki minket alkottál és · creásti et redemlsti nos, ré
megváltottál, tekintsd ke- ! spice propltius vota nostra : 
gyesen könyörgéseinket és' et sacriticium salutáris hós
méltóztassál nyájas és ke- i tiae, quod in honórem nó
gyes arccal fogadni ennek : minis Fílii tui, Dómini no-
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az üdvöthozó áldozatnak i stri jesu Christi, roajestáti 
bemutatását, melyet Fiad, ' tuae obtúlimus, plácido et 
jézus Krisztus, a mi Urunk : benlgno vultu suscípere dl
nevének tiszteletére hoz- ; gnéris ; ut grátia tua nobis 
tunk Fölséged elé, hogy ke- 1 infúsa, sub gloriőso nómine 
gyelmed belénk öntetvén, : jesu, aetérnae praedestina
jézus dicsöséges neve alatt 1 tiónis título gaudeámus nő
örvendhessünk annak, hogy l mina nostra scripta esse in 
nevünk az örök kiválasztás- l caelis. Per eúmdem Dóml
nál fogva a mennyekben föl l num nostrum jesum Chri
van jegyezve. Ugyanazon. strum, Fílium tuum. 

január 2: Szent István elsii vértanu nyolcada. 
(A szentmise, mint az ünnepen, 114.1., az ott közölt vflltozásokkal.) 

Január 3: Szent jános apostol ünnepének nyolcada. 
(A szentmise, rnint az ünnepen, 118.1.,azott közölt változflsokkal.) 

január 4 : Aprószentek ünnepének nyolcada. 
(A szentmise, mint az ünnepen, 121.1., az ott közölt változflsokkal.) 

január 5 : Vizkereszt (háromkirályok) vlgDiáJa. 
A mai evangélium kettós tanulsflgot rejt s:zámunkra. Meg

tanuljuk belöle egyrészt Szent józsef aliizatos engedelmesség~t. 
hogy követésére buzduljunk; másrészt megismerhetjük, hogy 
mennyi elrejtett szépség tflrul fel a liturgiában, ha megértjük 
azt. Mert ez az evangélium mflr bevezetés a holnapi ünnephez, 
amikor az isteni Gyermek klnyilvánltja lsten·voltát az egész 
viifag előtt. - Már Szent HilArius szeránt a pogányok megtér~ 
sét jelentette az Üdvözltó Egyiptomba menekülése és visszatérése. 

A mai napon Oli az Egyh:lz Szent Teleszforusz emlékét is, 
ki mint pápa 127-137 közölt kormányozta u Egyhflzat & 
vér~anuként halt meg Rómában. 
A szentmise ugyanaz, mint a karácsony nyolcada alatti vasilr· 

napon, 125. 1., az alábbiak kivételével: 
2. könyörgés: megemlékezP-s Sze nt Teleszforuszró! a Si dili~is 

kezdetíí szentmise könyörgésével. 1248. l. 

3. könyörgés: a Szent s~üzról, 131. l. 
'14 A szent evangélium sza-:+ Sequéntia sancti Evan-
kasza Szent Máté szcrint. l gélii sec. Matthaeum. 

(2, 19-23.) l (2, 19-23.) 

Az idöben: Mikor Heró- Jn illo térnporc: Defúncto 
des meghalt, Ime az úr l Heróde, ecce Angelus 

angyala megjelenék józsef- Dómini appáruit in somnis 
nel< álmában Egyiptomban, 1 Joseph in Aegypto, dicens : 



JANUÁR 5; VÍZKERESZT VIGILIÁJA 141 

mondván : Kelj föl, vedd a Surge, et áccipe púerum, et 
gyermeket és anyját és menj matrem e jus, et vade in ter
Izrael földjére, mert meghal- ram Israel : defúncti sunt 
tak, kik a gyermek életére enim, qui quaerébant áni
törtek. Ki fölkelvén, vevé a mam púeri. Qui consúrgens, 
gyermeket és annak anyját aceépit púerum, et matrem 
és Izrael földére méne. Hall- ejus, et venit in terram ls
ván pedig, hogy Archelaus rael. Audiens autem, quod 
uralkodik judeában atyja, Archeláus regnáret in ju
Heródes után, félt odamenni: daea pro Heróde pat re suo, 
és megintetvén álmában, el- timuit illo ire : et adrnőnitus 
tére a galileai részekre. És in somnís, secéssit in partes 
megérkezvén, ama városban Oalilaeae. Et véniens habi
lakék, melyet Názáretnek ne- távit in civitáte, quae vocá
veznek, hogy beteljesedjék, tur Názareth : ut adimple
ami meg volt mondva a pró- i rétur qúod dictum est per 
féták által, hogy názáreti-l prophétas : Quóniam Naza
nek fogják hivni. Hiszek. raeus vocábitur. Credo. 
2. csendes imfldsltg: megemlékezés Sze nt Teltszforuszról: a Si 

diligis kezdetü szentmiséböl 1248. l. 
3. csendes imltdsltg: a Szent Szüzröl, 132. l. 

Prefáció a karltcsonyi, 561. l. 
2. ltldoz~s ut {tn l imltdsltg: megemlékezés Szent Teleszforuszról: a 

Si diligis kezdetü szenimiséből 1248. l. 
3. ~ldods utltni lmltdsltg: a Szent Szüzröl, 132.1. 



Január 6: Vízkereszt. (Epiphanla.) 

(Stációs-templom: Szent Péter bazilikája .) 

Az ünnepkör másodi!< főtinnepe az Epiphania, amelyet magya
rul Vizkeresztnek vagy a Há romszentkirályok napjának is nevez
nek, de a magyar elnevezések nem fejezik ki eléggé az ünnep 
gondola tát. Egyike az Egyház legrégibb ünnepeinek és eredetileg 
az úr szU!etésének vol t az ünnepe, majd pedig a keleti Egyház 
keresztelési ünnepe lett. Mivel Keleten l<eletkezett, azért igazi 
megértéséhez a keleti nép gondolatvilágából kell két dolgot meg
értenünk. A keleti népek szeretik a pompát és ha egy király vagy 
nagy úr érkezett · egy városba, nagy ünnepséggel fogadták és a 
király is roppant pompával vonult be, kittin tetés eket osztogatott 
és hódolatot fogadott. Az ilyen látogatást nevezték: Theophánia 
vagy Epiphánia névvel - az lsten megjelenésének. Továbbá 
Keleten a rne nyegző több napon át tartó ünnepség volt, nagy 
lakomával. ú gy, hogy a keleti ember a másvilági életét sern 
tudta másként elképzeln i, min thogy a •rnennyek országa• hasonló 
egy menyegző i lakomához. 

Ez a két gondolat egyesül az Epiphánia ünnepére. Krisztus, 
a k irály, az lsten bevonul ma városába és megünnepli menyegző
jét j egyesével ; erre mindnyájunka t meghiv és naponként vidám 
lakomá t ad az EuchJ ristiában. - Az Epiphánia ünnepségei 
január 6-án kezdőd t ek és htlrom na pon át tart ottak. Közben a 
bölcse!< imádásá ról, jézus megkereszteléséről a jordánban és a 
kánai menyegzoről sz61ó evangél iumo t olvasták, mert ezek a 
keresztség re és az Eucharis tiá ra vona tkoztak, melyet mind a há
rom napon kiosz tottak. 

Mikor a római Egyház a IV. században átvette ezt az ünne
pet keletről, a kkor már az ú r születését december 25-én tartotta 
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meg és Igy lett ez az ünnep Krisztusnak, mint az örök kirAlynak, 
az egész vilAg szfne előtt való megnyilatkozflsa. Igy azután a 
KriSZlus király régebbi ünntpt is ez a nap, amelyen az Egyházzal 
együtt érző hivek igyekeznek elösegfteni, hogy Krisztus a mal 
pogányok közt is megjelenhessék, mint király és lsten. - A pogá
nyokat a bölcsek képviselik, akik ma eljöttek hódolni a vilAg 
Megváltája előtt és ajándékul aranyat, tömjént és mirrhát vittek 
neki. A Szentirás csak bölcseknek nevezi és sem számukat, sem 
nevüket nem mondja meg. De a középkor jAmbor gondolkozása 
királyoknak tette meg öket, mert adományaik szerint gazd~gok 
voltak és talAn a zsoltáros jövendölések beteljesedését láttAk 
bennök. (71. zsolt.) Az ajándtkok szAmából már Szent Leó ptlpa 
arra következtet, hogy hárman voltak. A IX. században nevet is 
adnak nekik : GAspAr, Menyhért, Boldizsár. A három ajAndékot 
j el képesen magy~rázzák : az arany mutatja kirAiyi hatalmAt, a 
tömjén illata a főpapot illeti és a mirrha Krisztus szenvedésének 
és eltemetésének az előképe. Keleten az arany a király előtt 
hódolat volt, a tömjén és a mirrha az anytlnak és gyermekének 
szólt: az egyik jó Illatot terjesztett, a másik szeriotük a tejkép
zést segftl elő. Es valószfnfl, hogy ez utóbbi az igazi jelentése az 
adományoJmak. A liturgiában a secreta szerint ezek az adomA
nyok az Ur jézust jelentik, akit ma ezeknek jelképe alatt át
adunk és akit visszakapunk a misztériumban. 

Az Epiphánia misztériumába belehelyezkedve : mi magunk 
vagyunk a okirAiyok•, akik Krisztusnak hódolunk, a felajtlniAsl 
menetben neki ajándékot viszünk és ezért viszonzAsul az áldoza ti 
lakomában új fény és új öröm tölt el, hogy a csillagot kiivettük. 
Bárcsak tiszta lélekkel és értelemmel felfoghatnánk, amit ma 
Igy ünnepeltünk-imádkozza az EgyhAz is és kivánjuk magunk is. 

Az Epiphánia ünnepét több szentelmény is gazdagftja. Ezek 
a következök : 

a) A vízsuntelis (Vizkereszt). Az úr jézus keresztségének emlé
kére Keleten a keresztség szentségének kiszolgáltalba volt ez a 
nap. A keresztkút vizéból h~zavittek és jámbor módon hasz
nálták. Ennek emlékére ma az egész EgyhAzban vizet szen
telnek. 

b) A házszentelés. Az ü n n ep vigiliáján sok helyen a pap ünne
pélyes menetben megy a csaltidok otthonába és ott imtldság uttln 
a ház helyiségeit a szenteltvlzzel és tömjénnel megszenteli. 

c) A krltaszenltlés. Sok helyen szokás, hogy a pap a htlz
szentelés alkalmával vagy pedig a család feje az ajtó fölé odalrja 
a három kirtlly nevének kezdőbetűit és az évszámot: 

19 t 0, t M.t B. t 45. 
A kré!At, mellyel ezt fellrják, szintén megszentelik. 

Hogyan Qliük meg a Vízkereszlet 7 l. Adjunk hfllát a kat. 
hitért, mely csillagként felragyogott a lelkünkben és lstenhez 
vezet. És egyúttal fogadjuk meg, hogy a három királyokhoz 
hasonló elhatározottsággal és áldozatkészséggel követjük e csil
lagnak, a katolikus hitnek minden tanítását. 2. Ezen az élet-
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utunkon ml is három ajAnd~kot viszünk : az Istenszeretet Gra· 
nydl, az lmAdsAg tömjtnjtl és az önmegtaga~~As. a bllnbánat 
mlrrhá/6t 3. A liturgikus szokásokból kettőt megtartunk : 
viszlink haza szenteltvlzet és sokszor használjuk, mint az Egyház 
szentelményét. Megáldatjuk házunkat és fellrjuk O. t M. t B. 
nevét. 4. Ezen idö alatt kétszeresen buzgólkodunk az Egyház 
szándékának megfelelllen a pogAny missziók ügyéért. Imádko
zunk - és adakozunk. Az Egyházzal való együttérzés kifej
lesztésének hatalmas eszköze a mlsszlókért való Aldozatosság. 

Bevonulásra. (Malac h. 3, l ; lntroitus. (Malac h. 3, l ; l. 
Krón. l. 29, 12.) Par. 29, 12.) 

llme, megjött ~ Feje- cce, advénit dominá-
delem, az Ur : ki- tor Dóminus : et re-
rályság, hatalom és gnum in manu ejus, 

uralkodás ékesltik őt. (Zs. et potéstas, et impérium. 
71, 1.) lsten l add át ltéle- (Ps. 71, 1.) Deus, judidum 
tedet a királynak, igazsá- tuum Regi da: et justitiam 
godat a király fiának. r. tuam Fllio Regis. r. Glória 
Dicsllség. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a Qrátio. Deus, qui hodi
csillag vezérlete mel- érna die Unigénitum 

lett a mai napon kinyilat- tuum géntibus stella duce 
koztattad egyszülött Fia- revelásti : concéde propl
dat a pogányoknak, engedd tius ; ut, qui jam te ex fide 
kegyesen, hogy mi, kik té- cognóvimus, usque ad con
ged már hitünk által isme- templándam spéciem tuae 
rQnk, magasztos szlned látá- celsitúdinis perducámur. 
sára is eljuthassunk. Ugyan- Per eúmdem Dóminum 
azon a mi Urunk. nostrum. 

Szentlecke lzaiás próféta Léctio lsalae Prophétae. 
könyvéblH. (60, 1-6.) (60, 1-6.) 

Kelj fel, ragyogj fel, jeru-l surge, illumináre, jerúsa
.. zsálem, mert eljött a te Jem : quia venit lumen 

Vllagosságod, s az Ur dicső- tuum, et glória Dómini su
sége felragyogott fölötted. per te orta est. Quia ecce 
~ert Ime sötétség borltja a . ténebrae opérient terram, et 
fold~t.,és homály a népek~t, l callgo pópulos : super te au
de fo!otte~ felragyog az Ur, i tem oriétur Dóminus, et 
és. d1csös~ge ll_legnyilvánulj' glória ej us in te vidébitur. 
r~Jtad. Nepek JÖnnek majd Et ambulábunt gentes in !ú
VIlágosságodhoz, és kirá- , mine tuo et reges in splen
lyok a neked támadt fényes- ! dóre ortJs tui. Leva in clr
séghez. Hordozd köriil sze- rúitu óculos tuos, et vide : 
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medet, és lásd: Egybegyűl- omnes Isti congregáti sunt, 
nek ők mindnyájan, te- venérunt tibi: filii tui de 
hozzád jönnek ; jönnek fiaid longe vénient, et flliae tuae 
a távolból, és hátukon hoz- de látere surgent. Tunc vi
zák leányaidat. Meglátod 1 débls, et áfflues, mirábitur 
majd és felderülsz, szíved [ et dllatábitur cor tuum, 
csodálkozik és kitágul, mi- ! quando convérsa fúerlt ad 
vel majd hozzád tér a ten- ! te multitúdo maris, fortitú
ger özöne, és hozzád megy l do géntium vénerit tibi. ln
a nemzetek kincse. Elborít ! undátio camelórum opérlet 
majd téged a tevék áradata, 'l te, dromedárii Mádlan et 
Mádi án és É fa dromedárja; Ep ha : omnes de Saba vé
valamennyien Sábából jön-l nient, aurum et thus defe
nek, aranyat és tömjént hoz- , réntes, et laudem Dórnino 
nak, s az úr dicséretét hir-l annuntiántes. 
detik. l 

Atvonulásra. (lz. 60, 6 és 1 Graduale. (Isai. 60, 6 et 1.) 
1.) Mind eljőnek Sábából Omnes de Sabz· vénlent 
aranyat és tömjént hoznak, aurum et thus deteréntes et 
és az úr dicséretét hirdetik. laudem Dórnino annuntÚm
V. Kelj fel, ragyogj f}!l tes. r. Surge, et illumináre, 

jeruzsálem: mert az Ur jerúsalem : quia glória Dó-
dicsősége felragyogott fö- mini super te orta est. 
l ötted. 

Alleluja, alleluja l r. (Mt. 
2, 2.) Láttuk az ő csillagát 
napkeleten és eljöttünk 
ajándékainkkal imádni az 
Urat. Alleluja l 
+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(2, 1-12.) 

M ikor megszaletett jézus 
a judeai Betlehem

ben, Heródes király nap
Jaiban, Ime, bölcsek jö
vének napkeletren jeruzsá
lembe, mondván : Hol va
gyon, aki született, a zsidók 
k1rálya? mert láttuk csilla
gát napkeleten és eljöttünk 
imádni őt. Hallván pedig 
ezt Heródes király, megza-

Missták 

Allelúja, alle! úja. . r. 
(Matth. 2, 2.) VIdimus stei
Iam ejus in Oriénte, et vé
nimus cum munéribus ado
ráre Dóminum. Allelúja. 
+Sequentia sancti Evangélli 

secúndum Matthaeum. 
(2, 1-12.) 

Cum natus esset jesus in 
Séthlehem juda in dié

bus Heródis regis, ecce Magi 
ab Oriénte venérunt jerosó
lymam, dicéntes : Ubi est 
qui natus est rex judaeó
rum? VIdimus enim steiiam 
ejus ln Oriénte, et vénimus 
adoráre eum. Audiens au
tem Heródes rex, turbátus 
est, et omnis jerosólyma 

10 
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varodék és vele egész jeru- cum illo. Et cóngregans om
zsálem. És összegyüjtvén nes prlncipes sacerdótum, et 
mind a papi fejedelmeket és scribas pópuli, sciscitabátur 
a nép írástudóit, tudakozó- ab eis, ubi Christus nasceré
dék tőlük, hol kell a Krisz- tur. At illi dixérunt ei : ln 
tusnak születnie. Azok pe- Séthlehem judae: sic enim 
dig mondák neki :juda Bet- scriptum est per Prophé
lehemében ; mert Igy van tam : Et tu Séthlehem terra 
megirva a próféta által : És juda, nequáquam mínima 
te Betlehem, júda földe, ép- es in prindpibus juda : ex 
pen nem vagy legcsekélyebb te enim éxiet dux, qui regat 
Júda nagyjai közt; mert be- pópulum meum Israel. Tunc 
Tőled származik a vezér, ki Heródes, clam vocátis Ma
kormAnyozni fogja népe- gis, diligénter didicit ab eis 
met, Izraelt. Akkor Heró- tempus stellae, quae appá
des titkon hivatván a böl- ruit eis : et mittens illos in 
eseket, pontosan megtuda- Bétlehem, dixit : lte, et in
kolá tőlük az időt, mikor a terrogáte diligénter de púe
csillag neícik megjelent. És ro : et cum invenéritis, re
elküldvén őket Betlehembe, nuntiáte mihi, ut et ego 
mondá : Menjetek, kérde- véniens adórem eum. Qui 
zősködjetek szorgalmasan a cum audissent regem, abi
gyermek felől, és ha megta- érunt. Et ecce stella, quam 
láljátok, jelentsétek nekem, viderant in Oriénte, ante
hogy én is elmenvén, imád- cedébat eos, usque dum vé
jam őt. Kik, miután meg- nlens, staret supra, ubi erat 
hallgatták a királyt, elme- Puer. Vidéntes autern stei
nének. És ime, a csillag, me- Iam, gavfsi sunt gáudio 
lyet láttak vala napkeleten, magno valde. Et intrántes 
elóttük méne, míglen oda- domum, invenérunt Púerum 
érkezvén, megállapodék a cum Maria matre ejus, (hic 
hely fölött, hol a gyermek genuflectitur) et procidén
vala. A!f~int pedig me~lát- tes adoravérunt eum. Et 
~ák a cstllagot, megörülenek apértis thesáuris suis, obtu
tgen nagy örömmel. És be- lérunt ei múnera, aurum, 
menvén a házba, megtalá- thus, et myrrham. Et res
Ják .a gyermeket anyjával spónso accépto in somnis, 
Mártával, és leborulva imá- ne redlrent ad Heródem, 
dák őt. (Térdethajtunk.) És per áJiarn viam .revérsi sunt 
megnyitván kincsesiAdái- in regiónem suam. 
kat, ajándékokat adának 
neki, aranyat, tön:tjént és mirhát. És intéstkap ván ál
mukban, hogy vtssza ne menjenek Heródeshez · más 
úton térének vissza országukba. ' 



ViZKERESZT UTÁNI VASÁRNAP: SZT. CSALÁD 147 

Felajánlásra. (Zsolt. 71, Offertoriwn. (Psalm. 71, 
10-11.) Tarzisz királyai és a 10-11.) Reges Tharsis, et in
szigetek adományokat hord- sulae múnera ófferent : re
janak: Arábia és Szába kir á- ges Arabum et Saba dona 
ly ai ajándékokat hozzanak: addúcent : et adorAbunt 
és hódoljon előtte a fCild · eum omnes reges terrae, om
minden királya, s legyen nes gentes sérvient ei. 
minden nemzet a szolgája. 

Csendes imádság. Egyhá
zad áldozati adomá

nyaira kérünk, Urunk, ke
gyesen tekints le, melyekkel 
már nem aranyat, tömjént 
és mirhát ajánlunk fel ne
ked, hanem amit ezek az 
adományok jelentenek, azt 
áldozzuk fel és azt vesszük 
viszont magunkhoz, Jézus 
Krisztust, a te Fiadat, a mi 
Urunkat : Ki veled él. 

Secreta. Ecclésiae tuae, 
quaesumus, Dómine, 

dona propitius intuére : qui
bus non jam aurum, thus, 
et myrrha profértur ; sed 
quod elsdem munéribus de
clarátur, immolátur, et sú
mitur, jesus Christus Fflius 
tuus Dóminus noster : Qui 
tecum .vivlt et regnat in uni
tá te Spirítus Sancti Deus. 

Prefáció a vlzkeresztl, 561. l. 

Áldozásra. (Mt. 2, 2.) Lát-, Communio.(Mt.2,2.)VIdi
tuk az 6 csilla~át napkeleten mus steiiam e jus in Oriénte, 
és eljöttünk aJándékainkkal et vénimus cum munéribus 
i~ádni az Urat. l adoráre Dómlnum. 
A.ldozás utáni imádság. postcommunio. Praesta, 

J-\ Kérünk, add meg ne-l quaesumus, omnipotens 
klink, mindenható lsten, . Deus: ut quae solémni cele
hogy amit ünnepi áldozattal brámus offício, purificátae 
ünnepellink, azt megtlsz- mentis inteliigénUa conse
tult lélekkel el is érhes- quámur. Per Dóminum no
sük. A mi Urunk jézus strum jesum Christum FI-
Krlsztus. lium tuum. 

A Szentesal6d ünnepe. 
(VIzkereszt nyolcadába esó vasárnap. - Vizkereszt nyolcada 
alatt, ha más ünnep nem esik e napra, az ünnepről ve~szük a 
misét. De a könyörgés hez, csendes Imádsághoz és az áldozás utáni 
Imádsághoz 2. és 3. helyen a 153-156.Japon ltvöket csatoljuk.) 

A betlehemi jászol mellett fakadt a Szentcsalád tisztelete, 
ahol a kisded jézus imádására egybejövő pásztorok ott taltilttik 
Szúz Anyját és nevelőatyját, Szent józsefet is és a kis jézusra 

10• 
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ragyogó fényOzi!nbl!l r!juk Js hullott a tisztelet sugara. Igy teh!t 
nagyon szépen beleillik ez az ünnep a karácsonyi ünnepkör gon
dolatába, bár a legújabb ünnepek egyike. A liturgiába 1898-ban 
került és akkor a breviárium himnuszait maga a pápa, XIII. Leó 
lrta meg. Legújabban pedig 1921-ben XV. Benedek pápa az egész 
világra kötelezővé tette megillését és erre a vasárnapra állandó
sltotta. Bár segitene hoz7á ez az ünnep, hogy korunk Jegnagyobb 
baj!ra, a családok szétzOllésére és ezzel a társadalom elkeresztény
telenedésére orvosság lenne. Szép lesz a ml családi életünk, ha 
követjük a szentleckében olvasott tanácsokat. 

Bevonulásra. (Péld. 23, l Introitus. (Prov. 23, 24 et 
24-25.) 25.) 

llrömmel ujjongjon az , tet gáudio pater 
Igaz atyja, örüljön l J usti, gáudeat Pater 
atyád és anyád és ! tuus et Mater tua, 

örvendezzék, ki téged szült. et exsúltet quae génuit te. 
(Zs. 83, 2-3.) Mily kelle- (Ps. 83, 2-3.) Quam dilécta 
mesek a te hajlékaid, sere- tabernácula tua, Dómine 
geknek Ura: sóvárogva vá- virtútum l concuplscit, et 
gyakozik lelkem az úr ud- déficit ánlma mea in átrla 
varaiba. r. Dicsőség. Dómini. r. Glória Patri. 

Könyörgés. úr Jézus Krisz-,Qrátio. Dómine jesu 
tus, ki a családi életet Christe, qui Mariae et 

szóval ki nem fejezhető joseph súbditus, domésti
erényeiddel megszentelted, cam vitam ineffabilibus vir
mikor Máriának és József- tútibus consecrástl : fac nos 
nek alávetetted magadat : utriúsque auxflio, Famlliae 
engedd, hogy mindkettőjük- sanctae tuae exémplis ln
nek segitségével Szentcsalá-l strui ; et consártium cón
dod példája legyen a mi sequi sempitérnum : Qui 
!anftónk és hogy egykor mi j vivis et regnas cum Deo 
!S az ll örök közösségükbe j Patre in unitáte Spirítus 
JUthassunk: Ki élsz. Sancti Deus. 
(2. könyörgés: megemlékezés a vasarnapról, 153.1., 3. könyörg b: 

Vizkeresztról, 144. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Lectio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a kolosszeiekhez Irt Apóstoli ad Colossénses. 

leveléb61. (3, 12-17.) (3, 12-17.) 

Testvérek: Vegyétek ma- fratres: Jndúite vos sicut 
gatokra, mint az ls- elécti Dei, sanct!, et di

tennek szent és kedves lécti viscera misericórdiae, 
választottjai, az irgalom in- benignitátem, humilitátem, 
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dulatát, a jóságot, az alá-l modéstiam, patiéntiam : 
zatosságot, a szelídséget és 1 supportántes Invicem, et 
a béketűrést; szenvedjétek 

1 

d onántes vobismetípsis, si 
el egymást és bocsássatok quis advérsus áJiquem habet 
meg egymásnak, ha egyik- querélam : sicut et Dóminus 
nek panasza van a másik donávit vobis, ita et vos. 
ellen. Amikép az úr is meg- Super ómnia autern haec, 
bocsátott nektek, épúgy ti caritátem habéte, quod est 
is. Mindezek fölött pedig vlnculum perfectiónis : et 
szeretetetek legyen, mert ez pax Christi exsúltet in cór
a tökéletességnek köteléke. dibus vestris, in qua et vo
S Krisztus békéje, melyre 1 cáti estis in uno córpore : 
hivatottak vagytok egy· et grati estóte. Verbum 
testben, diadalmaskodjék a Christi hábitet in vobis ab
szlvetekben. Legyetek há- undánter, in omni sapiéntia, 
lásak. Krisztus igéje lakjék docéntes, et commonéntes 
bennetek gazdagon. Min- vosmetlpsos, psalmis, hym
den bölcseséggel tanítsá- l nis, et cánticis spirituálibus, 
tok és intsétek egymást, in grátia cantántes in cór
zsoltárokkal, szent dalok- dibus vestris Deo. Omne, 
kal, lelki énekekkel és hála- quodcúmque fácitis in verbo 
adással énekeljetek szivból aut in ópere, ómnia in nő
az Istennek. S bármit csele- mine Dómini jesu Christi, 
kesztek, szóval, vagy tettel, grátias agéntes Deo et Patri 
mindent tegyetek az úr per ipsum. 
Jézus Krisztus nevében, és 
adjatok hálát az Istennek, az Atyának őáltala. 

Atvonulásra. (Zs. 26, 4.) Graduale. (Psalm. 26, 4.) 
Egyet kérek az Urtól, azért Unam pétii a Dómino, hane 
esedezem, hadd lakjam az requíram, ut inhábitem in 
úr házában éltemnek min- domo Dómini ómnibus dié
den napján. '!. (Zs. 83, 5.): bus vitae meae.Y.(Ps. 83, 5.) 
Boldogok, kik házadban ' Beáti, qui hábitant in domo 
laknak, Uram, mindörökön; tua, Dómine·: in saecula 
örökké dicsérnek téged. l saeculórum laudábunt te. 

Alleluja, alleluja. f. (lz. l Allelúja, allelúja. 1.(1sal. 
45, 15.) Valóban te el-j 45, 15.) Vere tu es Rex ab
rejtett király vagy, Izrael[ scónditus, Deus Israel Sal
üdvözítő Istene. Alleluja[, vátor. Allelúja. 

A szent evangélium: Cum factus esset, 154. l. 

Felajánlási ének. (Lk. 2, l Offertorium. (Luc. 2, 22.) 
22.) Jézust szülöi felvivék l Tulérunt jesum paréntes 
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jeruzsálem~e, hogy bemu- ejus in jerúsalem, ut slste-
tassák az Urnak. rent eum Dómino. 

Csendes imádság. Elhoz- secreta. Placatiónis hó
tuk neked, Urunk, az stlam offérimus tibi, 

engesztelő áldozati ado- Dómine, suppliciter depre
mányt és könyörögve ké- cántes : ut, per intercessió
rünk, hogy lsten Szüzany- nem Delparae VIrginis cum 
jának és Szent Józsefnek beáto joseph, famllias no
közbenjárására családunkat stras in pace et grátia tua 
békében és kegyelmedben flrmiter constítuas.Per eúm
megerősltsd és megőrizd. dem Dóminum nostrum 
A mi Urunk. Jesum Christum. 

(2. csendes lmfldsflg: megemlékezés a vasamap ról, 155. 1., 3. VIz
keresztről 147. 1.) 

Prefáció a vlzkeresztl, 561. l. 

Áldozásra. (Lk. 2, 51.) Communio. (Luc. 2, 51.) 
J~zus hazatért velak és Ná- Descéndit jesus cum eis, et 
záretbe méne és engede!- venit Názareth, et erat súb-
mes vala nekik. ditus illis. , 

Aldozás utáni imádság. 
Add meg, Urunk Jézus, 

hogy mi, akiket mennyei 
szentségeddel megerllsltet
tél, Szentcsaládodnak pél
dáját állhatatosan követ
hessük: hogy halálunk órá
ján dicsőséges Szüzanyád
nak és Szent Józsefnek a 
segitségével az örök hajlé
kokba való befogadásra 
méltók legyünk: Ki élsz. 

Postcommunio. Quos eae
léslibus réficis sacra

méntis, fac, Dómine jesu, 
sanctae Familiae tuae ex
émpla júgiter imitári : ut, 
in hora mortis nostrae, oc
currénte gloriósa VIrgine 
.Matre tua cum beáto Jo
seph ; per te in aetérna ta
bernácula récipi mereámur : 
Qui vivis et regnas cum 
Deo Patre. 

(2. flldozfls utflni lmfldsflg: megemlékezés a vasflmapról, 156. 1., 
3. Vizkeresztről 147. 1.) 

Január ll : Megemlékezés Szent Hyginusról. 
(Szent Hyglnus pflpa volt és 143-ban vértanuhalfllt halt. A szent
mise ugyanaz, mint vizkeresztkor, dc a 2. könyörgést, csendes és 
flldozás utiini fmfld~flgot a szent pápAról kell vennünk úgy, mint a 
Si diligis kezdetil szenimisében van 1248. 1., a 3. pedig a Szent 

SzíízrGI. (Deus qui 131. 1.) 
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jaou!r 13: Vizkereszt nyolcada. 
Szentmlse ugyanaz, mint az ünnepen 144. 1., a következők 

kivételével : 

Könyörgés. lsten, kinek 'IQrátio. Deus, cujus Uni
Egyszülötte testünk lé- génitus in substántia 

nyegében megjelent, kérünk, ll nostrae carnis a pp árui t : 
add, hogy azáltal, kit kül- praesta, quaesumus ; ut per 
sőben magunkhoz hasonló- eum, quem similern nobis 
nak megismertünk, bensö-l foris agnóvimus, intus re
leg is hozzá hasonlók lehes- • formári mereámur : Qui te-
sünk: Ki veled él. cum. 
+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. 

(1, 29-34.) (l, 29-34.) 

Az idéiben: Látá János 1 n illo témpore : Ni dit Jo
Jézust magához jönni, és ánnes Jesum veniéntem 

n10ndá: fme, az lsten Bárá- ad se, et ait : Ecce Agnus 
nya, ime, ki elveszi a világ Dei, ecce qui tollit peccátum 
bűnét! Ez az, kiről mondot- mundi. Hic est, de quo dixi: 
tam: Utánam jön egy fér- Post me venit vir, qui ante 
fiú, ki megelélzött engem, me factus est : quia prior 
mert elélbb volt nálamnál. me erat. Et ego nesciébam 
És én nem ismertem őt; eum, sed ut manitestétur in 
hanem hogy ő kijelentessék Israel, proptérea veni ego in 
Izraelnek, azért jöttem én, a aqua baptlzans. Et testimó
vlzzel keresztelő. És tanu- nium perhíbuit Joánnes, di
ságot tőn János, mondván: cens: Quia vidi Sp Iritum 
Láttam a Lelket mint ga- descendéntem quasi colúrn
Iambot leszállani az égből; b am de caelo, et mans it su
és rajta maradt. És én nem per eum. Et ego nesciébam 
ismertem őt; hanem aki eum : sed qui misit me bap
vízzel keresztelni küldött tizáre in aqua, ille mihi dl
engem, az mondá nekem: x it : Super quem vlderis 
Akire látod a Lelket leszál- Splritum descendéntem, et 
Jani és rajta maradni, ő az, manén·tem super eum, hic 
ki Szentlélekkel keresztel. est, qui baptlzat in Spiritu 
És én láttam és tanuságot Sancto. Et ego vidi : et testi
tettem, hogy ez az lsten mónium perhibui, quia hic 
Fia. est Fllius Dei. 

Csendes imádság. Elhoz- secreta. Hóstias tibi, Dó
tuk neked, Urunk, ez mine, pro nati Filii tui 

adományokat emberré lett apparitióne deférimus, sup-
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Fiad megjelenésének em lé- plfciter exorántes: ut, sicut 
kezetére és alázatosan ké- ipse nostrórum auctor est 
rünk, hogy amint ő ado- múnerum, ita sit ipse misé
mányaink szerzője, ugyan- ricors et suscéptor, jesus 
csak ő legyen azok irgalmas Christus Dóminus noster: 
elfogadója is, a mi Urunk Qui tecum vivit et regnat 
jézus Krisztus: Ki veled él. in unitáte. 
' Aldozás utáni imádság. postcommunio. Caelésti 

Mennyei fényeddel, ké- Iúmine, quaesumus, Dó
rünk, Urunk, mindig és min- l mine, semper et ubique nos 
denütt siess elénk : hogy praeveni: ut mystérium, 
a misztériumot, melyben cujus nos participes esse vo
részesülni engedtél, tiszta Iulsti, et puro cernámus in
meglátással szemiéijük és túitu, et digno percipiámus 
méltó érzelemmel felfoghas-j afféctu. Per Dóminum nos-
suk. A mi Urunk. trum jesum Christum. 

A megtestesülés ünnepkörének befejezése. 
A megtestesülés ünnepkörének b ef ej ez és éül szolgál a Vízkereszt 

után következő hat vasárnap és Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepe. (Lásd a 863. lapon.) Ha húsvét nagyon korán van, akkor 
nincs hat hét Vízkereszt és Hetvenedvasárnap közt. Ilyenkor a 
Vizkereszt után elmaradt vasárnapok miséit Pünkösd után mondja 
el az Egyház a 23. és 24-ik vasárnap közé iktatva. 

A hat vasárnap mindegyike az Epiphánia folytatásának 
tekinthető, mert mindegyikében Krisztus királyként jelenik meg 
az evangélium elbeszélése szerint. Az l. vasárnap a 12 éves ifjú 
az egész emberiség krrályaként Isten Fiának jelenti ki magát. A 2-ik 
vasárnap a kánai menyegzőn a férfiúvá lett Üdvözítő a család 
királyának mutatja magát. A 3-ik vasárnap a kafarnaumi száza
dossal hittel valljuk őt királyunknak minden bajban. A 4-ik 
vasárnap evangéliuma a termésut királyának mutatja be az Urat, 
aki parancsol a viharoknak. Az 5-ik vasárnap a mennyek királya, 
akinek földjébe konkolyt akar hinteni az ellenség, de hasztalan 
fárad. És az utolsó, a 6-ik vasárnap az Egyház is a szivek királyá
nak hódol, aki a hajócskáról hirdeti országa törvényeit. 

Vizkeresd utáni l. vasárnap. 
Legtöbbször ez a vasárnap beleesik a Vizkereszt nyolcadába, 

azért még rnindig az Epiphánia : Krisztus dicsőségének meg
nyilatkozása a szentmise főérzelrne. Krisztus, mint az ifjúság 
királya jelenik meg, aki tizenkétesztendős korában példát mutat 
az ifjúságnak. Ha a Szentcsaládról szóló misét mondottuk helyette 
(lásd a 147. lapon), akkor a következő napon mondjuk el a mai 
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misét. A mai vasárnappal mintegy befejezzük az úr j~zus 
gyermekségéről való megemlékezést. Ebben halljuk a gyermek 
jézus el•ő és egyetlen ismert szavát, de ebben is az !~ten Fiának 
öntudata nyilvánul meg. A gyermekkor után következő názáreti 
elrejtett életére, me ly a mi hétköznapi életünknek a példaképe, az 
evangélium utolsó szavai vetnek fényt, melyek az Atya előtt való 
mély meghódolásra és kötelességeink készséges teljesítésére ta
nltanak. 

Bevonulásra. Introitus. 
ölséges trónon láttam n excélso throno vidi 

ülni egy férfiút, kit sedére virum, quem 
imád az angyalok adórat multitúdo 

sokasága, együtt zenge-l Angelórum, psalléntes in 
dezve: íme az ő uralma unum : ecce cujus impérii 
ö_rökké való. (Zs. 99, 1.) l nomen est in aetérnum. (Ps. 
Ujjongjatok Istennek,orszá-~99, 1.) Jubiláte Deo, omnis 
g ok mind: szolgáljátok az terra : servi te Dórnino in 
úrat örvendezve. 8'. Dicső- 1 laetitia. Y. Glória Patri et 
ség. 1 Fílio et Spiritui Sancto. 

Könyörgés.Kérünk,Urunk, 'Qrátio. Vota, quaesumus 
esdekl6 néped imád-l Dómine, supplicántis 

ságát kísérd kegyelmeddel, ' pópuli caeiésti pietáte pro
hogy egyrészt meglássa, séquere : ut et quae agénda 
amit meg kell tennie, más- sunt, videant, et ad im
részt erőt nyerjen annak plénda quae víderint, con
teljesitésére, amit meglátott. valéscant. Per Dóminum 
A mi Urunk. nostrum. 

(2. könyörgés: megemlékezés Vízkeresztröl, 144. I.) 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a rómaiakhoz irt le-

veléből. (12, 1-5.) 

Testvérek: Kérlek tehát 
bennetek az Isten irgal

masságára, hogy adjátok 
testeteket élő, szent és Is
tennek tetsző áldozatul -
ez legyen a ti észszerű isten
tiszteletetek. És ne szabjá
tok magatokat e világhoz, 
hanem alakuljatok át értel
meteknek megújitásával, 
hogy felismerjétek, mi az 

Léctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Romános. 

(12, 1-5.) 

Fratres: Obsécro vos per 
misericórdiam Dei, ut 

exhibeátis córpora vestra 
hóstiam vivéntem, sanctam, 
Deo placéntem, ratonábile 
obséquium vestrum. Et no
lite conformári huic saeculo, 
sed reformáruini in novitáte 
sensus vestri : ut probétis, 
quae sit volúntas Dei bona, 
et benéplacens, et perfécta. 
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lsten akarata, ml a jó, a Dico enim per grátiam, quae 
kedves és a tökéletes. Azt data est mlhi, ómnlbus qui 
mondom ugyanis mindenl- sunt Inter vos : Non plus 
teknek a nekem adott ke- sápere, quam opórtet sápere 
gyelernnél fogva, hogy senki sed sápere ad sobrietátem : 
se gondoljon magáról kelle- et unicuique sicut Deus di
ténél többet; hanem józa- vlsit mensúram fidei. Sicut 
nul gondolkodjék, mind-~ ením in uno córpore multa 
egyik a hit mértéke szerint, membra habémus, ómnla 
amelyet az lsten kiosztott autern membra non eúm
neki. Amint ugyanis egy dem actum habent : ita 
testben sok testr~szünk van, multl unum corpus sum us 
nincs azonban minden test- in Christo, singuli autern 
résznek ugyanaz a rendel- alter alterius membra : in 
tetése, ak éppen sokan va- Christo jesu Dóm i no nostro. 
gyunk egy test Krisztusban; . 
egyenként azonban egymásnak tagjai: Krisztus jézusban, 
a mi Urunkban. 

Atvonulásra. (Zs. 71, 18, Graduale. (Ps. 71, 18 et 
3.) Áldott legyen az úr, lz- 3.) Benedictus Dómlnus 
raellstene, kl egyedül művel Deus Israel, qui facit mira
csodákat öröktől fogva. "!. bllla magna solus a saeculo. 
Békét teremjenek a hegyek "!. Susdpiant montes pacem 
a népnek, és igazságot a hal- pópulo tuo, et colles justl-
mok. tiam. 

Alleluja.alleluja.'S' .(Zs. 99, Allelúja, a Iletúja r. (Ps. 
l.) UJjongjatok Istennek, or- 99, 1.) jublláte Deo, omnia 
szágok mind, szolgáljátok az terra : servfte Dórnino in 
Urat örvendezve. Alleluja l laetitia. Allelúja. 
+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(2, 42-52.) (2, 42-52.) 

Mlkor Jézus tizenkét esz- cum factus esset jesus an
tendős lett, fölmen- nórum duódecim, ascen

vén azok jeruzsálembe, az déntlbus illis jerosólymam 
ünnepl szokás szerlnt és secúndum consuetúdinem 
bevégezvén az ünnepn~po- diéi festi, consummaUsque 
kat, mldőn visszatérőben dlébus, cum redlrent, re
voltak, a gyermek jézus ott mánsit puer jesus ln Jerú
maradt jeruzsálemben, és sálem, et non cognovérunt 
nem vevék észre szülői. Vél- paréntes ejus. Exlstlmántes 
vén pedig, hogy az úti tár- autern illum esse in comi
saságban van, menének egy- . tá tu, venérunt Iter dlél, et 
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napi utat, és keresék lit a requirébant eum inter co
rokonok és ismerősök kö- gnátos, et notos. Et non in
zött. És mlkor nem találták, veniéntes, regréssi sunt in 
visszatérének Jeruzsálembe, jerúsalem, requiréntes eum. 
keresvén őt. És lón három Et factum est, post trlduum 
nap mulva, megtalálák őt lovenérunt illum in templo, 
a templomban a tanitók sedéntern in médio doctó
közt ülve, amint hallgatá rum, audiéntern illos et ln
és kérdezé c:lket. Álmélko- terrogántern eos. Stupébant 
dának pedig mindnyájan, autern omnes, qui eum au
kik őt hallák, az ő okosságán diébant, super prudéntia et 
és feleletein. És meglátván respónsis ejus. Et vidéntes 
őt, elcsodálkozának. És admiráti sunt. Et dixit ma
mondá neki az ő anyja: ter e jus ad ill um : Fili, quid 
Gyermekem l miért csele- feclsti nobis sic? Ecce pater 
kedtél Igy velünk? Ime, tuus, et ego doléntes quae
atyád és én bánkódva ke- rebámus te. Et ait ad illos : 
restünk téged. Ö pedig Quid est quod me quaere
mondá nekik: Mlért, hogy bá t is? Nesciebátis quia in 
engem kerestetek? nem tud- his, quae Patris mei sunt, 
tátok-e, hogy az én Atyám opórtet me esse? Et ipsi non 
dolgaiban kell lennem? De intellexérunt verbum, quod 
ők nem érték a beszédet, locútus est ad eos. Et de
melyet nekik mondott. scéndit cum eis, et venit Ná
Akkor hazatért velük, és zareth : et erat súbditus il
Názáretbe méne, és enge- lis. Et mater ejus conservá
delmes vala nekik. Anyja bat ómnia verba haec in 
meg szlvében tartja vala corde suo. Et jesus pro
mindez igéket. jézus pedig l ficiébat sapiéntia, et aetáte, 
növekedék bölcseségben és et grátia apud Deum, et 
korban és kedvességben ls- hómine~. 
tennél és embereknél. 

Felajánlásra. (Zsolt. 99, 
1-2.) Ujjongjatok Istennek, 
országok mlnd; szolgáljátok 
az Urat örvendezve. Já
ruljatok ~lé je lelkendezve: 
mivel az Ur maga az lsten. 

Csendes imádság. Ez a 
neked felajánlott aján

dék, Urunk, éltessen és era
sitsen minket. A mi Urunk. 

Offertorium. (Ps. 99, l 
et 2.) jublláte Deo, omnis 
terra, servlte Dórnino in 
laetitia : intráte in con
spéctu ejus in exsultatióne : 
quia Dómlnus ipse est Deus 

C' ecreta. Oblát um tibi, Dó
,:) mine, sacriflcium vivl
ficet nos semper, et múniat. 
Per Dómlnum. 

(2. csendes imádsil: megemlékezés Vlzkeresztrlll, 147. 1.) 
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Prefáció Vlz:keresztrtll, 561. l. 

Áldozásra. (Lk. 2, 48-49.)' Communio. (Luc. 2, 48 
Fiam, miért cselekedtél Igy l et 49.) Fili, quid fecfsti no
velünk? Én és atyád bán- bis sic? ego, et pater tuus 
kódva kerestünk téged. És doléntes quaerebámus te. 
miért, hogy engem kereste- Et quid est, quod me quae
tek? Nem tudtátok-e, hogy rebátis? nesciebátis, quia in 
az én Atyám dolgaiban kell his, quae Patris mei sunt, 
l~nnem ? opórtet me esse? 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súpplíces 
Alázattal kérünk téged, te rogámus, omnlpo

mindenható lsten, hogy azok, t ens Deus : ut qu os tu is ré
kiketszentségeiddeltáplálsz, ficis sacraméntis, tibi étiarn 
tetszd erkölcsökkel is méltó- plácitis móribus dignánter 
képen szolgáljanak neked. deservlre concédas. Per Dó-
A mi Urunk. minum. 
(2. Aldozás utAn i lmAdsflg: megemlékezés Vlzkeresztrtll, 147. l.) 

' Vízkereszt utiol Z. vasirnap. 
A mal mise is az •Epiphania•, a kinyilatko:~:tatfls folytatflsa. 

l(risztus kinyilatkoztatja Istenségél a ·kflnal menyegztln, hogy 
6 az, aki az elemeknek ls parancsol és nyilvinos müködbének 
Iegeisti tettével is csodAban mutatj11 mt~t isteni hatalmAt.- Ezek· 
nek a vasimapoknak tflrgya l(risztus isteni m~ltóságflnak ki· 
nyilatkoztatAsa. Nekünk is el kell lebflt tit lstenünknek ismer
nünk. Ennek eszközére tanit minket az Egyhb, amikor a szent· 
leckében folytatja Szent Pál megkezdett levelét az erényekről, 
melyeket kinek-kinek a maga tehetsége szeríni meg kell valósi· 
lania életében. 
Bevonulásra. (Zs. 65, 4.) 

•

z egész föld imádjon 
és dicsérjen téged: 
zengjen nevednek di

cséretet, Fölséges. (Zs. u. 
a. 1-2.) Ujjongj az lstennek 
egész világ, mondjatok ne~ 
vének ének~~· dicsőségét di
csérve zengJetek. t. Dics\5-
ség. 

Könyörgés. Mindenható 
örök lsten, ki a földet 

és az eget egyaránt igazga-

lntroitus. (Ps. 65, 4.) 

llmnis terra adóret te, 
Deus, et psallat tibi: 
psalmum dicat nó

mini tuo, Altlssime. (Ps. 
Ibid., 1-2.) Jubiláte Deo, 
omnis terra, psalmum dl
elte nómini ejus: date gló
riam !audi ejus. r. Glória 
Patri. 

Orátio. Omnipotens sem
pitérne Deus, qui eae

lésUa simul et terréna mo-
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tod: hallgasd meg kegyesen 1 deráris: supplicatiónes pó
néped könyörgését és add puli tui cleménter exáudi: 
meg napjainkban a te bé-~ et pacem tuam nostris con
kességedet. A mi Urunk Jé- céde tempóribus. Per Dó-
zus Krisztus. 1 minum. 

(A 2. és 3. kGnyörgés: ugyanaz, mlnt dec. 30-án, 131. l.) 

Szentlecke Szent Pál apos- l Uctio Epfstolae beátl Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt le- ! Apóstoll ad Romános. 

veléből. (12, 6-16.) (12, 6-16.) 

Testvérek: Különböző ado- fratres: Habéntes dona
mányaink vannak a tiónes secúndum grá

nekünk adott kegyelemnek tiam, quae data est nobis, 
megfelelően: ha prófétasá~, differéntes: sive prophetiam 
akkor gyakoroljuk a h1t secúndum ratiónem fidei, 
mértéke sze ri nt; ha szolgá- sive ministérium in mini
lat, akkor tevékenykedjünk strándo, sive qui docet ln 
a szolgálatban; ha valaki doctrlna, qui exhortátur in 
tanit, oktasson; aki buzdit, exhortándo, qui trlbuit in 
buzdltson; aki adakozik, simplicitáte, qui praeest in 
tegye egyszerűségben; aki sollicitúdine, qui mlserétur 
elöljáró, buzgóságban; aki in hilaritáte. Diléctio sine 
irgalmasságot gyakorol, vi- simulatióne. Odiéntes ma
dámságban. A szeretet le- Ium, adhaeréntes bono: 
gyen tettetés nélkül: útáljá- Caritáte fraternitátis lovi
tok a rosszat, ragaszkodjatok cem diligéntes: Honóre .ln
a jóhoz. Ami a testvéri szere- vicern praevenién tes: Sol
tetet illeti, legyetek egymás licitúdine non pigrl: Spiritu 
iránt gyengédek, a tisztelet fervéntes: Dórnino servién
dolgában egymást megelő- tes: Spe gaudéntes: ln tri
zök, az igyekezetben nem bulatióne patiéntes: Ora
restek, lélekben buzgók; az l tiónl instántes: Necessitá
úr az, akinek szolgáltokl tibus sanefórum communi
Legyetek örvendezők a re- cántes: Hospitalitátem sec
ménységben, béketűrők a l tántes. Benedielte perse
nyomorúságban, állhatato-l quéntibus vos: benedlclte, 
sak az imádságban, részt- et nolite maledlcere. Oau
vevők a szentek bajai- dére cum gaudentibus, flere 
ban, gyakoroljátok a ven- cum fléntibus: ldfpsum fn
dégszeretetet. Aidjátok azo- vicern sentiéntes: Non alta 
kat, akik üldöznek titeket, sapiéntes, sed humliibus 
áldjátok és ne átkozzátok. consentiéntes. 
Örvendjetek az örvendezők-
kel és sirjatok a slrókkal. Egymás között ugyanazon 
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érzéssel legyetek: nem nagyravágyók, hanem együttér
ztik az alacsonyrendűekkeL 

Atvonulásra. (Zsolt. 106, 
20-21.) Elküldte szavát az 
úr és meggyógyitotta llket 
és kimentette liket a slr
veremblil. f. Áldják az Urat 
irgalmasságáért, az emberek 
fialval müvelt csodálért. 

Alleluja, alleluja! f. (Zs. 
148, 2.) Olcsérjétek az 
Urat angyalal mind, dicsér
jétek tit, seregei mind. Alle
lujal 
+ A szent evangélium sza
kasza Szent jános szerint. 

(2, l-ll.) 

Az idtlben: Menyegzli llln 
a galileai Kánában; és 

ott vala jézus anyja. Meg 
volt pedig hlva jézus is ta
nftványaival együtt a me
nyegzllre. És fogytán lévén 
a bor, mondá jézus anyja 
neki: Nincs boruk. Felelé 
neki jézus: Mi közöm ne~ 
kem éS neked, asszony? még 
nem jött el az én órám. 
Mondá az ti anyja a szolgák
nak: Amit nektek mond, 
cselekedjétek. Vala pedig 
ott hat ktlveder elhelyezve a 
zsidók tisztulására, egyen
ként két vagy három korsó 
tartalmú. Mondá nekik jé
zus: Töltsétek meg a vedre
ket vlzzel. És szlnlg tölték 
azokat. És mondá nekik 
jézus: Merftsetek most és 
vigyétek a násznagynak. És 
elvivék. Amint pedig meglz
lelte a násznagy a borrá vált 
vizet, és nem tudta honnét 

Graduale. (Ps. 106, 20-
21.) Misit Dóminus verbum 
suum, et sanávit eos: et erl
puit eos de intéritu eórum. 
f. Confiteántur Dórnino mi
sericórdiae ejus: et mirabl
lia ejus filiis hóminum. 

Allelúja, alleluja. f. (Ps. 
148, 2.) Laudáte Dómlnum, 
omn es Angeli e jus: lau dá te 
eum, omnes vlrtútes ejus. 
Allelúja. 
+Sequéntia sancti Evangélii 

secúndum joánnem. 
(2, l-ll.) 

In illo témpore: Núptiae 
factae sunt in Cana Ga

lilaeae: et erat mater Jesu 
Ibi. Vocátus est autern et 
jesus, et disclpuli ejus ad 
núptias. Et deficiénte vino, 
dicit mate r jesu ad eum: 
Vinum non habent. Et diclt 
el jesus: Quid mihi et tibi 
est, múller? nondum venit 
hora mea. Dicit mater ejus 
minfstris: Quodcúmque dl
xerit vobis, fácite. E ran t au
tem ibl lapldeae hydriae sex 
pósitae secúndum puriflca
tiónem judaeórum, caplén
tes slngulae metrétas blnas 
vel ternas. Dicit eis jesus : 
Impléte hydrias aqua. E t 
imptevérun t eas usque a d 
summum. Et dicit els jesus: 
Haurlte nunc, et ferte archl
tricllno. Et tulérunt. ut au
tem gustávit architricllnus 
aquam vinum factam, et 
non sdébat unde esset, mi-



Viz KERESZT UTÁNI 2. VASÁRNAP 159 

való az, de tudták a szolgák, nistri autern sciébant, qui 
kik a vizet meritették vala, háuserant aquam: vocat 
előhivá a násznagy a vő- sponsum archltricllnus, et 
legényt, és mondá neki: dicit ei: Omnis homo pri
Mind en ember először a jó mum bonum vinum ponlt: 
bort adja, és miután meg- et cum lnebriáti fúerlnt, 
ittasodtak, akkor az alább- tunc id, quod detérius est. 
valót ; te pedi~ mindeddig Tu autern servásti bonum 
tartogattad a jo bort. Ezzel vinum usque adhuc. Hoc 
kezdte meg Jézus csodaje- fecit initium signórum Je
leit a galileai l(ánában és sus in Cana Galilaeae: et 
nyilvánosságra hozá dicső- manifestAvit glóriam suam, 
ségét, és hivének őbenne ta- et credidérunt in eum disd-
nltványai. puli ejus. 

Felajánlásra. (Zs. 65, l, Offertorium. (Ps. 65, 1-2 
2, 16.) Ujjongj az lstennek et 16.) Jubiláte Deo uni
egész világ: mondjatok ne- vérsa terra: psalmum dlcite 
vének éneket: jertek és hall- nómini e jus: venite, et au
játok, elbeszélem mindnyá- dite, et narrábo vobis, om
jatoknak, kik Istent félitek, nes qui timétis Deum, quan
hogy mily nagydolgokat cse- ta fecit Dóm i n us ánimae 
lekedettaz úrvelem,alleluja. meae, allelúja. 

Csendes imádság. Szen- secreta. Obláta, Dómine, 
teld meg, Urunk, a fel-~ múnera sanctifica: nos

ajánlott áldozati ajándéko- que a peccatórum nostró
kat és tisztlts meg minket l rum máculis emúnda. Per 
búneink szennyétől. A mi. Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes imádság: ugyanaz, mint dec. 30-án. 132. L) 

Prefáció vasárnap a Szenthéromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös. 568. l. 

Áldozásr~. (Ján. 2, 7-ll.) l Communio. (Joann. 2, 7, 
Mondá az Ur: töltsétek meg 18, 9 et 10-11.) Dicit Dómi
a vedreket vizzel és vigyé- nus: Impléte hydrias aqua, 
tek a násznagynak. Amint et ferte archltricllno. Cum 
megízlelte a násznagy a gustásset archltrlcllnus 
borrá vált vizet, mondá a aquam vinum factam, dlclt 
vőlegénynek: Te a jó bort sponso: Servásti bonum vi
m indeddig tartogattad. Ezt num usque adhuc. Hoc si
az első csodatettet múvelte gnum fecit Jesus primum 
J~zus tanltványai előtt. coram disclpulls Uls. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Augeátur 
. Növekedjék bennünk, l in nobis, quaesumus, 

kérünk, Urunk, kegyelmed . Dómine, tuae vlrtútls ope-
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mOködése, hogy Igy az isteni rátio: ut divinis veg~táti 
szentségekkel táplálkozva, sacraméntis, ad eórum pro
lelkünket elkészltsük az mlssa capiénda, tuo mú
igért jutalmak élvezésére. nere praeparémur. Per Dó-
A mi Urunk. 1 minum. 
(A 2. és 3 . .flldozas utini Imádsig ugyanaz, mint dec. 30-án. l 32. l.) 

Ha ez a vasárnap, vagy az utána következök bármelyike 
Hetvenedvasárnap mlatt elmaradna és Pünkösd utAn sem lehet 
elmondani, akkor minden kiváltságával felruházva az t>lötte való 
n:ombaton kell elvégezni. 

Vízkereszt uüo 3. vasárnap. 
A mai vasárnap már nem tartozik szorosan a karácsonyi 

titok megünnepléséhez. A mlseruha szlne sem fehér, hanem zöld. 
Hogy nem tartozik szorosan VIzkereszthez sem, azt mutatja az a 
uokás ls, hogy ha a korai Húsvét mlatt Vizkereszt után már nem 
lehet hat vasárnapot közbeiktatni a Húsvétra való előkészület 
megkezdéséig, akkor ezeket a vasárnapi miséket a Pünkllsd u tini 
23. es 24. vasárnap közé Iktatják be. Ennek a négy misének a 
karénekei közösek és mlhd Krlsztust magasztalják, mlnt Istenün
ket. (De ha Pünkösd utánra kerülnek ezek a misék, akkor helyettük 
a pünkösd utáni 23. vasárnap karénekeit mondjuk el, csak az 
olvasmányok és Imádságok Jesznek ebből a miséböl.) Szent Pálnak 
az elö:~:ö vasárnap megkezdett levelelt folytatja az Egyház. Meg
mutatja a népek apostola, hogy mily békésszlvúnek és szeretö
lelkúnek kelllennie annak, aki aláveti magilit a királyként elóttünk 
megjelent Krisztusnak. - Az evangélium ismét Krlsztus lsten
aégét nyilatkoztatja kl. Az a Krisz.tus, aki Kánaánban a vizet 
borrá változtatta, most csak kinyujtja kezét és meggyógyul a 
bélpoklos. Sőt szavával távolról ls meggyógyltja a százados beteg 
azolgáját. De tanuljuk meg ml ls a bélpoklostól a mély alázatos
ságot és a századostól az élő hitet, hogy királyunk meghallgassa 
a ml könyörgésünket is. - lsten jobbjának nevezi az úr Jézus 
Krisztust az Egyház. !::s valóban nagy dolgokat cselekedett az 
evangélium szerint, amikor a liiidön jflrt. De nagy dolgokat csele
kedett mivelünk is nem egyszer, ezt meg kell mindegylkünknek 
vallania és ezért hálásan mondhatjuk az Egybizzal ezt az Imád
Sigflt ls. 

Bevonulásra. (Zs. 96, 7-8.) 1 Introitus. (Ps. 96, 7-8.) 

llmádják az Urat an- .doráte Deum omnes 
gyal~i mi!'d: hallja Angeli e jus: audi-

. eztSJon~sörvendezik vit, et laetáta est 
s UJjonganak Ju~a leányai. Sion: et exsultavérunt fíliae 
(Zs. u. a .. ~ .) K•rállyá lett juda e. (Ps. ibid., l.) Dómi
az úr, UJJOngjon a föld: n us regnávit, exsúltet terra: 
örvendezzek a temérdek laeténtur ínsulae multae.J. 
szlget. J. Dics6ség. Glória fatri. 
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Könyörgés. Tekints kegye- Qrátio. Omnipotens sem
sen, kérünk, minden- pitérne Deus, infirmitá

ható örök lsten, a mi gyar- tem nostrarn propltfus ré
lóságunkra és nyujtsd kl ol- spice: atque ad protegén
talmunkra isteni jobbodat. dum nos, déxteram tuae 
A mi Urunk jézus Krisz-l majestátis exténde. Per Dó-
tus, a te Fiad által. minum. 

(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt dec. 30-án, 131. l.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt le- Apóstoli ad Romános. 

velébeR (12, 16-21.) (12, 16-21.) 

Testvérek: Ne legyetek böJ- fratres: Nolite esse pru
csek a magatok szemé- déntes apud vosmetlp

ben. Ne fizessetek senkinek sos: nu Ili mal um pro malo 
rosszal a rosszért, a jóra tö- reddéntes: providéntes bo
reked vén nemcsak az lsten, na non tantum coram Deo, 
hanem minden ember előtt sed étiarn coram ómnibus 
is. Amennyiben rajtatok áll, homlnibus. Si fieri potest, 
lehetőleg éljetek békében quod ex vobis est, cum óm
minden emberrel. Ne tegye- nibus hominibus pacem ha
tek magatoknak igazságot, béntes: Non vosmetlpsos 
kedveseim, hanem adjatok defendéntes, carlssimi, sed 
helyet az isteni haragnak, date Iocum Irae. Scriptum 
mert meg van Irva: Enyém est enim: Mihi vindlcta, 
a bosszúállás, én majd meg- ego retrlbuam, dlcit Dómi
fizetek, úgymond az úr. Ha- n us. Sed si esurlerit lniml
nem ha ellenséged éhezik, cus tu us, ciba ill um; si sitit, 
adj neki enni, ha szomjazik, pot um da illi: hoc enim fá
adj neki Italt. Mert ha ezt ciens, carbónes ignis cónge
mlveled, eleven parazsat res super caput ejus. Noli 
gyújtesz a fejére. Ne hagyd vinci a malo, sed vince in 
magad legyőzni a rossztól, bono malum. 
te győzd Ie a rosszat jóval. 

Atvonulásra. (Zsolt. 101, 
16-17.) Félik majd, Uram, 
nevedet a nemzetek, s a 
föld minden királyai fölsé
gedet. r. Mert felépiti az úr 
Siont, és megnyilvánul dicső
sége. 

Alleluja, alleluja l r. (Zs. 
96, 1.) Királlyá lett az úr 

Miaszále 

Graduale. (Psalm.IOI, 16-
17.) Timébunt gentes no
men tuum, Dómine, et om
nes reges terrae glóriam 
tuam. '/. Quóniam aedifi
cávit Dóminus Sion, et vi
débitur in majestáte sua. 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
96, 1.) Dóminus regnávit, 

t l 
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ujjongjon a föld: örvendez- exsúltet terra: laeténtur in
zék a temérdek sziget. Alle- sulae multae. Allelúja. 
luja l _ 
+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(8, 1-13.) (8, 1-13.) 

Az Időben: Mikor jézus le- l" illo témpore: Cum des
jött a hegyről, nagy se- cendlssetjesus de monte, 

reg követé őt. És Ime, egy secútae sunt eum turbae 
bélpoklos jövén hozzá, imá- multae: et ecce leprósus vé
dá őt, mondván: Uram l ha ni ens adorába t eum, dl
akaro~ megtisztlthatsz en- cens: Dóm i ne, si vis, potes 
gem. t::s kinyujtván kezét me mundáre. Et exténdens 
jézus, illeté őt, szólván: jesus manum, tétigit eum, 
Akarom, tisztulj meg. És dicens: Volo. Mundáre. Et 
azonnal megtisztufa pok- contéstim mundáta est le
lossága. És mondá neki jé-l pra ejus. Et ait illi jesus: 
zus: Nézd, ezt senkinek se 

1 
Vide, némini díxeris: sed 

mondd; hanem eredj, mu- 1 vade, osténde te sacerdóti, 
tasd meg magadat a pap-l et offer munus, quod prae
nak, és áldozd föl az aján- cépit Móyses, in testimó
dékot, melyet Mózes ren-l nium illis. Cum autern in
delt, bizonyságul nekik. Mi- l trolsset Caphárnaum, aceés
kor pedig bement Kafar- ' sit ad eum centúrio, rogans 
naumba, egy százados já- eum, et dicens: Dómine, 
ruta hozzá, kérvén őt, és puer meus jacet in domo 
mondván: Uram l szolgám paralyticus, et male torqué
inaszakadtanfekszik házam- tur. Et ait illi jesus: Ego 
ban és kegyetlenül gyötrő- véniam, et curábo eum. Et 
d ik . .Mondá neki jézus: Me- respóndens centúrio, ait: 
g_yek és meggyógyítom őt. Dómine, non sum dignus, 
Es felelvén a százados, ut intres sub tectum meum: 
mondá: Uram l nem vagyok sed tantum dic verbo, et 
méltó, hogy hajlékomba sanAbitur puer meus. Nam 
jöjj, hanem csak szóval et ego homo sum sub pote
mondjad, és meggyógyul az státe constitútus, habens 
én szolgám. Me rt hisz én is sub me mllites, et dico h uic: 
hatalom alatt álló ember Vade, et vad it: et álii: 
vagyok, katonák lévén alat- Veni, et venit: et servo 
tam; s ha mondom ennek: meo: Fac hoc, et facit. Au
Menj, ő megyen, és a másik- diens autern jesus, mirátus 
nak: jöszte, ő jön, és szol- est, et sequéntibus se dixit: 
gámnak: Tedd ezt, és teszi. Amen dico vobis, non invéni 
Hallván pedig ezt Jézus, tantam fidern in Israel. 
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csodálkozék és mondá köve- 1 Dico autern vobis, quod 
tóinek: Bizony mondom multi ab Oriénte et Occi
nektek, nem találtam ek- dénte vénient, et recúm
kora hitet Izraelben. Mon- bent cum Abraham, et Isa
dom pedig nektek, hogy so- ac, et Jacob in regno eaeló
kan jönnek majd napkelet- rum: filii autern regni e ji
ről és napnyugatról, és , eiéntur in ténebras exterió
letelepednek Ábrahámmal i res: ibierit fletus, et stridor 
és Izsákkal és jákobbal a déntium. Et dixit Jesus cen
mennyek országában; az or- turióni: Vad e, et stcut cre
szág fiai pedig majd kivet- didlsti, fiat tibi. Et sanátus 
tetnek a külső sötétségre; est puer in illa hora. 
ott leszen sírás és fogak esi- 1 
korgatása. ~s mondá Jézus a századosnak: Menj, és 
amint hittél, úgy legyen neked. És meggyógyult a szolga 
abban az órában. 

Felajánlásra. (Zsolt. 117•1 Offertorium. (Ps. 117, 16 
16-17.) Az úr jobbja győ- et 17.) Déxtera Dómini fecit 
zelmet szerzett, az úr jobbja virtútem, déxtera Dómini 
felmagasztalt engem: nem exaltávit me: non móriar, 
halok meg, hanem élek és sed vivam, et narrábo ópera 
hirdetem az úr tetteit. Dómini. 

Csendes imádság. Ez az ál- secreta. Haec hóstia, Dó
dozatiadomány, Urunk, mine,quaesumus,emún

kérünk, vegye el bűneinket det nostra dellcta: et ad 
és az áldozat bemutatására sacriticium ceiebrándum, 
szentelje meg alattvalóid subditórum tibi córpora, 
testét és lelkét. A mi Urunk mentésque sanctlficet. Per 
jézus Krisztus. Dóminum. 

(A 2. és 3. csendes lmllds!g ugyanaz, mint dec. 30-lln. 132. 1.) 

Prefáció vas!rnap a Szenthllroms!gról, 564. l. ; hétköznap a 
közOs, 568. l. 

Áldozásra. (Luk. 4, 22.) 
Csodálkozának mindnyájan 
azokon az igéken, melyek az 
lsten szájából jöttek. , 

Aldozás utáni imádság. 
Akiket ily nagy misz

térlumban való részvétellel 
gazdagltasz, Urunk, kérünk, 
hogy minket ennek hatására 

Communio. (Luc. 4, 22.) 
Mirabántur omnes de his, 
quae procedébant de ore 
Dei. 

Postcommunio. Quos tan
tis, Dómine, largiris uti 

mystériis: quaesumus; ut 
efféctibus nos eórum verá
citer aptáre dignéris. Per 

ll* 



164 VIZKERESZT UTÁNI 4. VASÁRNAP 

ls alkalmassá tenni kegyes-l Dóminum nostrum jesum 
kedjél. Ami Urunk. Christum. 
(A 2. és 3. Aldods utllnllmlldsllg ugyanaz, mlnt dec. 30-An. 132. 1.) 

Vizkereszt utáni 4. vasárnap. 
l(rlsztus Isteni méltósAga domborodik kl még jobban a mal 

lzentmisében. •Higgyünk benne, mint Istenünkben•, ezt tanltja 
az evangélium és kövessük tanltllsát, mely egy szóba foglalható 
a szentlecke szerint : Szeretet. A l(rlsztusban való hit, mely a 
Iuretet tetteiben nyilatkozik meg, tesz igazán élő tagjává az 
Egyháznak, melyet a viharban hányódó csónak képvisel. -
A szentatyák mlndig az Egyházat látták ebben jelképezve. Jöhet
nek az Egyházra is viharok, de aki bent van ebben a haJóban, 
az nyugodt lehet, mert a veszélyben mindlg ott az úr. Higgyünk 
tehát az Egyházban : higgyünk az Egyház llturgiéjllban, mellyel 
valóban l(ris:t.tushoz vezet mlnket az élet tengerén At. 
A szenlmlse u. a., mint a 3. vasárnap011, az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, aki tu- :Qrátio. Deus, qui nos in 
dod, hogy emberi gyar-l tantis periculis constl

Jóságunknál fogva az élet 1 tútos, pro humána scis fra
oly nagy veszedelmei között 

1

· gilitáte non posse subsi
nem tudunk megállani: adj stere: da nobis sal ú tem 
nekünk testi-lelki üdvössé-l mentis et corporis; ut ea, 
get, hogy azon bajokon, me- i quae . pro peccátis nostris 
lyeket bűneink miattszenve-,' pá timur, te adjuvánte vin
dOnk, segitségeddel diadalt cámus. Per Dóminum no
arathassunk. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. és 3. könyörgés febr. 2·ig ugyanaz, mint dec. 30-én, 131. 
1., azutan pedig, a 2. a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. tetszés 

szerint az 1390---1410. lapról.) 
Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt Apóstoli ad Romános. (13, 

leve1éMI. (13, 8-10.) 8-10.) 

Testvérek: Ne tartozza- fratres: Némini quid
. tok senkinek sem sem-1 quam debeátis, nisi ut 

m&vel, csak azzal, hogy egy-' Invicem diligátis: qui enim 
mást szeressétek, mert aki dlligit próximum, legern im
embertár~át szereti, betöl- plévit. Nam: Non adulterá
tötte a törvényt. Mert azt, bis: Non occldes: Non fu rá
hogy ne paráználkodjál, ne beris: Non falsum testimó
üi.L ne l_opj, hami.stanuságot nl um dices: Non concupísces: 
ne szóiJ,, ne k!van_d meg a et si quod est áliud mandá
másét, es am• meg egyéb tum, ln hoc verbo instaurá
parancsolat van, azt újra; tur: Dlliges próximum tuum 
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egybefoglalja ez az egy ige: l sicut te lpsum. Diléctio pró
Szeresd felebarátodat, mint J ximi malum non operátur. 
Onmagadat. A szeretet nem Plenitúdo ergo legis est dl
cselekszik rosszat a fele- , léctio. 
barátnak. A törvénynek teljesítése tehát a szeretet, 

+A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(8, 23-27.) (8, 23-27.) 

Az időben: Beszállott jézus J n illo témpore: Ascen
a hajóba, és követék őt dén te jesu in navlculam, 

tanltványai. És Ime, nagy secúti sunt eum disclpuli 
háborgás lőn a tengeren, e jus: et ecce motus magnus 
úgyhogy a hajócskát elbo- factus est in mari, ita ut 
rfták a hullámok; ő pedig navlcula operirétur flúcti
alszik vala. És hozzá járul- bus, ipse vero dormiébat. 
ván tanltványai, felkölték Et accessérunt ad eum di
eU, mondván: Uram l sza- scipuli e jus, et suscitavérunt 
badfts meg minket, elve- eum, dicéntes: Dómine, 
szOnk. És mondá nekik jé- salva nos, perimus. Et dioit 
zus: Mit féltek, kicsiny- eis jesus: Quid tlmidi estis, 
hitüek? Akkor fölkelvén, módicae fidei? Tunc sur
parancsola a szeleknek és a gens, imperávit ventis et 
tengernek, és nagy csendes- mari, et facta est tranquilli
ség lőn. Az emberek pedig tas magna. Porro hórnines 
csodálkoztak, mondván: l miráti sunt, dicéntes: Qua
Kicsoda ez, hogy a szelek lis est hic, quia venti et 
és a tenger engedelmesked- mare obédiunt ei? 
nek neki? 

Csendes imádság. Engedd, secreta. Concéde, quaeSU· 
kérünk, mindenható mus, omnipotens Deus: 

lsten, hogy ez áldozatnak ut huj us sacrifícii munus ob
neked felajánlott adomá- llátum, fragilitátem nostrarn 
nya gyenge természetünket 

1 

ab omni malo purget sem
a gonosztól mindenkor meg- per, et múniat. Per Dómi
tisztitsa és oltalmazza. Ami. num. 
(A 2. és 3. csendes imádság február 2-ig ugyanaz, mint dec. 
30-tm, 132. 1., azután pedig a 2. szentek esedezéséért 1389. l.,a 

, 3. tetszés nerint az 1390-1410. lapról.) 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Múnera 
Ajándékaid, lsten, a tua nos, Deus, a delec

földi örömöktől szabadítsa- tatiónibus terrénis expé
nak meg és a mennyei ele- diant: et caeléstibus semper 
del által adjanak folytono-l instáurent aliméntis. Per 
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san új erőt. A mi Urunk l Dómlt1Um nostrum jesum 
jézus Krisztus. 1 Christum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni Imádság február 2-ig ugyanaz, mint 
dec. 30-án, 132. 1., azután pedig~ 2. szentek esedezéséért 1389. 1., 

a 3. tetszés szeríni az 1390-1410. lapról.) 

Vízkereszt utáni 5. vasárnap. 
A mai szcntmise szemünk elé állítja Isten földi birodalmát : 

az Egyházat. Ennek isteni alapítóját magasztalják az énekek , 
törvtnyeít és nehézségeit tárják elénk a tanító részek ; és az Imád· 
ságokban lsten oltalmát kérjük az Egyházra. (Ha pünkösd utánra 
esik ez a mise, akkor a bevonulásra, átvonulásra, felajánlásra 
és áldozásra való énekeket a pünkösd utáni 23-lk vasárnapról 
kell venni.) - A szcntlecke végén a liturgiáról szól az apostol, 
mely hatalmas segítőnk, hogy meglegyen lelkünkben a:.: evan
gélium jó magja. Mfg a szentlecke a keresztény erényeket álli· 
tolta szemünk el~, addig az evangélium figyelmeztet a veszede· 
lemre, mely m~g lsten szántóföldjén, az Egyházban is fenyeget 
minket, mert az ellenség oda is belopódzik, hogy konkolyt hintsen 
a hivők lelkébe. Ragaszkodjunk tehát még jobban a szent Jltur
giához, mert ott az igazi keresztény él~t forrására és bizto~l
tékára találunk. 
A szentmise ugyanaz, mint a 3. vasárnapon, 160. l. az alflb· 

blak kivételével. 

Könyörgés. Családodat,ké- Qrátio. Famliiarn tuam, 
rilnk, Urunk, állandó quaesumus, Dómine, 

szerctettcl őrizd meg, hogy contlnua pietáte custódi: 
akiknek egyedüli remény- ut quae in sola spe grátiae 
sége a menr.yei kegyelem-, eaeléslis innltitur, tua sem
ben van, azokat a te oltal-' per protectióne muniátur. 
mad erősltse meg minden- 'i Per Dóminum nostrum Je-
kor. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. könyörgés a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. tetszés szerlnt 

az 1390-1410. lapról.) 
Szentlecke: Jndúlte, mint a Szenicsalád ünnepén, 148. J. 

+A szent evangélium sza- l 1}4Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent MAté szerint. secúndum Matthaeum. 

(13, 24-30.) (13, 24-30.) 

Az idaben: Mondá Jézus a l" illo témpore: Dixit je
seregnek a következő sus turbis parábolam 

példabeszédet: Hasonlít a hane: Simile factum est re
mennyek ~rszága olyan em- gnum caelórum hómini, qui 
berhez, kt jó magot vetett seminávit bonum semen in 
földjébe. Mikor pedig alud- agro suo. Cum autern dor
tak az emberek, eljöve az mlrent hómines, venit in-
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ellensége, és konkolyt vete l imicus ejus, et superseminá
a búza közé, és eltávozék. vit zizánia in médio trltici, 
Amint pedig felnőtt a vetés et ábiit. Cum autern erevis
és termést hozott, föltet- set herba et fructum fecis
szék a konkoly is. Akkor a set, tunc apparuérunt et 
házigazdához menvén szol- .

1 

zizánia. Aceedéntes autern 
gá i, mondák neki: Uram l servi patrisfamlllas, dixé
úgy-e jó magot vetettél föl- , run t ei: Dómine, nonne bo
dedbe; honnét vagyon tehát 1 num semen seminásti ln 
benne a konkoly? Erre felelé l agro tuo? Unde ergo habet 
nekik: Ellenséges ember cse- zizánia? Et ait il lis: lniml
lekedte ezt. A szolgak pedig 1' cus homo hoc fecit. Servi 
kérdezék tól e: Akarod-e, au tem dixérunt ei: Vis, 
hogy menjünk és kigyomlál-l imus, et coliigimus ea? Et 
jukazt?Űmegmondá:Nem; ait: Non: ne forte coliigén
nehogy a konkolyt szedc- tes zizánia, eradicétis simul 
get ve, kitépjétek vele együtt cum eis et tríticum. Sínite 
a búzát is. Hagyjátok mind- útraque créscere usque ad 
kettőt felnőni aratásig; és messem, et in térnporc mes
aratáskor majd megmon- sis dicarn messóribus: Colll
dom az aratóknak: szedjé- gite primum zizánia, et alii
tek ki előbb a konkolyt, és gáte ea in fasciculos ad com
kössétek azt kévékbe, hogy buréndum, triticum autern 
elégessék; a búzát pedig congregáte in hórreum me
gyüjtsétek össze csürömbe. um. 

Csendes imádság. Elhoz- secreta. Hóstias tibi, Dó
tuk neked, Urunk, az mine, placatiónis offé

engesztelő áldozati adomá- rimus: ut et dellcta nostra 
nyokat, hogy bűneinket ke- miserátus absólvas, et nu
gyesen megbocsásd, és inga- tántia corda tu dírigas. Per 
tag szlvünket jóra vezes- Dóminum nostrum jesum 
sed. A mi Urunk. Christum. 
(A 2. csendes Imádság a szentek esedezéséért 1389.1., a 3. tetszés 

, szerint az 1390-1410.1apr61.) 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
Kérünk téged, minden- mus, omnipotens Deus: 

ható lsten, hogy megnyer- ut illfus salutáris capiámus 
jük azt az örök üdvösséget, efféctum, cujus per haec 
melynek zálogául ezt a mystéria pignus accépimus. 
misztériumot magunkhoz Per Dóminum nostrum Je-
vettük. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. áldozás utáni imádság a szentek esedez~séért 1389. 1., a 

3. tetazés szerint az 1390-1410. lapról.) 
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Vizkereszt utáni G. vasárnap. 
Az evangéliumi jó mag, melyet ma is elsősorban a liturgiliban 

hint el a földi Krisztus, az Egyház, csodás hatással van ma is a 
lelkekre. Amit Szent Pál apostol a szentleckében mond, ma ls 
megismétlődik a missziókban. És a kis mustármag mlodenhol 
ú mindenkor hatalmas fává lesz. (Ha pünkösd utánra esik ez a 
mise, akkor az énekekel a pünkösd utáni 23-ik vasárnapról kell 
venni.) 
A szentmise ugyanaz, mlnt a 3. vasárnapon, 160. l. az alábbiak 

kivételével: 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls- mus,omnlpotens Deus: 

ten, hogy mindig megfele- ut semper rationabllia me
IOen gondolkozva, szóval és ditántes, quae tibi sunt plá
tettel egyaránt szent tet-l cita, et dictls t>xsequámur, 
szésed szerint éljünk. A mi et factis. Per Dóminum no-
Urunk. 1 strum Jésum Christum. 
(A 2. könyörgés a szentek esedez~séért 1389. 1., a 3. tetszés szerint 

az 1390--1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- l Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a tesszalonikaiakhoz Apóstoll ad Thessalonicén-

lrt leveléből. (1. l, 2-10.) ses. (l. l, 2-10.) 

Testvérek: Hálát adunk fratres: Grátias ágimus 
az lstennek mindenkor Deo semper pro ómni

mindnyájatokért,mikormeg-~ bus vobis, memóriam vestri 
emlékezünk rólatok imádsá- faciéntes in oratiónibus no
gainkban; szüntelenül gon- . stris slne intermissióne, mé
dolunk Istenünk és Atyánk ll mores óperis fidei vestrae, 
ellitt a mi Urunkban, Jézus et labóris, et caritátis, et 
Krisztusban való hitetek 1 sustinéntiae spei Dómini no
munkájára, szeretetetek mü- st ri Jesu Christi, ante Deum 
vére é~ t úrO reménységtekre,, et Patrem nostrum: sciéntes 
és tudJuk, testvérek, kiket az fratres, diléctl a Deo, ele
Isten szeret, hogy ti válasz- ctiónem ves t ram: quia 
tottak ':'agytok, mert mi az l Evangélium nostrum non 
evangéhumot nálatok nem fuit ad vos in sermóne tan
egyedüi beszéddel hirdettük, tum, sed et in virtúte, et in 
han.em erOvel és Szentlélek- Spiritu Sancto, et in pleni
kelis és nagy teljességgel, hi- túdine multa sicut scitis 
szen tu~játok, ~ilyenek vol- quales fuéri~us in vobis 
tunk. közt~tek t1erettetek. I:.s propter vos. Et vos imitató
ti követómk lettetek és az res nostri facti estls, et Dó-
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úréi, elfogadtátok az igét sok mlni, exclpiéntes verbum ln 
szarongatás közt aSzentlélek tribulatióne multa, cum 
örömével. Ekként példakép gá u dio Spirítus Sanct!: ita 
lettetek minden hívó ellitt ut facti sitis forma ómnibus 
Macedóniában és Achajá- credéntibus in Macedónia, 
ban. Az úr igéjének hirdetése et in Ac háj a. A vobis enim 
ugyanis tőletek haladt to- diffamátus est sermo Dó
vább, nemcsak Macedóniá- mini, non solum in Macedó
ban és Achajában, hanem az nia, et in Achája, sed et in 
lstenben való hitetek elju- omni loco fides vestra, quae 
t ott mindenhová, hogy szak- est a.d Deum, profécta est, 
ségtelen is arról beszélnünk. ita ut non sit nobis necésse 
Hiszen azok maguk hirdetik quidquam Ioqui. lpsi enim 
rólunk, mikép léptünk be de nobis annúntiant qua
nálatok, s mikép tértetek tem intróitum habuérimus 
az lstenhez a bálványoktól, ad vos: et quómodo con
hogy szalgáljatok az éló, vérsi estis ad Deum a simu
igaz lstennek s várjátok a Iácris, servfre Deo vivo, et 
mennyből a Fiát (akit fel-, vero, et exspectáre Fílium 
támasztott halottaiból), Jé- ejus de eaelis (quem susci
zust, aki megmentett min- 1 táv it ex mórtuis) Jesum, qui 
ket a jövendó haragtól. l erlpuit nos ab ira ventúra. 

+ A szent evangéliwn sza. l +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. l secúndum Matthaeum. 

(13, 31-35.) (13, 31-35.) 

Az Időben: Mondá Jézus a {" illo témpore: Dixit Je
seregnek· a következő sus turbis parábolam 

példabeszédet: Hasonló a hane: Simile est regnum 
mennyek országa a mustár- caelórum grano sinápis, 
maghoz, melyet vévén az quod accfpiens homo seml
ember, elvete földjébe; mely návit in agro suo: quod mf
kisebb ugyan minden mag- nimum quidem est ómnibus 
nál, mikor pedig felnő, semlnibus: cum autern eré
nagyabb minden vetemény- verit, majus est ómnibus 
nél, és fává lészen, úgyhogy oléribus, et fit arbor, ita ut 
az égi madarak eljönrek és vólucres caeli véniant, et 
ágai közt laknak. Más pél- hábitent in rarnis ejus. 
dabeszédet monda nekik: Aliarn parábolam Iocútus 
Hasonló a mennyek országa est eis: Simile est regnum 
a kovászhoz, melyet vévén caelórum ferménto, quod 
az asszony, elvegyíte három accéptum múlier abscóndit 
véka lisztbe, míg mind meg- in farinac satis tribus, do
kovászosodott. Mindezekct nec fermentátum est totum. 



170 A BÖJTBEVEZETŐ IDŐ 

példabeszédekben mondá Haec ómnia locútus est je
jézus a seregnek, és példa- sus ln parábolis ad turbas: 
beszédek nélkül nem be- et sine parábolis non loque
szélt nekik; hogy betelje- bátur eis: ut implerétur, 
sedjék a próféta szava, ki quod dictum erat per Pro
roondotta: Megnyitom szá- p hétarn dicéntern: A périam 
mat példabeszédekben, hir- in parábolis os meum, eru
detni fogom, ami el volt ctábo abscóndita a consti
rejtve a világ kezdetétóL tutióne mundi. 

Csendes imádság. Ez ado- l secreta. Haec nos oblátio, 
mányok felajánlása ké- Deus, mundet, quae

rönk, Isten, tisztítson és sum us, et rénovet, gubérnet, 
javítson meg, vezessen és et prótegat. Per Dóminum 
oltalmazzon minket. A mi. nostrum jesum Christum. 
(A 2. csendes imádsAga szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. tetszés 
, szerlnt az 1390-1410. lapról.) 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Caelésti
Éiveztük, Urunk,meny- bus, Dómine, pasti de

nyel lakomádat: kérünk, llciis: quaesumus; ut sem
hogy mindig az után kiván- per éadem, per quae verá
kozzunk, ami által valóban l citer vivimus, appetámus. 
élünk. A mi Urunk. . Per Dóminum. 
(.-:\ 2. áldozás utáni Imádsiig a szentek· esedezéséért 1389. J., a 3. 

tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 

A megváltás ünnepkörének. távolabbi eló
k.észülete. 

A :SÖJill:SEVE~Eil'Ő IDŐ. 
ÚJ Idöszak kezdődik. A természet is fakadóban ; még vad 

és szeles~viharos, de már közeledik az új tavasz. Az Egyház 
szent éveben is tavasz kezdődik, a lelkek tavasza. A talajkészi• 
tésnek munkás korszaka, a sziv friss földjén az új mag elvetésének 
Ideje. Me~t most jött cl újra az az idó, amelyben egykor az isteni 
mag, az Ur jézus Krisztus a följt~ temettetett és meghalt, hogy 
halála illt~l százszoros, ezersze;c> gyümölcsöt hozzon. Itt az idő, 
ho~y megünn~peljük újra a h1!a1nak és a felto\madásnak ünnepét, 
Knsztusnak es az Egyháznak ezt a tavaszi ünnepét. Komoly 
és komo~ ez az Idő. A régit ki kell söpörni és a kinövéseket Je kell 
metszem : - ez is halál. De egyúttal reménnyel teljes ls ez az 
idő, ~ert az új most kialakulhat . 

. K•lenc vasárnapból álló novéna kezdődik tulajdonképpen. 
Kilenc vasárnap és ezzel kilenc hét liturgiaján át akar elvezetni 
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mlnket az Egyhflz a megvflltfls főfő ünnepeihez : a Húsvéthoz 
és a Pünkösdhöz. De mély bölcseséggel, édesanyai szeretettel, isteni 
pedagógifival birom fokozaton át vezet ide minket : a böjtbeveuM, 
a nOfYböjt és a sunvedés idején At. Ebből a böjtbevezető csak az elő
csarnoka az igazán komoly nagyböjti fegyelemnek és egyúttal 
átmenet a karAcsonyi ünnepkör derűs világából a negyvennapos 
nagyböjtbe. Elmult a Karácsony és az Egyház nem akarja, hogy 
elfeledjUk: szenvedni jött az úr a földre, ezért a megtestesülés, 
mert Igy nyithatja meg nel,ünk az eget. Tehát készülünk meg
emlékezni az úr haláláról. 

De mlért kellett az úrnak szenvednie? Mlért kellett meghalnia 
értünk? Erre felel a böjtbevezető idő liturgiájAban az Egyház; 
- még pedig most a papi zsolozsma és a misckönyv kiegés:dtik 
egymást és kölcsönösen megmagyarázzAk a most következő időt. 
A böjtbevezető idő három vasárnaoot f01:lal magában : a Het
vened-, Hatvanad- és az Ötvened vasárnapot. Ezalatt a papi zso
lozsma olvasmányai az ószövetségi szentirás első könyveit idézik. 
(A zsolozsma ugyanis egy évre elosztja az egész Szenttrást és Igy 
olvastatja hiveivel.) Ezekből az olvasmányokból bArom nagy 
pátriárka alakja domborodik kl : Ádám, Noé és Ábrahám, akik 
egyúttal Krlsztus Urunk példaképei. Adám a bűn atyja és az ő 
bűne miatt kell Krisztusnak szenvednie. De egyúttal előképe 
l(risztusunknak, az új Ádámnak, a megváltott emberiség új ös
atyjflnak. Noé és az ö bárkája elökéQe a megváltásnak, a kereszt
vizében és az Egyház hajójflban. Abrahám áldozata már sejteti 
velünk jézusunknak haláláldozatát 

De az evangéliumok is a következő Idők szellemét világitják 
meg előttünk. A három evangélium elénk tár ja a nagyböjt : 
meghlvását, feladatA t, célját. Az Or mtgllivása hangzik Hetvened-, 
vasárnapján, hogy menjünk az ö szölöjébe dolgozni. Vagy kezd
jülik el tavasszal újra dolgozni l A nagyböjt feladata lesz előkészi
teni lelkünket, a ml szölőskertünket a magvető számára, hogy 
az isteni magvető magja százszoros termést hozzon bennünk ls. 
~ ml a cél/a ennek a munkának? A megvilágosodás a kereszt
ségben, a Húsvét felragyogása bennünk, a megdicsőülés az egek
ben, ahová az Egyház liturgiája által a megdicsőült Krisztushoz 
megdicsőült hivöket akar elvezetni. 

A három stációs-templom szentje ls fokozatosan visz köze
lebb a nagyböjthöz. Az első Szent Urinc, a bátor vértanu, a hit
tanulók vezére, a diakonus vezet mlnket Krisztus kilzdó tantt
v!nyai közé. A második Sunt P6l és megmutatja, mily kUzdel
met tud ki!llani, ~ki a ke~yelem~en bizi~. A harmadik Sze!'t 
Plttr, Krlsztus föld• helytarto)a és ö megerositi testvérett az Ur 
szava szertnt. · 

A három vasárnap nevét a történelemből értjük meg. Két 
forrásból tevődött össze ez a biijtbevezetö idő. Az egyik a római 
liturgia alkotása. Valósztnücn m!r a V 1. században Rómában 
stációs szentrr.iset tartottak a Rómában legjobban tisztelt három 
szent bazilikájAban, hogy a népvAndorlás zavaros, komor vilá
gában, a pestisek és más járvAnyok idején, a gyakori természeti 
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csapások közt és az ebből fakadó éhinségben körmenettel, böjttel 
kérjék lsten kegyelmét és segltségét. Ez a Sőtét háttér teszi ért
hetövé a miseénekek égbeszálló, szinte kétségbeesett felklllltll· 
sllt. - A másik tényező kelet ; itt kezdődött az a szoklls, hogy 
húsvét előtt egyes helyeken ötven, máshol hatvan napon At böj
töltek ; sőt volt olyan hely, ahol a hetven évig tartó babiloni 
fogsiig emlékére hetven napon flt böjtöltek. Mikor azutlln a V l. 
században (még l. Gergely pápa (t 604) előtt) ezt a htirom 
vasárnapot bevezetőként a nagyböjt elé csatoltak, l~galább a 
névben meghagyták a régebbi nagyobb böjtök emlékét. 

Ebből következik, hogy ha még nem is az Igazi böjtnek az 
ideje ez a Mrom hét, azért komoly, magunkbaszállásra késztető, 
szent idö. Meglátszik ez a liturgikus szabályokon is. Az első Jel : 
az Alleluja elmaradása. Dehol(y énekelhetné az öröm ének6t 
az Egyház, mikor a Hetvened vasárnapja azt juttatja eszünkbe, 
hogy az egész földi élet számkivetés, fogság. Ilyen volt a zsidók 
élete, mikor Babilon folyóinak partján ültek és slrtak. Hiába kér
ték : énekeljenek. H flrfAikat a füzfákra akasztott~k és elnémult 
ajkukon a dal. - Nincs a liturgiában sem öröm-ének ; ezért nlnca 
Glória sem a szentmisében, ha az egyházi szln a viola. Most pedig 
abba öltözik a papsAg. Nem hangzik az •Ile missa esb sem, 
helyette a •Benedicamus Domino• van. Felhangzik a tractus böjti 
éneke (hamvazószerdAig csak vasAroapon ; ht'tkOZ!lap kimarad). 

Ime, Igy készül az EgyhAz a nagyböjtre. 

Hetvenedvasámap. 
(Stációs-templom : Szent Lőrinc bazilikAja.) 

A mai liturgiAban az uralkodó gondolat az Attredő blin és 
annak gyAszos következményeinek a megfontoiAsa. Ezért kell 
mindnyAjunknak arcunk verejtékével dolgomunk itt a földön, 
mely az Isten szőlőskertje. Itt kell mindnyfljunknak dolgoznunk 
lelkünk üdvéért. Ha kora reggeltől dolgozunk már, adjunk hálát 
az Istennek és ne nézzük le a későn jötteket Ha magunk is későn 
álltunk munkAba, itt az idő és alkalom búneink meggyónásAra 
és mulasztásunk helyrehozására. 

Bevonulásra. (Zs. 17, 5-7.) l Introitus. (Ps. 17, 5, 6 et 7.) 
örülvettek a halál [lircumdedérunt me gé-
gyötrelmei, körül-~ mitus mortis, doló-

.. fo~tak az alvilág res inférni circum-
gyotrelme•: szorultságom- dedérunt me: et in tribula
ban az Urat segltségül hiv-~ tióne mea invocávi Dómi
tam és 6 meghallgatta szent num et exaudivit de tempio 
templomából szómat. (Zs. sancto suo vocem rneam. 
~· a. 2-3.) Szeretlek, Uram, 1 (Ps. ibid. 2-3.) Díligam te, 
en erdm: Ur~m, én erős- '1 Dómine, fortitúdo mea: 06-
ségem, menedekem és meg- minus firmarnéntum meum, 
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szabadftóm. W. Dicsőség az et refúgium meum, et libe
Atyának és Fiúnak. rátor meus. W. Glória Patri. 

Könyörgés. Néped kö- orátio. Preces pópuli tui, 
nyörgését, kérünk, quaesumus, Dómine, 

Uru nic, hallgasd meg kegye- cl eménter exáudi: ut, qui 
sen: hogy mi, akik bOneink juste pro peccátis nostris 
miatt igazságosan blínhó-1 afflfglmur, pro tui nóminis 
dünk, nevednek dicsőségé- glória misericorditer liberé
ért irgalmasságod által meg- 1 mur· Per Dóminum no
szabaduljunk. A mi Urunk. l strum Jesum Christum. 
(A 2. és 3. könyörgés februt~r 2-ig ugyanaz, mint dec. 30-án, 
131.1., azután pedig a szentek esedezéséért 1389.1., a 3. tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

SzentleckeSzent Pál apostol- Léctio Epfstolae beáti Pauli 
nak a korintusiakhoz irt le- Apóstoli ad Corfnthios. (l. 
veléböl. (I. 9, 24-27; 10,1-5.) 9, 24-27; 10, 1-5.) 

Testvérek: Nem tudjá- fratres: Nescltis quod ii, 
tok-e, hogy akik a ver- qui in stádio currunt, 

senypályán futnak, mind- omnes quidem currunt, sed 
nyájan futnak ugyan, de unus áccipit brávium? Sic 
eBy nyeri el a jutalmat? cúrrite, ut comprehendátis. 
Ugy fussatok, hogy elnyer- Omnis autern qui in agóne 
jétek! Mindaz pedig, aki conténdit, ab ómnibus se 
részt vesz a versenyben, ábstinet: et illi quidem ut 
mindentől tartózkodik; corruptibilem corónam accí
azok, hogy hervatag koszo- piant; nos autern incorrúp
rút nyerjenek, mi pedig tam. Ego lgitur sic curro, 
hervadhatatlant. Én bizony non quasi in incért um: sic 
futok, nemcsak úgy bizony- pugno, non quasi áerem vér
talaora vívok, nemcsak úgy berans: sed casti go corpus 
a levegőt verdesve: hanem meum, et ln servitútem ré
megsanyargatom testemet d i go: ne forte cum áliis prae
és szolgaságba vetem, ne-

1 
dicáverim, ipse réprobus ef

hogy mfg másokat tanltok, flciar. Nolo enim vos igno
mag'lm valamikép elvetésre l ráre, fratres, quóniam pa
méltó legyek. Mert nem aka- tres nostri omnes sub nube 
rom, hogy figyelmen kívOI fuérunt, et omnes mare 
hagyjátok testvérek, hogy : transiérunt, et omnes in 
atyáink mindnyájan a felhő ! .Móyse baptizáti sunt in 
alatt voltak és mindnyájan ' nu be, et in mari: et omnes 
átvonultak a tengeren és eámdem escarn spiritálem 
mlndnyájan megkeresztel- manducavérunt, et omne' 
tettek Mózesben, a felhőben eúrndem potum spiritálem 
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és a tengerben. És mind- b i bérunt: (bibébant autem: 
nyájan ugyanazt a szellemi de spiritáll, consequénte 
eledelt ették és mindnyájan eos, petra: petra autern 
ugyanazt a szellemi italt erat Christ us): sed non in 
itták; (ittak pedig az 6ket pl úribus eórum benepláci
követő szellemi sziklából ; l tum est Deo. 
a szlkla pedig Krisztus vala), 
de legtöbbjükben nem telt kedve az Istennek. 

Atvonulásra. (Zsoltár 9, Graduale. (Psalm. 9, 10-11 
10-11, 19-20.) Szükségank- et 19-20.) Adjútor ln oppor
ben, szorultságunkban se- tunltátibus, in tribulatióne: 
gftilnk: benned bizik min- speren t in te, qui novérunt 
denki, ki megismert téged, te: quóniam non derelfn
mert te nem hagyod el a té- quis quaeréntes te, Dómine. 
ged keresl!ket, Uram. r. Mert f. Quóniam non in finem 
a szegényről nem feledkezel oblfvio erit páuperis: pa
meg teljesen: a szegények tiéntla páuperum non perl
tűrése nem vész el örökre: bit in aeternum: exsúrge, 
kelj fel, Uram, az ember ne Dómine, non praeváleat 
legyen elbizakodott. homo. 

Böjti ének. (Zsoltár 129, Tractus. (Psalm. 129, 1-4.) 
1-4.) Mélységekből kiáltok De profúndis clamávi ad te, 
hozzád, Uram: Uram..~" hall- Dómine: Dómine, exáudi· 
gasd meg szavamat. ~. Le- vocem meam. r. Fiant au
gyen füled figyelmes, szalgád res tuae intend én tes in ora
könyörgésére. r. Uram, ha tiónem servi tui. r. Si ini
a vétkeket figyelembe ve- quitátes observáveris, Dó
szed: Uram, ki állhat meg mine: Dómine, quis susti
elótted? r. Am te nálad nébit? r. Quia apud te pro
bocsánat vagyon, törvényeid pitiátio est, et propter legern 
miatt bizom benned, Uram. i tuam sustfnui te, Dómine. 
(Ha a szentmisét hétköznap mondjuk, a böjti ének elmarad.) 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Mattllaeum. 

. (20, 1-16.) (20, 1-16.) 

Az 1dllben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit je
tanitványainak a kö- sus disclpulis suis pará

vetkezll hasonlatot: Ha- boi am hane: Simile est re
aontó a mennyek országa a gnum caelórum hórnini pa
házigazdához, ~l jókor reg- trifamllias, qui éxiit primo 
gel ~iméne muveseket fo- mane condúcere operários 
gadm s~lllejébe. Megegyez- in vinearn suam. Conven
vén ped1g a roavesekkel egy tióne autern facta cum ope-
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dénár napibérben, elküldé l ráriis ex denário diúrno, 
őket szőlejébe. És kimenvén mislt eos in vinearn suam. 
három óra tájban láta máso- Et egréssus circa horarn tér
kat tétlenül állani a piacon, tiam, vidit álios stantes in 
és mondá nekik: Menjetek ti foro otiósos, et dixit illis: 
is szólőmbe, és ami igazsá- Ite et vos in vinearn meam, 
gos leszen, megadom nek- et quod justum ftlerit, dabo 
tek. Azok pedig elmenének. vobis. Illi autern- abiérunt. 
Ismét kiméne hat és kilenc Iterum autern éxiit circa 
óra körül, és hasonlóképpen sextam et nonarn horarn: 
cselekvék. Tizenegy óra táj- et fecit slmiliter. Circa un
ban pedig kimenvén, talála décimam vero éxiit, et in
más veszteglöket és mondá vénít álios sta,..tes, et dicit 
nekik: Mlt álltok itt egész lll is: Quid hic statis tot a 
nap hivalkodva? Felelék l die otiósi? Dicunt ei: Quia 
neki: Mivel senki sem foga- nemo nos condúxit. D ici t 
dott meg bennünket. Mondá il lis: lte et vos in vinearn 
nekik: Menjetek ti is szö- meam. Cum sero autern fa
lömbe. Mikor pedig beeste- ctum esset, dlcit dóminus 
ledett, mondá a szőlél ura vineae procuratóri su o: Voca 
ispánjának: Hidd elél a operários, et redde illis mer
müveseket, és add meg cédem, inclpiens a novis
nekik bérúket, kezdve az sirnis usque ad primos. Cum 
utolsóktól az elsőkig. Eló- venlssent ergo qui circa un
jövén tehát, akik tizenegy décimam horarn vénerant, 
óra tájban érkeztek vala, accepérunt singulos dená
kaptak egy-egy denárt. jö- rios. Venléntes autern et 
vén pedig az elslik is, azt primi, arbitráti sunt quod 
vél ték, hogy többet kapnak, plus essen t acceptúri: acce
de ők is egy-egy denárt kap- pérunt autern et ipsi slngu
tak. És átvévén, zúgolódá- Ios denários. Et accipiéntes 
nak a szőlösgazda ellen, murmurábant advérsus pa
mondván: Ezek az utolsók tremfamllias, dicéntes: Hl 
l'gy óráig dolgoztak, és novissimi una hora fecérunt, 
egyenlőkké tetted élket mi- et pares illos nobis fecfsti, 
velünk, kik a nap terhét és qui portávimus pondus diéi, 
hevét viseltük. ű pedig et aesh1s. At ille respóndens 
felelvén egyiknek közülük, uni eórum, dixit: Amice, 
mondá: Barátom l nem te- non fácio tibi i nj úriarn: 
szek veled igazságtalansá- nonne ex denário convenfsti 
got; nem egy denárban mecum? Tolle quod tuum 
egyeztél-e meg velem? Vedd, est, et vade: vol o autern et 
ami a tied, és menj; annyit h uic novissírno dare sicut et 
akarok pedig adni ennek az tibi. Aut non licet mihl. 
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utolsónak is, mint neked. 
Avagy nem szabad-e nekem 
azt tenni, amit akarok? 
Vagy a te szemed álnok, 
mert hogy én jó vagyok? 
Igy lesznek az utolsók el
slikké és az elsők utolsókká; 

quod volo, fácere? an ócu
lus tuus nequarn est, quia 
ego bonus sum? Sic erunt 
novissimi primi, et primi 
novlssimi. Multi enim sunt 
vocáti, pauci vero eiécti. 

mert sokan vannak a hivatalosak, kevesen pedig a 
választottak. 

Felajánlásra (Zs. 91, 2.) l Offertoriwn. (Ps. 91, 2.) 
Jó dolog az Urat dicsérni Bonum est confitéri Dó
és nevednek, ó Fölséges l mino, et psállere nómini tuo. 
éneket zengeni, 1 Altíssime. 

Csendes imádság. Áldozati ' secreta. Munéribus no-
ajándékainkat és imád-l stris, quaesumus, Dó

ságunkat, kérünk, Urunk,' mine, precibúsque suscéptis: 
fogadd el és e mennyei misz- : et caeléstibus nos munda 
tériummal tisztlts meg min-! mystérils, et dernénter 
ket és hallgass meg kegye- 1 exáudi. Per Dómlnum no-
sen. A mi Urunk. 1 st rum Jesum.· 
(A 2. és 3. csendes Imádság február 2-lg ugyanaz, mint dec. 
30-áp 132. 1., azután pedig a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. 

tetszés szerint az 1390--1410. lapról.) 

Prefáció vasAmap a SzentháromsAgról, 564. 1.; hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zs. 30, 17-18.)! Communio. (Ps. 30, l 7-
Ragyogtasd fel szolgád fö-jt8.) lllúrnina fáciem tuam 
Jött arcodat és szabadítsd j super servum tuum, et sal
meg irgalmasságodban lit, vum me fac in tua miseri
Uram, szégyent ne lássak, l córdia: Dómine, non con
"!ert hozzád kiáltok. fúndar,quóniaminvocávi te. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Fidéles 
1-\ Erl!södjenek meg hi- tui, Deus, per tua dona 
veid, lsten, a te viszont- firméntur: ut éadem et per
a~ándékaid által, hogy egy- cipiéndo requírant, et quae
reszt azokat megnyerve is réndo sine fine percípiant. 
mindig ke~essék, másrészt Per Dóminum nostrum je
kere~ve mJ~denkor elnyer- sum Christum, Fílium tuum. 
hessek. A m1 Urunk. qui vivit. 
(A 2. b 3. áldozb utáni imádság február 2-ig ugyanaz, mint 
dec. 30-fln 132. 1., azutfln pedig a szentek esedezéséért 1389.1., 

a 3. tetszés szerint az 1390--1410. lapról.) 
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Hatvanadvasárnap. 
(Stliciós-templom: Szent Plil bazillkija.) 

177 

A mai szentmlse szövegét csak úgy értbetjUk meg teljesen, 
ha tudjuk, hogy Rómliban a Szent Plil-bazillkában van az ünnepl 
mlse. A népek apostollit flllltja elénk az Egyház a szentleckében 
példa gyanánt. Az ö élete a kegyelem nagy csodája. A mal szent
misével arra tanit minket édesan}·link, hogy örök üdvünkért mun
kálkoclva, ne a magunk erejében bízzunk. hanem az isteni kegye
lemben, mert enélkül az evangéliumban hallott isteni tanitb 
magja nem tud gyökeret verni szlvUnkben és nem tudja meg
teremni bennünk a krlsztusi élet gyümölcsét. - Szent Pál felel 
a szentleckében, mikor az lllapostolok megtámadták és a maga 
védelmére kénytelen volt érdemeivel dicsekedni (sajlit szavaival: 
balgatag módon beszélni). De éppen ez mutatja meg nekünk leg
jobban, hogy a kegyelem mit tudott kialakltani egy Saulusbél. 
Küzdelmelnkben mi is ebben a kegyelemben bb:zunk. es Szent 
Pál sok tettét llitva, kérdezzük meg: mit tettünk mi? Megtettük-e 
legalllbb azt, ami rajtunk lill? Mert aki ezt megteszl, attól lsten 
nem vonja meg kegyelmét. 

Bevonulásra. (Zs. 43, 23-26.) Introitus. (Psalm. 43, 23-26.) 

Uram? ~bredj fel, ne mis, Dóm in e? ex-DlJbredj fel, miért alszol, [[lxsúrge, qua re obdór-

taszfts el végképen: súrge, et ne repéllas 
miért fordítod el arcodat: ln finem: q ua re fáciem tu am 
s felejted el szorongatásun- avértis, oblivisceris tribula
kat? Testünk a földhöz ta- tiónem nostram? adhaesit 
padott: kelj fel, Uram, nyujts in terra ven ter noster: ex
segítséget és ments meg súrge, Dómine, ádjuva nos, 
minket l (Zs. u. a. 2.) Isten, et libera nos. (Ps. ibid., 2.) 
tutajdon fülünkkel hallot- Deus, áuribus nostris audl

;tuk, atyáink beszélték el vimus: patres nostri annun
nekünk. f. Dicsőség. tiavérunt nobis. f. Glória. 

Könyörgés. lsten, ki Iá- Qrátio. Deus, qui cónspi
tod, hogy semmi tet- cis, quia ex nulla no

tünkben nem bizhatunk: st ra actióne confidimus : 
engedd meg kegyelmesen, l concéde propltius; ut contra 
hogy minden bajjal szem- advérsa ómnia, Doctóris 
ben a népek apostolának ! géntium protectióne muniá
közbenjárása védelmezzen l mur. Per Dóminum no
meg minket. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. és 3. könyörgés febr. 2-ig ugyanaz, mlnt dec. 30-án 131.1., 
azutlin pedig a 2. a szentek esedezéseért 1389. 1., a 3. tetszea 

'zerint az 1390-1410. lapról.) 

Missúle. 12 
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Szentlecke Szent Pál apostol- Léctio Epistolae beáti Pauli 
nak a korintusiakhoz Irt leve- Apóstoli ad Corinthios. (ll. 
léblil. (ll. 11,19-33; 12, 1-9.) ll, 19-33; 12, 1-9.) 

Testvérek: Örömest eltű- fratres : Libénter suffértis 
ri tek a balgatagoka t, lnsipiéntes: cum sitis 

holott ti bölcsek vagytok: ipsi sapiéntes. Sustinétis 
Mert elviselitek, ha valaki enim si quis vos in servitú
titeket szolgaságra vet, ha tem rédigit, si quis dévorat, 
valaki felemészt, ha va- si quis áccipit, si quis extól
laki megfog, ha valaki fel- litur, si quis in fáciem vos 
fuvalkodik, ha valaki arcul caedit. Secúndum ignobili
ver. Szégyenemre mondom, tátern dico, quasi nos in
mintha mi gyöngék lettünk flrmi fuérimus in hac parte. 
volna ebben a tekintetben. ln quo quis audet (in insi
Amit valaki mer (oktalan- piéntia dico) áudeo et ego: 
ságban mondom), azt én is Hebraei sunt, et ego: lsrae
merem. Zsidók ők? Én is l lltae sunt, et ego: Semen 
Izraeliták ők? Én isi Ábra- Abrahae sunt, et ego: Mi
hám ivadéka ök? Én isi nistri Christi sunt (ut minus 
l(risztus szolgái ők (mint sápiens dico) plus ego: in 
kevésbbé okos mondom :) én labóribus plúrimis, in car
m~g Inkább: számtalan fá- céribus abundántius, in pla
radság, igen sokszor fogság, gis supra modum, in mór
módfelett való verések, gya- tibus frequénter. A judaeis 
kori halálveszély által. A zsi- quinquies quadragénas, una 
dóktól öt lzben kaptam egy minus, accépi. Ter virgis 
hlján negyven ütést. Három- eaesus sum, semel lapidátus 
szor szenvedtem megvessző- sum, ter naufrágium feci, 
zést,. egyszer megkövezést, nocte et die in profúndo ma
háromszor hajótörést, éjjel ris fui: in itinéribus saepe, 
és nappal a mély tengeren periculis flúminum, perfcu
_voltam. Gyakran voltam lis latrónum, periculis ex gé
úton folr.óvizek veszélyé-j nere, periculis ex ~éntibus, 
ben, rabJok veszélyében, ve- periculis in civitáte, peri
szélyben a saját nemzetem-l culis in solitúdine, periculis 
beliektől, veszélyben a po- in mari, periculis in falsis 
gányoktól,veszélyben város- frátribus: ln labóre et 
ban, veszélyben pusztaság- aerúmna, in vigilils multis, 
ban, veszélyben. tengeren, in fame et slti, in jejúniis 
ves~.élyben ha!'ltS testvérek multis, in frigore et nudi
közo,tt, fáradsagba!l és nyo- tá te: praeter illa quae ex
moruságban, sok vtrrasztás- trlnsecus sunt, instántia mea 
ban, éhségben !s szomjú-l quotidiána, sollicitúdo Ó!fl
ságban, sok böjtolésben, hl- nlum Ecclesiárum. Quis m-
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degben és mezltelenségben, firmátur, et ego non intir
eltekintve attól, ami ezen- mor? quis scandalizátur, et 
felül van, naponkénti zak- ego non uror? Si gloriári 
latásom az összes egyhá- opórtet: quae infirmitátis 
zak gondja. Ki szenved, meae sunt, gloriábor. Deus 
hogy én ne szenvednék? ki et Pater Dómini nostri jesu 
botránkozik meg, hogy én Christi, qui est benedictus 
ne égnék? Ha dicsekedni in saecula, scit quod non 
kell, erlltlenségeimmel di- méntior. Damásci praepósi
csekszem. Isten és a mi tus gentis Arétae regis, cus
Urunk Jézus Krisztusnak todiébat elvitátern Damas
Atyja, ki áldott legyen cenórum, ut me comprehén
mindörökké, tudja, hogy deret: et per fenéstram in 
nem hazud om. Damasz- sporta dirnissus sum per mu
kuszban Aretás király hely- rum, et sic effú~i manus 
tartója llriztette a damasz- ej us. Si gloriAri oportet (non 
kusiak városát, hogy en- éxpedit quidem), véniam au
gem elfogjon és az ablakon tem ad visiónes, et revela
keresztül kosárban bocsá- tiónes Dómini. Scio hórni
tottak le a falon, és Igy me- nem in Christo ante annos 
nekedtem meg kezéből. Ha quatuórdecim, sive in cór
dicsekedni kell (nem hasz- pore néscio, sive extra cor
nos ugyan), de áttérek a lá- pus néscio, Deus scit, rap
tomásokra és az úr kinyi- tum hujúsmodi usque ad 
latkoztatásaira. Ismerek tértium caelum. Et scio hu
egy embert Krisztusban, j"usmodi hóminem, sive in 
ki tizennégy évvel ezelőtt - córpore, sive extra corpus 
testben-e, nem tudom, vagy néscio, Deus sci t: quóniam 
testen kivül-e, nem tu- raptus est in paradisum: et 
dom, Isten tudja - elra- audivit arcána verba, quae 
gadtatott a harmadik égig; non licet hórnini loqui. Pro 
és tudom, hogy ugyanez az hujúsmodi gloriábor: pro 
ember - testben-e, vagy me autern nihil gloriábor, 
testen kívül-e, nem tudom, nisi in infirmitátibus meis. 
Isten tudja - elragadtatott l Nam, et si volúero gloriári, 
a paradicsomba, és titkos 'l non ero inslpiens: veritá
igéket hallott, melyeket em- tem enim dicam: parco au
bernek nem szabad kimon- tem, ne quis me existlmet 
dania. Az ilyesmivel dicsek-l sup ra id quod videt in me, 
szem ; önmagammal pedig 1 aut áJiquid audit ex me. Et 
semmiV sem dicsekszem, l ne magnitúdo revelatiónum 
csak ,lrőtlenségeimmel. Pe-~ extóllat me, datus est mihl 
dig, ha dicsekedni akarnék stimulus carnis meae, án
is, nem lennék oktalan, hi- gelus sátanae, qui me co-

12• 
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szen igazságot mondanék; laphízet. Propter quod ter 
de tartózkodom ettől, hogy Dómínurn rogávi, ut discé
valaki többre ne becsOljön deret a me: et dixit mihi: 
engem annál, amit bennern Súfficit tibi grátia mea: 
lát, vagy amit tölem ha!l. 'J nam virtus in infirrnitáte 
És hogy a kinyilatkoztatá- perfícitur. Libénter fgitur 
sok nagysága kevéllyé ne \ gloriábor in infirmitátibus 
tegyen, tövis adatott tes- meis, ut lnhábitet in me vir· 
tembe,a sátán angyala, hogy tus Christi. 
arcomba Ossön. Emiatt há-
romszor kértern az Urat, hogy távozzék az tölem; de azt 
mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az erő 
az erőtlenségben lesz teljessé. Örömest dicsekszem tehát 
erötlenségeimmel, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. 

Atvonulásra. (Zs. 82, 19 Graduale. (Ps. 82, i 9 et 
és 14.) Tudják meg a né- 14.) Sciant gentes, quóniam 
pek, hogy Isten a te neved: nomen tibi Deus: tu sol us 
az egész földön egyedO l te Altíssimus super omnern ter
vagy Fölséges . ..,. Istenem, ram. f. Deus meus, pone 
tedd olyanokká öket, mint illos ut rotam, et sicut stf
a forgatag, s amilyen a puJarn ante fáciem venti. 
polyva a s:r.él előtt. 

· Böjti ének. (Zs. 59, 4 és 
6.) Megmozgattad és meg
renditetted a földet, Uram . 
..,. Gyógyltsd meg sebeit, 
mert ingadozik már.!'. Hogy 
az ljak elől megmenekülje
nek: hogy szeretteid meg
szabaduljanak. 

Tractus. (Ps. 59, 4 et 6.) 
Commovísti, Dómine, ter
ram, et conturbásti eam . ..,. 
Sana contritiónes ejus, quia 
mota est. f. Ut fúgiant a 
fácie arcus: ut liberént ur 
elécti tui. 

(Ha e szentmisét hétköznap mondjuk, a böjt: ének elmarad.) 

+ A szent evangélium sza-j +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucarn. 

(8, 4-15.) l (8, 4-15.) 

Az időben: Nagy sere~ }"illo témpore: Cum turba 
. gyűlt egybe, és város-' plúrima convenírent, et 

rol-városra todultak jézus- de elvitátibus properárent 
hoz és ö.m?ndá példabeszéd- ad jesum, dixit per simili
ben:. K1rnene a magvető el- túdinern: Exiit, qui sémina t, 
vetm az ö magvát. Es amint sernináre sem en suum: et 
vetett, némely része az út- dum séminat áliud cécidit 
félre esék, és eltapostaték secus viam et conculcátum 
és az égi madarak felevék est, et vól~cres caeli come-
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azt. És másik a kősziklára dérunt illud. Et áliud céci
esék, és kikelvén elszárada, dit sup ra petram: et natum 
mert nem volt nedvessége. áruit, quia non habébat hu
És másik a tövisek közé esék mórem. Et áliud cécidit in
és vele együtt nővén a tö- ter splnas, et simul exórtae 
visek, elfojták azt. Másik a spinae suffocavérunt illud. 
jó földbe esék, és kikelvén, Et áliud cécidit in terram 
százszoros gyümölcsöt hoza. bonam: et ortum fecit fru
Ezeket mondván, kiálta: ct um céntuplum. Haec dl
Akinek fülel vannak a hal- cens, clamábat: Qui habet 
lásra, hallja meg. Megkérde- aures audiéndi, áudiat. ln
zék öt azért tanltványai, terrogábant autern eum dl
mit jelent e példabeszéd. scipuli ejus, quae esset haec 
Kiknek ó mondá: Nektek parábola. Quibus ipse dixit: 
adatott tudni az lsten or- Vobis datum est nosse roy
szágának titkait, másoknak stérium regni Dei, céteris 
pedig példabeszédekben, autern in parábolis: ut vi
hogy látván ne lássanak és déntes non vldeant, et au
hallván ne értsenek. Ez te-J diéntes non intélligant. Est 
hát a példabeszéd: A mag aut em haec parábola: Se
az lsten igéje. Az útfélre : men est verbum Dei. Qui au
esők azok, kik hallgatják, l tem secus viam, hi sunt qui 
de azután eljön az ördög és l áudiunt: delnde venit diábo
kiveszi az Igét szivükből, ne- Jus, et tollit verbum de corde 
hogy hivén, üdvözüljenek. eórum, ne eredéntes salvl 
A kősziklára esők azok, kik fiant.Nam qui su pra petram: 
mikor hallják, örömmel fo- qui cum audierint, cum gáu
gadják az igét, de nincs gyö- dio susdpiunt verbum: et 
kerük; egy ideig hisznek, és hi radices non habent: qui ad 
a kisértet idején elpártol- tempus credunt, et in térn: 
nak. A tövisek közé esők pore tentatiónis recédunt. 
azok, kik hallgatják, de az Quod autern in spinas cé
igék utóbb az élet gondjai, ci dit: hi sunt, qui audiérunt, 
gazdagsága és gyönyörűsé- et a sollicitudlnibus, et dívi
gei közt elfojtatnak, és gyü- tiis, et voluptátibus vitae 
mölcsöt nem teremnek. eúntes, suffocántur, et non 
Amelyik pedig jó földbe réferunt fructum. Quod au
esett, azok, kik tiszta és jó tem in bonarn terram: hi 
szlvvel hallván az igét, me~-~ sunt, qui in corde bono et 
tartják azt magukban, es óptimo audiéntes verbum 
gyümölcsöt hoznak állha- rétinent, et fructum áffe-
tatosságban. l runt in patiéntia. 

Felajánlásra. (Zs. 16, 5, Offertorium. (Ps. 16, 5, 
6-7.) Add, hogy ösvényeiden. 6-7.) Pérfice gressus meoa 
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szilárd léptekkel járjak, és in sémitis tuis, ut non mo
meg ne inogjon lábam: veántur vestigia mea: in
hajtsd hozzám füledet, hall- cllna aurem tuam, et exáudi 
gasd meg szavaimat: mutasd verba mea: mirlfica miseri· 
meg csodás irgalmadat, hisz córdias tuas, qui salvos 
megmented a benned bízó- facis sperántes in te, Dó-
kat, Uram l mine. 

Csendes imádság. A neked secreta Oblátum tibi, Dó
hozott adomány, Urunk, mine, sacriflcium, vivi

éltessen mindenkor és erő-l ficet nos semper, et múniat. 
sitsen minket. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes imAdsAg febr. 2-ig ugyanaz, mint dec. 30-An 
132. 1., azután pedig a 2. a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. 

tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 
Prefáció vasárnap a Szen!Mromságról, 564. l. ; hétköznap 

a közös, 568. l. 
Áldozásra. (Zsolt. 42, 4.) J Communio. (Psalm.42, 4.) 

Bemegyek az lsten oltárá- ' lntroibo ad altáre Dei, ad 
hoz, az Istenhez, ki ifjúi l! Deum qui laetiflcat juven-
ö~ömmel tölt el engem. tútem meam. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Súpplices 
J-\ Alázatosan kérünk, min- te rogámus, omnipotens 
denható Isten, engedd meg Deus: ut, quos tuis réticis 
azoknak, akiket szentsé- j sacraméntis, tibi étiarn plá
geiddel táplálsz, azt is, , cítis móribus dignánter de
hogy neked tetsző életmód- l servire concédas. Per Dó
jukkal méltóképpen szolgál-1 minum nostrum jesum 
Janak neked. A mi Urunk. 1 Christum. 
(A 2. és 3. Aldoús utAni imAdsAg febr. 2-lg ugyanaz, mint dec. 30-An 
132. 1., azutAn pedig a 2. a szentek esedezésé~rt 1389. I., a 3. 

tetszés szerint az 1390-1410.Japról.) 

ötveneclvasllmap. 
(Stációs-templom : Szent Péter bazilikAja.) 

. Nagyböjt előtt az utolsó vasárnap már mintegy bevezetés 
l(n~ztus szenvedésének megünnepléséhez. Az evangélium azt hir
dell mflr, hogy Isten szötöjét : a viiAgot és Isten földjét : a lelkün
ket Krisztus sunvedése fogja megváltani. A szentlecke pedig az 
Isteni Mester t~nltAsának összefoglalAsát adja, hogy a nagyböjti 
önmegtagadásamkat és jócselekedetcinket helyes lélekkel végez. 
zük. - Farsangnak ezen három utolsó napjan valósággal meg
tébolyodnak az emberek. Ezért rendelte el XII. l(elemen pápa 
ezekre a napokra a negyvenórai szentséglmAdást. X. Pius pápa 
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ismét búcsút engedélyezett azoknak, akik ezekben a napokban 
meggyónnak, megáldoznak és a pápa szándékára imádkoznak. 
A farsangot nevezik karneválnak is. Ezt a nevet abból származ
tatják, hogy búcsút mondanak a húsnak (carne vale). A magyar 
•húshagyó napok• elnevezés is erre vall. Valójában pogány marad
vány. A bor és mámor Istenének, Dionysusnak kicsapongó kör
menetein egy hajót húztak egy kocsin (carris navalis) és Innen 
a név. De nemcsak névben, hanem tartalomban is pogány még 
ma ls ez a mulatság. Mennyit kellene még imádkoznunk, hogy a 
pogányság szűnjék meg köztUnk. 

Bevonulásra. (Zsolt. 30, 3-4.) Introitus. (Psalm. 30, 3-4.) 

fl égy oltalmazó Iste- sto mihi in Deum pro-
nem és menedékem, tectórem, et in Io-
hogy megszabadíts cum refúgii, ut sal-

engem: mert erősségem és vum me fácias: quóniam 
menedékem vagy, tenneved- firmaméntum meum, et re
ért légy vezérem és viseld fúgium meum es tu: et pro
gondomat. (Zs. u. a. 2.) Te- pter nomen tuum dux mihi 
benned remélek, Uram, soha eris, etenútries me. (Ps.ibid. 
meg ne szégyenüljek: igaz- 2.) ln te, Dómine, sperávi, 
ságodban szabadlts meg és non confúndar in aeternum: 
ments meg engem. 'S'. Di- in justitia tua libera me, et 
csliség az Atyának. éripe me. 'S'. Glória Patri. 

Könyörgés. Könyörgésün- Qrátio. P reccs nostras, 
ket, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine, 

hallgasd meg kegyesen és bú- dernénter exáudi: atque a 
neink kötelékeiböJ megsza- peccatórum vlnculis absolú
badltván, lirizz meg minket tos, ab omni nos adversi
minden bajtóL A mi Urunk. táte custódi. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés febr. 2-ig ugyanaz, mint dec. 30-án, 131. 1., 
azután pedig a 2. a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoll ad Corinthos. 

leveléblil. (l. 13, 1-13.) (1. 13, 1-13.) 

Testvérek: Szóljak bár az fratres: Si linguis hómi
emberek, vagy az an-j num loquar, et Angeló

gyalok nyelvén, ha szerete- rum, carltátern autern non 
tem nincsen, olyanná let- hábeam, factus sum velut 
tem, mint a zengli érc, vagy aes sonans, aut cymbalum 
a pengő cimbalom. Es le- tinniens. Et si habúero pro
gyen bár prófétáló tehetsé- phetlam, et nóverim mysté
gem, és ismerjem bár az ösz- ria ómnia, et omnern scién
szes titkokat és minden tu- tiam: et si habúero omnern 
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dományt, és legyen bár oly i fidem, ita ut montes tránsfe• 
teljes. hitem, hogy a hegye- i ram, carltátern au tem non 
ket áthelyezzem: ha szere- 1 habúero, nihil sum. Et si 
tetem nincsen, semmi sem distribúero in cibos páupe
vagyok. És osszarn el bár rum omnes facultátes meas, 
egész vagyonomat a szegé- et si tradldero corpus meum, 
nyek táplálására, és adjam ita ut árdeam, caritátem au
bár át testemet, úgy, hogy tem non habúero, nihil mihi 
elégjek: ha szeretetem nin- prodest. Cáritas pátiens est, 
csen, semmit sem használ benfgna est: Cáritas non 
nekem! Aszeretet türelmes, aemulátur, non agit pér
nyájas; a szeretet nem fél-l peram, non inflátur, non 
tékeny, nem cselekszik rosz-l est ambitiósa, non quaerit 
szat, nem fuvalkodik fel, quae sua sunt, non irritá
nem nagyravágyó, nem ke- i tur, non cógitat malum, non 
resi a magáét, nem gerjed • gaudet super iniquitáte, con
haragra, nem gondol rosz- gá u det autern veritáti: óm
szat, nem örvend a gonosz- nia suffert, ómnia credit, 
ságnak, de együtt örvend az ómnia sperat, ómnia sústi
igazsággal; mindent eit úr, n et. Cáritas numquam éxci
mindent elhisz, mindent re- dit: sive prophctlae evacua
mél, mindent elvisel. A sze- búntur, sive linguae cessá
retet soha meg nem szünik; bunt, sive sciéntia destrué
a prófétálások - véget ér- tur. Ex parte enim cognósci
nek, a nyelvek - megszűn- mus, et ex parte prophetA
nek, a tudomány - elenyé- mus. Cum autern vénerit 
szik. Mert rész szerint való quod perléctum est, evacuá
az, amit megismerO nk, és bitur quod ex parte est. Cum 
rész szerint való az, amit essem párvulus, Ioquébar ut 
prófétálunk; midón pedig párvulus, sapiébam ut pár
majd eljő, ami tökéletes, vulus, cogitábam ut párvu
véget fog érni az, ami rész Jus. Quando autern factus 
szerint való. Midőn gyer- sum vir, evacuávi quae 
mek voltam, úgy beszél- erant párvuli. Vidémus 
tem, mint gyermek, úgy vé- per spéculum in aenfg
l.ekedtem, mint gyermek, mate: tunc autern fácie ad 
ugy gondolkoztam, mint fáciem. Nunc cognósco ex 
~ermek; mldi'Jn pedig fér- parte: tunc autern cognó
fluvá lette~, felhagytam scam sicut et cógnitus sum. 
azokkal, amtk gyermekhez Nunc autern manent fides 
valók. Most tükör által spes, cáritas, tria haec: ma: 
homályban látunk; akkor jor autern horum est cáritas. 
pedig majd szlnröl-szinre. 
Most rész szerint ismerek ; akkor pedig úgy fogom is-
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merni, amint én is ismert vagyok. Most azért megma
rad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de ezek között 
legnagyobb a szeretet. 

Atvonu1ásra. (Zs. 76, 15-1 Graduale. (Ps. 76, 15 et 
16.) Te vagy az lsten, egye- 16.) Tu es Deus qui facis 
dül te mfivelsz csodákat: mirabllia sol us: notam fed
megmutattad a népeknek stl in géntibus virtútem 
hatalmadat. J. Karoddal tuam. J. Liberásti in brá
megváltottad népedet, Já- chio tuo pópulum tuum, 
kob és józsef fiait. fílios Israel, et joseph. 

Böjti ének. (Zs. 99, 1-4.) Tractus. (Psalm. 99, 1-4.) 
Ujjongjatok lstennek orszá- jubiláte Deo, omnis terra: 
gok mind: szolgáljátok az servi te Dórnino in laetitia. 
Orat örvendezve. J. járul- 8'. Intráte in conspéctu ejus 
jatok eléje lelkendezve. in exsultatióne : scitóte, 
Tudjátok m~, hogy az úr quodDóminus ipse est Deus. 
az lsten. J', O alkotott min- S'. Ipse fecit nos, et non 
ket és nem mi magunk: az ö ipsi nos: nos autern pó
népe s az ö legellljének pulus ejus, et oves páscuae 
nyája vagyunk. ejus. 

(Ha a szentmisét hétköznap mondjuk, a böjti ének elmarad.) 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (18, 

(18, 31-43.) 31-43.) 

Az Időben: Magához vevén 1 n illo térn po re: Assúin
Jézus a ~izenkettöt, psit jesus duódecim, et 

mondá nekik: Ime, fölme- ait illis: Ecce ascéndimus 
gyünk jeruzsálembe, és be- jerosólymam, et consum
teljesednek mind, amiket mabúntur ómnia, quae scrip
megfrtak a próféták az Em- ta sunt per prophétas de 
berfiáról. Mert a pogányok Fllio hómlnis. Tradétur 
kezébe adatik, és megcsú- enim Géntibus, et llludétur, 
folják, bántalmazzák, meg- et flagellábitur, et conspué
köpdösik; és miután meg- tur: et postquam flagellá
ostorozták, megölik öt, de verint, occldent eum, et tér
harmadnap föltámad. Azon- ti a die resúrget. Et ipsi 
ban ök mlt sem értének nihil horum intellexérunt, et 
ezekbl!l, és ez az Ige el volt erat verbum istud abscón
rejtve elöiOk, és nem értet- ditum ab eis, et non intelli
ték a mondottakat. Lőn gébant quae dicebántur. 
pedig, mikor jerikóhoz Factum est autem, cum ap
közeledett, hogy egy vak ül propinquáret jéricho, eae
vala az útfélen, kéregetvén. cus quidarn sedébat secus 
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És amint hallotta az átV'o- viam, mendlcans. Et cum 
nuló sereget, tudakozódék, audlret turbarn praetereún
micsoda az. Mondák neki, tem, interrogábat quid hoc 
hogy a názáreti jézus me- esset. Dixérunt autern ei, 
gyen arra. És kiálta, mond- quod jesus Nazarénus trans
ván: jézus, Dávidnak fia l iret. Et clamávit, dicens: 
könyörülj rajtam. Az elöl- jesu, fill David, miserére 
men6k pedig inték öt, hogy mei. Et qui praelbant, in
hallgasson. De ö annál job- crepábant eum ut tacéret. 
ban kiáltozék: Dávidnak Ipse vero multo magis ela
fia l könyörülj rajtam. Meg- mába t: Fili David, miscrére 
állván tehát jézus, paran- mei. Stans autern jesus, jus
csolá, hogy vezessék öt hoz- sit illum addúci ad se. Et 
zá. Mikor azután közel jött, cum approplnquásset, Inter
kérdezé 6t, mondván: Mit rogávit illum, dicens: Quid 
akarsz, hogy veled cseleked- tibi vis fáciam? At Ille dixit: 
jem? Amaz pedig mondá: Dómine, ut vldeam. Et Je
Uram l hogy lássak. És jézus sus dixit illi: Résplce, fides 
mondá neki: Láss; a te hi- tua te salvum fecit. Et con
ted megszabaditott téged. És féstim vidit, et sequebátur 
azonnal láta és követé őt, illum, magnlficans Deum. 
magasztalván az Istent. És Et omnis plebs ut vidit, de
az egész nép, mely ezt látta, dit laudem Deo. 
dicséretet monda Istennek. 

Felájánlásra. (Zsolt. 118, Offertorium. (Psalm. 118, 
12-13.) Áldott vagy Uram! 12-13.) Benedictus es, Dó
Tanits meg engem rende-l mine, doce me justlficatió
leteldre: hirdetni akarom nes tuas: in lábi is meis pro
ajkammal szájad minden nuntiávi ómnia judieia oris 
végzését. tui. 

Csendes imádság. Ez az secreta. Haec hóstia, Dó
- áldozati ajándék, ké- mine, quaesumus, emún

runk, Urunk, vegye el bú- det nostra dellcta: et ad sa
n einket és az áldozat be- criflcium celebrándum, sub
mutatására szentelje meg ditórum tibi córpora, men
szolgáld testét és lelkét. A tésque sanctlficet. Per Dó-
ml Urunk. 1 minum nostrum jesum. 

(A 2. és 3. csendes_ Imádság febr. 2-lg ugyanaz, mint dec. 30-án 
132.1., azután ped1g a 2. a szentek esedezéséért 1389.1., a 3. tetszél 

szerlnt az 1390-1410.1apról.) 

Prefáció vasirnap a Szentháromságról, 564. 1.; hétköznap a 
kOzOs, 568. L 
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Áldozásra. (Zsolt. 77, 29- Communio. (Ps. 77, 29-
30.) Ettek és felette jóllak- 30.) Manducavérunt, et sa
tak, mert megadta nekik turáti sunt nimis, et desi
az úr, amit kivántak és dérium eórum áttulit eis 
vágyaik nem maradtak ki- Dóminus: non sunt fraudáti 
elégftés nélkül. a desidério suo. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
Kérünk téged, minden- mus, omnipotens Deus: 

ható lsten, hogy mi, akik e ut, qui caeléstia aliménta 
mennyei eledelt magunkhoz percépimus, per haec contra 
vettük, ennek erejével min- ómnia advérsa muniámur. 
den bajjal szemben védel- Per Dóminum nostrum 
met nyerjünk. A mi Urunk. jesum Christum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imádság febr. 2-ig ugyanaz, mint dtc. 36-án 
132. 1., azután pedig a 2. a sz~ n tek esedezéséért 1389. 1., a 3. tet-

szés szerint az 1390--1410. lapról.) 

A megváltás ünnepeinek. közelebbi elő
készülete, 

A NAGYBÖJII'. 

1. A oagy•liJt ezelleme. •Advenerunt nobis dies poenitentlae 
ad redimenda peccata, ad salvandas anlmas.• - oltt van szá
munkra a búnbánat ideje, hogy búneinkért vezekeljünk és Igy 
lelkünket megmentsük•, mondja az Egyház a zsolozsmában. Szent 
Benedek, aki Reguláiában az ősegyház szellemet őrzi meg szá
munkra, azt mondja : •Bár a keresztény ember egész életének 
folytonos nagyböjtnek kellene lennie, mégis tegalább ezeknek a 
szent napoknak a megtartásában tanusltsunk teljes buzgóságot, 
hogy a többi idő hanyagságait helyrehozzukt. Hogy ezt a két 
tanácsot követhessOk, meg kell ismernünk a nagyböjt lelkét, erre 
pedig két dolog segit : elmtlkednünk kell a liturgiának a termüzet 
életével való kapcsolatáról és ismernünk kell a tllrténetét. 

A természetben most folyik a tél és a tavasz köztl küzdelem ; 
de már a hó és a jég elmúltak, már új esirák rüg)•eznek, új virágok 
fakadnak. A liturgiában is lelki tavasz van ; tart még a közöny 
tele és a bún sötétsége, de bontakozik az új élet, a kegyelem ki
pattantja a lélekcsirákat és bontakoznak az új élet, a szebb élet 
mennyek számára nylló virágai. A ..,ita nuova>, melyről Dante éne
kel, ez a tavasz Igérete a természetben és a lélekben és ennek az 
új életnek a szolgálatában áll a liturgia. A nagyböjt először a 
hivtik számóra volt a lelki megújulás ideje. Azt mondhatnók, ez 
volt a hivők negyvennapos lelkigyakorlata; ezért a liturgia szellemé
ben cselekszflnk, ha a nagyböjt idején lelkigyakorlatot tartunk 
(még pedig, ha lehet, zárt lelkigyakorlatot 1). De azután a liturgia 
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a bOnösök szdmára is új életet jelent, a vezeklés útjfln újra be· 
oltódhatnak ezek a bün filtal elszakltott és elszAradt igak a régi 
tllbe, .a mi Urunk jézus Krisztusba, hogy az ó életereje keringjen 
bennük is. Végül az újonnan jöttek, a most mtgltrttk szAmAra is 
az új életre való előkészület, amely új élet a keresztségben kezdő
dik az örökkévalósig szAmAra. Amit a liturgia és a természet köztl 
kapcsolat mutat, azt bizonyitja a történelmi fejlődés is. 

2, A nagyböjt régen. A nagyböjt kialakulfisiban több foko
zatot Ifitunk: 

a) A böjt maga fejlődött ki legelőször. Szent Irén püspök érte
altése szerint (t 202) a mflsodik szAzadban a húsvéti böjt csak 
egy vagy két napig tartott ; Nagypénteken és Nagyszombaton, 
mikor az isteni Vőlegényt kiszakítottlik övéi közül s azok utina 
azomorkodtak. A harmadik szAzadból való feliratok szerlnt 
(példAul Szcnt Ipoly püspök szobrfln levő felirat szerint a laterini 
múzeumban) már kb. két hétig tartott a böjt. A negyedik szAzad
ban már majdnem általAnos volt a oquadragesima•, a negyven
napos böjt ; ez a mal első nagyböjti vasimappal kezdödött (lasd 
ennek ősrégi secretflját), de mivel vasárnap nem böjtöltek, azért 
tulajdonképpen csak 36 napon At tartott. Valószinú, Nagy Szent 
Gergely pipa csatolta még ide a HamvazószerdAtól vasflrnapig 
terjedő négy napot, hogy teljes legyen a negyven nap, amint az 
úr jézus is negyven napig böjtillt. 

b) Amikor Európa népei még jórészt pogányok voltak, akkor 
ez a negyven nap arra is szolgált, hogy a kattchumtntktl, a kereszt
ségre kijelölt hittanulókat előkészltsék a szent keresztség felvéte
lére, melyet Húsvét vigilifljfln, azaz Nagyszombat éjszakájin szol
gAitattak kl. Ez RómAban a IV. és V. szbadban virflgzott, de 
Európa többi orszflgalban a V ll. szflzadlg tartott. Ez az oktatás 
különféle vizsgAkkal (scrutlnium =- kiprób!lás) és szertartilsok
kal Jflrt, amelyek a mai miseszövegekben is megl!thatók. Az egyes 
miseknél rAmutatunk és még az egészről külön is szólunk. 

c) A kora középkorban mé11 egy mflsik komoly szertartás is 
Járult a nagyböjthöz: a nyitvanos bünöwk veztkléu. Nagyböjt 
elején kezdödött, amikor a közösséget elhagytik (expulsio paeni· 
tentlum) és nagycsütörtökön fejezödölt be az ünnepélyes vissza
foga.dflssal. Ez a szok!s körülbelül a X ll. szflzadig volt szokisban. 
Ma IS megvan a nyoma a hamvazfisban és a nagycsütörtöki szer
tartflsban. Alibb erről ls szólunk részletesen, hogy megismerhes· 
silk teljesen a nagyböjt lelkét. 
· d) A vezeklökre és a hittanulókra való tekintettel, most 
RómAban mindennap volt stácttl (lflsd ezt a ll. lapon). Ezek 
haU!ozott befolyással voltak a mal miseszövegekre, amint a meg· 
felelo helyen r! is mutatunk. Most csak annyit jelzünk hogy a 
nagyböjt idején különösen úgyeljünk erre. Rómának azt' a helyet 
kellene elfoglalnia a katholikus hlvók lelklviiágában minőt jeru
zsilern foglalt el a hithú ószövetsq:i zsidósig lelkében: A megértett 
és átélt liturgia ~athatósan hozzflsegít, hogy igazAn orómai• 
katholikusok lehessunk és lélekben egyesülhessünk legalflbb a stá· 
ciósnapokon a szen tat y! val és a köréje seregló római hivökkel. 
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t) Az Or jézus sunvtdést eleinte nem domborodott ki a litur
giában ; csak az utolsó két hétben (lásd 352. la pon). Az első négy 
hét azonban mAr lelkileg arra készitett elő, hogy a szenvedés hetén 
és a nagyhéten teljesen együttérző lélekkel vegyünk részt az úr 
.Jézus keresztjében. A késöbbl középkor áhitata inkább a llturglán 
kivüli ájtatossAgokat teremtette meg, aminö a keresztúti ájtatossAg. 
A liturgiában a S!envedésről szóió votiv-mlsék (lásd az 1341. és 1343. 
la pon) és a FAjdalmas Szliz ünnepe (lásd a 922. lapon) tanusltja a 
középkor áhitatát. A keresztény ókor nem a szenved6 Emberfiát 
nemlélte elsősorban, hanem a kereszt AltaJ győzelmes és meg
dicsőült királyunkat. Ezért az utolsó történelmi motlvum : 

t) A húsvét miszltriuma, a halál és az élet csodálatos megjele
nl tése, előreveti diadalmas fényét és át- meg átszövi a nagyböjt 
rnisélt is a megváltott nemzedék misztériumos lelkülete. Erről 
sem szabad megfeledkeznünk, há a most következő mlséket IgazAn 
meg akarjuk érteni. Ezen hat motivum közül domborodik kl vala
melyik mindegyik szentmisében, hogy azután ezeknek az össze
tétele adja meg azt a lelkületet, amely keresztény őseink lelkiviiA
gát oly széppé tette. 

3. A oacylliiJt ma. Napjalnkban (amikor nincsenek már sem 
vezeklők, sem a keresztségre készülö hittanulók), a Húsvét elötti 
idő minden keresztény ember szAmAra u élet megújltásAnak ideje 
az úr jézus szellemében. l(risztussal keresztre kell feszítenünk 
bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (húSIItti gy6nás) és a 
dicsöségesen győzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bűo 
sirjából ( húsvili suntáldozás). Ennek a fenséges célnak elérésére 
három eszközünk van : a böjt, az imádsár ts az alamizsna. 

a) A böjt kettót foglal magában. Az egyik a testi böjt. Ez 
valarnikor igen szigorú volt, de az Ef:yház az idők folyamán 
igen enyhitette. 1\\a nálunk a következő böjti rend áll fenn: 

l. Szirorú blJjti napok (a naptárban három kereszttel ttt), 
vagyis amelyeken húsfélét nem eszünk és napjában csak egyszer 
lakunk jól, a következök : Hamvazószerda, a nagyböjt minden 
péntekje; a kántorböjtök péntekje; Nagyszombaton délig; l(ari
csony, Pünkösd és Nagyboldogasszony vigiliája. 

ll. Enyhitett Mjti napok (két kereszttel, tf), vagyis amelyeken 
kétsztr szabad ugyan húst enni, de csak egyszer lakunk jól : a 
nagyböjt többi napjai (a nagyböjt vasárnapjain többszöri jóllakAs 
és húsevés mindenkinek meg van engedve); a kántorböjti szer
dák és szombatok ; Mindszentek vlglliája. 

lll. Mtrtartóztatási napok (egy kereszttel, t), vagyis amelye
ken csupán a húsételek élvezetétől tartózkodunk : az évnek min· 
den péntekje. 

J V. Kivtltlts ftlmtntvénybm résusülntk a tilalom alól: 
l. Az összes hivek, valahányszor valamely parancsolt ünnep

nap megtartóztatási napra esik a nagyböjti időn kivül. 
2. Egyes községek, midón búcsúnapi vagy oryzAgos vásár 

megtartóztatisi napra esik. 
3. Enes személyek : 
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A} Mlnden böjti napon - kivéve a Nagypénteke!, Karácsony 
és Pünkösd vigiliáját- a hústlialom alól felmentetnek: a} a gyári 
munkisok és bányászok ; b) kik a vendéglőben kénytelenek ét
kezni vagy az ételeket a vendéglőből hozatni, amennyiben böjti 
eledelt nehezen kapnak. 

8} Minden hústilalom alól - kivéve a nagypénteket - fel
mentetnek : a) a vasúti vonatokon szolgálatot tevő személyek, 
6) mlndazon utasok, kik vasúti vendéglőben vagy gőzhajón kény
telenek étkezni ; c) kik egészségük helyreállítása v~gett fürdö
helyeken tartózkodnak, kisérettikkel együtt, d) alamizsnából élő 
szegények és a cselédek, ha uraik böjti eledelt nekik nem adnak, 
t) katonák stb. és családtagjalk. 

}ttyut. l. Böjti napokon bárminemű zsiradék használata meg 
van engedve. 2. Nagyszombat délben megszűnik a nagyböjt. 

A böjti rendet, vagyis megtartásának módját, a felmentéseket 
és magyarázatokat, melyeket a püspök az alattvalóknak a böjtre 
és a megtartóztatásra vonatkozóan ad, minden évben egy úgy
nevezett •böjti pásztorlevél> ismerteti. Egyes hivek és egyes csalá
dok a plébánostól is nyerhetnek a böjtre és az önmegtartózta
tásra felmentést, ha erre meglelelő alap van. 

Onmtgtartilztatdsra kötelezett, mlnden keresztény katholikus, 
ha értelmét használni tudja, vagyis a jót a rossztól meg tudja 
különböztetnl, vagyis körülbelül a 7-ik tletévtöl kezdve. 8/Jjtrt 
azonhan csak az kötelezett, aki a 21-lk életévet betöltötte és 60-lk 
életévét még meg nem kezdette, ha csak a fentebbi clmck vala
melyikén felmentést nem kapott . 

..,_ böjtben a) követjük az úrnak és a szenteknek a példaképét. 
A böjt tovAbbA b) az EgyhAz és parancsa irAnti alázatos tisztelet 
gyakorlása. A böjtben azonkivül c) a bűnből való feltámadást is 
megünnepeljük, mert a böjt a leghatásosabb vezeklés és elégtétel 
büneinkért. oBöJt nélkül hiúság és értéktelen a binat.• (Szent 
Basillus.) oBöjtllléssel könnyebben távol tudjuk tartani magunkat 
a bűntől.• - .Sanyargatom a testemet és a lélek szolgálatába 
illlltom.• (Szent PAl.) oA böjtölés tisztUja a szivet, megvllágitja 
az értelmet, erősiti az akaratot, gyöngíti az érzékiséget, megfékezi 
a vAgyakat, a szenvedélyek fáklyAit eloltja és meggyultla a tiszta
ság VIlágosságát> - mondja Szent Ágoston. 

_A testi böjt azonban a negyvennapos programmnak csak 
egy•k fele. A másik a Ultk Mjtjt; meg kell fékezni bensőnket is ; 
r11ndetlen hajlamainkat ; a világi szórakozásokat (zajos menyegzöt 
nem enged az Egyház tartani és még a templomi szertartása ls 
csak az egyszerűbb lehet). Igy mondja Szent Benedek: Vonjunk 
meg magunktól valamit nemcsak ételben, italban, hanem álom
ban, könnyelmű beszélgetésben, vidám tréfákban. - Igy mondja 
az Egyház himnusza ls : 

Utamur ergo porcius Éljünk tehát mlrsiktltt6btn 
Verbis, cibis et polibus Szóval, étellel, Itallal, 
Somno, locis. Et arctiu; ÁÁiommal, tréfilval. És ftgytlmtztfttbbtn 
Perstemus in custodla. ll.iunk liomagunk megőrdsébe. 



A NAGYBÖJT 191 

Még InkAbb pozitiv lesz a böjt a mAsik lelkigyakorlattal 
éS ez 

b) Az imádság. •Akkor tartjuk meg méltóan a böjtöt, -
mondja Szent Benedek - ha könnyeink közt Imádkozunk, szent 
olvasmányokkal foglalkozunk és a szlvbeli töredelmet keltjük 
fel.• (Regula 49. fejezet.) Azért, ha lehet, most igazán naponként 
vegyünk részt a szentmisén, hiszen az Egyház is mlnden napra 
külön miseszöveget ad. A böjti ájtatosségokat (Miserere-ájtatos
ság, keresztút, bűnbánati zsoltárok, böjti szentbeszédek, lelki· 
gyakorlat) gyakoroljuk. És kövessük Szent Benedek tanflcsát : 
válasszunk ki nagyböjtre egy szentkönyvet és olvassuk ezt végig 
•per ordinem ex integro•, sorrendben, naponként a meghatArozott 
időben és ha nehéz is lenne a választott könyv, ne hagyjuk abba. 
hanem olvassuk el telj esen. 

t) Az alamizsnálkodás a harmadik nagyböjti lelkigyakorlat. 
Mennyire elfeledkeznek erről ma a katholikusok is. Bűneink el
törlése és az értük való elégtétel nagyböjtben a célunk és őseink 
jól tudták, hogy ennek egyik eszköze az alamizsna. Már Szent 
Kelemen pápa lrja : •Jó az alamizsna, mint a bűnök levezeklése. 
jobb a böjt a puszta imádságnál, de az alamizsna mindkettönél 
jobb ; a szeretet (ha az alamizsnálkodó és tevékeny) befödi a 
búnl:ik sokasflgáb. (l, Pét. 4, 8.) •Boldog, aki ezekben tökéletes, 
mert az alamizsna elveszi a bűnöket.• (Ad Cor. 11. 16, 4.) És ebben 
a hitükben a Szentlrflsra támaszkodtak, mert ott olvasták: oaz 
alamizsna megszabadit minden bűntól és a haláltól és nem engedi, 
hogy a lélek a sötétség honába kerüljön•. (Tób. 4, ll.) És az új· 
szövetségben Krlsztus Urunk is azt tanltja, hogy egy pohár viz 
és egy falat kenyér, a legkisebb alamizsna az úr választottjai közé 
segit. Természetesen az alamizsnflo értjük a keresztény caritas 
minden megnyilatkozását, az irgalmasság testi és lelki cseleke
deteil mind. Ime : a modem caritas-mozgalom mennyit nyerne, 
ha az oltárral (amelyre letett adomflnyok egy része lsten szegé
nyeinek szólt) és az egyhflzi évvel (amelyben még a kántorböjtök 
ls alamizsnálkodó tizedadással járnak együtt) 6sszekapcsolódnék. 
Böjtnek úgy lesz teljes értelme, ha az Igy megtakarltott lisszeget 
a szegények javára fordltjuk. 

4. Lltur1lkus utasltisok. A böjtbevezetőben (a 172. lapon) 
emlitett liturgikus szokflsok folytat; dnak a nagyböjtben _ls, sőt 
fokozatosan erösödnek, mlg Nagyp~nteken letöpontjukat érik el. 
A lélekbevágó figyelmeztetés az orgona tlhallgatása a vasárnapi 
és a hétköznapl miséken. Az oltár dísziltst is részben vagy teljesen 
elmarad. Három nap (az ú. n. «feriae legltimae•-n, a törvényes 
napokon), hétfön, szerdán és pénteken a graduale után felhangzik 
a .tractus•, mely tele van böjti szellemmel és utolsó szavalnál bfin
bánóan térdet hajtunk. A hétköznapl misében a postcommunio 
utAn következik még egy •imádság a nép fólött• (oratio super popu
lum), amely előtt a diákonus felszólltja a hlvöket, hogy alAzalosan 
hajtsák meg fejüket. A diákonus és szubdiflkonus nem az örömet 
jelentő dalmatikát, illetve tunicellflt veszi fe~ hanem az elől fel
hajtott (ú. n. •ta.sula plitalao-t) miseruháf. a:.s mlnden ruhiinak 
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.a szlne viola. Ezenkivül az oltdrklptl is titakarják sok helyen eey 
nagy lepellel, melynek egyetlen dlsze l(rlsztus keresztje. 

A nagyböjt törtinetib61. 
Mivel a nagyböjt oly fontos korszaka az egyházi évnek, azért 

tell a történelméből m~g két dologról résztetesebben szótnunk: 
aevezelesen a nyilvános vezeklésről és a bittanulókról. 

I. A nyil1•ános vezeklésről. 

o) A vntklés az 6stgyházban. A keresztény ókorban a X ll. és 
XIII. századig a bűnösök, akik a szentgyónásban bizonyos nagy 
búnökkel vádolták magukat, a gyóntatójuktól a vezeklő könyvek 
utasltásal szerint, nyilvános beismerésre vagy nyilvános vezek· 
lésre is köteleztettek. Ez az ünnepélyes vezeklés szabAtyai szerlnt 
történt. A nyilvános vezeklést az ősegyházban három úgy
nevezett fGbúnért kellett tartani : bálványlmádfls, gyilkos
sil!! és erkölcstelenségért Későbbi szflzadokban a varflzslflsért, 
jóslás~rt, hitszegésért, törvény elötti bamistanusflgért, rablásért, 
cyujtogatásért, uzsoráért, nőrablásért és törvénytelen hflzassflgért 
ls nyilvánosan kellett vezekelni. Az ünnepélyes vezeklés Hamvazó
szerdától Nagycsütörtökig tartott. Az enyhítésben a püspök dön
tött. Ennek tudása a legjobb magyarázattal szolgál a liturgikus 
tzövegek igazi megértéséhez. 

b) A veuklés surtarldsai. A nyilvános vezeklőket külsőleg a 
nyilvános búnbfmatl viselet ls megjelölte. Hajukat lenylrták, nem 
mehettek kocsin vagy lovon és nem kereskedbettek és nem kato
naskodhattak, nem vehettek részt vendégségben és más meg
engedett élvezetekben. Böj tölniök kellett ; búcsújárásokat és lio
sanyargatásokat kellett magukra vállalniok és néha mindezt hete
ken, hónapokon, sőt éveken át. Az úgynevezett Feriae legitimae
ben, tehát a nagyböjt hétfóin, szerdáin és péntekein különl\sen 
kellett böjtölnlllk. 

Nyu~aton a kate~humentkkel egyenlő bánAsmódban részesül
tek az rstentlsztelet alatt, úgy, amint a következő pontban 
látjuk majd. l(eleten azonban a vezeklők között négy fokozatot 
vagy o~ztályt különböztettek meg. Az első csoport a •!ltnltlt, akik 
a bazfirka bejárata előtt álltak és a belépőkel az: értük való könyör
Jésre ktrték. A második az oaudltnltlt. Ezek a bazilika hátterében 
!elen lehettek a szentmisén a felajánlásig, tehát hallgathatták az 
Imádságokat és a sz:ent olvasmányokat. A következő csoport a 
-{tnufltcltnttso. E:zek ugyan leülhettek a bazilikában, de fel
ajánláskor az audrentesekkel együtt távozniok kellett. Az utolsó 
csoport a oconsisltnttlt. Az ebben levők jelen lehettek az istentisz
teleten! de nem áldozhattak. 

Ak1 vonakodott a nyilvános vezekiésen résztvenni azt egy
Ilázi büntetésekkel kényszeritették vagy akár világi tOrvények
kel ls. Néha a püspök; részben vagy egészben elengedbette ezeket 
az egvhizi vezekléseket az lmádsflgok vagy az egyházi, vagy akAr 
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buzgóágAt és Aldozatkészségét ezzel ls fejlessze. (Enyhltés vagy 
búcsú.) Mlnden esetre eredményesebben tették jobb emberekké a 
bllnöSOket ezek a nyilviinos vezeklések, mint késöbb és most a 
börtönök és fegyhAzak. · 

t) A vtukMk fajai. Azok a nyilviinos bllnösök, akik az ünne
pélyes vezeklésre mehettek, Hamvazószerdlio lelkészük kiséreté
ben a püspök előtt megjelentek ; a férfiak leviigott hajjal és 
mezltJAb. Mluün a püspök hamut szentelt, a papaAgAval együtt 
bement a templom hajójAba. A bOnösöket bevezették és előtte 
földre vetették magukat. Azután a pUSpök elimAdkozta a papsAg· 
gal együtt a hét bllnbAnati zsoltárt felettük, majd kezét rAjuk 
tette annak jeiéül, hogy vezeklésüket elfogadja és a még ma ls 
fennilló rltus szerlnt hamut szórt a fejükre. UtoljAra a durva szö
vetbl!l készült vezeklési ruhlit (dlldum) adta rAjuk, amely egész 
a földig ért és ezt mondotta : cMint Ádám bllne mlatt a paradl· 
csomból klllzetett, úgy lizünk most ki titeket ls a templomból•. 
Ekkor a püspök parancsAra a szentélyből kiutasitottAk öket. 

A liturgikus lmAdsilgokban azonban, valamint ezekntk a vezek· 
lilknek a szlvében tovAbb is felhangzott a cMiserereo, a d(önyö· 
rögj érettünk• és a oSzabadlts meg a gonosztól•, meg a •Tisztlts 
meg a bllnöktöl• egészen a vezeklésiidő bezArtálg, vagyis H úsvétlg, 
az EgyhAzba valo újrafelvételüklg. 

d) A vlsszato,adás. Nagycsütörtökön Ismét a püspök elé 
vitték a vezeklöket és az előcsarnokban Allottak. Itt a földre
vetették magukat, kezükben gyujtatlan gyertyA t tartva. A püspök 
a kórusban a papsAggal együtt Ismét a hét bllnbánati zsoltArt 
imádkozta és a Mlndenszentek lltAniAjAt. Ezeknél a szavaknAl : 
o:Minden azent pAtriAtUk és prófétAko - két papot küldött égő 
gyertyával a templomajtóhoz. Ezek a vezeklőkhöz szóltak: •En 
élek, mondotta az úr és nem akarom a blínös haiAiát, hanem hogy 
megtérjen és éljen•. Ekkor eloltottAk a gyertyAkat és visszatértek 
a kórushoz. Ezeknél a szavaknAl : •Minden szent mártirok• Ismét 
~ét papot küldlltt a püspök a vezeklökhöz ezzel a hiradAssal: •Az 
Ur mondotta : Tartsatok bllnbAnatot, mert közel van a mennyek 
orszAga•. Az -Agnus Del .. nél egy diákonus nagy égő gyertyAval 
kezében ezt mondotta nekik : cEmtljétek fel fejeteket, mert köze
leg a ti megvAiüstok•. Ekkor a vezeklők felAliottak és a diAkonus 
gyertyAjAnál meggyujtottAk a maguk gyertylllt. Most a püspök ls 
lejött a templom hajójliba a papsAggal és bArornszor Igy szólt a 
vezekllikhöz : •Jöjjetek, gyermekeim, hallgassatok engem l lsten· 
Iéielemre akarlak benneteket tanltanlt. Mikor trónusAra vissza. 
Urt, Ismét Igy szólt hozzAjuk : •Keljetek fel, akik alusztok, kel· 
jetek fel halottaltokból ; Krlsztus megvilágosit bennetekeb. ~~ 
ezutlln megadta nekik a nyilviinos feloldoziat. 

z. A hlttanul6kr61. 
a) A kaltthumtntk. Katechumenek vagy hittanulók azok 

a gyermekek vaey felnllttek, akik a kereszttoy vallb tanu•aai-

Misnéle. 13 
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ban részesllltek ugyan, de nincsenek megkeresztelve. Az 6segy
bázban ezt a szentséget Húsvét éjjelén nyerték et és a nagyböjti 
ldliben készitették elő erre őket. A katecbumenatus az apostoli 
ldöb(IJ sz~rmazlk, amikor, ha nem ls klúrólag, de elsősorban fel
nötteket keresztellek, mlnt ahogy azt az apostolok elsö téritése 
magival hozta. F6 vlrfllgzisa a lll-V. szflzadig tartott. Ettlll 
kezdve filltalában a gyermekkeresztelél lett túlnyomó és az Egyhflz 
békés fejlődésében majdnem teljesen klszorltotta a felnöttek 
keresztelését. 

t) A katechunienatusba való felvétel kezdetben a .P. lispök 
~Ital történt vagy egy Altala felhatalmazott Jelkh:r.t61. Az ujoncok 
méltó voltát két hiv6 kereszténynek kellett Igazolnia. Ezeket 
nevezték cSponsort~eknek vagy •pauonuso-oknak. Ezutflln elll
ször a bálványlmflldás hlfllbavalóságáról, az egy lsten Jétezé&éről 
és az lsten világfeletti hatalmiról kaptak tanltást. Ezen bevezető 
tanitlis után következett a kereszténységbe való tulajdonképpeni 
felvétel, az úgynevezett Signal/o, a kereszt jelével való megjelölés 
és ~ézfeltétel il tal. Most katechumen lett a jelentkez6 és résztvehe
tett a szentmlsén felajánláslg. A bazilikának a hétterében volt 
a helyük. Szentbeszéd után a katechumeneket a piispöki fllldflssal 
elbocsfltottflk. A tanlUis eredetileg a pOspök hlizflban volt, késöbb 
az első keresztény lskolflkban. Ez volt a bevezetés a keresztény 
Igazságokba és a keresztény életbe, tehflt az Imádsiigoknak ée eré
nyeknek tantUsa és gyakorlfllsa. A katechumenatusnak nem voltak 
osztályai vagy tanttási fokai, sem pedig hat~rozott Időtartama. 
Attaliban a rendes Idő 2-3 év volt. Mlnden évben a legmél
tóbbakat kiválasztottlik a keresztségre való közvetlen elllkészl· 
télre. Ezeket Eúdl vagy Compdtnles névvel nevezték. 

e) Hatása a liiUTfldra. Ha a katechumenek és nyllv~nos blinö
SOk Intézménye a gyakorlatban mAr nincs is meg, befolyásuk észreve
hető a quadrages lma alatti mlsék lmAdsflgalra, énekeirt és liturgikus 
olvasmllnyalra. A könyörgö kérések lstenhez kegyelemért gyönge 
blinösök súmára, valamint ezeknek buzditása a böjtben és bAnat
ban való kitartásra egykor és most ls az Egyhflz gondja volt. De 
kOlönös szeretetteljes gondoskodiist jelentettek az Egyház szfl· 
lllira a húsvéti elóllnnepekben a keresztelendők. Az ö elökészf. 
téslik a keresztségre magyariizza meg még ma ls a nagyböjti 
liturgia nagyon sok gondolatét és Igazi érttlmét. 

A keresztelend6k kivfllla.sztfllsa a bOjt első vasámapja utiini 
hétf6n történt és alkalmat ad e nap szentmise tanitAsiinak ezép 
és mélyértelmli magyarflzatfllra : •A pisztor megtekinti nyéjfllt, jó 
Ircelőre vezeti és minden bárányka jólétéről atyai módon gondolo 

. kodlk•. (A IZentleckében Ezekiel tanitflsa.) -A kirily összegylljti 
népét és megklllönböztetl a jókat és rosszakat.• (Evangélium.) 

d) A vt;rsrdk. A negyvennapos előkészillet alatt a klvélasz
tottak nyilv~nos istentiszteleten a piispök és a papság előtt több 
vtucfllt (Scrutinium) tettek Je. Ezek lmidsigokkal, fogadalmak· 
kal á gazdag vallAsos uertartfllsokkal voltak összek6tve. Igy 
példiul a jelOlteknek a homlokát és a mellét megjelölték a szent· 
kuenttel : Ilyen volt még a kézritétel, a hiromszori rilehelh. 
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. Sót nyujtottak nekik lzleUIIII a következő azavakkal : •Vedd a 
bölcsesség sóját éa legyen ez a kegyelem eszköze az örök~Jetre». 
(Ez a mal keresztelési azertartAsnak Js az eredete.) 

Az első skrutinium a böjt harmadik vasárnapja után, szerdAn 
volt. Ez a böj t közepe. Az epistola elmondja a misében a keresz
telendőknek lstennek a Sinai hegyen való csodAlatos megjele
nését, az evangélium pedig l(risztus ajkával tanltja öket arra, 
hogy mennylre megrontja és beszennyezi az embert a parancso
latok AthAgása. 

A mAsodlk skrutlnium- a böjt negyedik vasArnapja utáni 
szerdán- ~ legfontosabb él a legllnnepélyesebb volt. Ennek a Jltur
elája alkotja még ma ls ennek a napnak mlseszövegelt. Ekkor ls 
a fentebbi Imádságokat, fogadalmakat és szertartásokat ismétel
ték el a megkeresztelendllkkel. A mAso1llk gradualé-ének alatt 
a pap megérintette a keresztelésre készllllik fillét és orrit és ezt 
mondotta : oEphpheta ~ Nylll meg• (az lldvösség igazságaira). 
Erre következett ünnepélye~~ szertartás közben az Átadás, azaz 
a hit tizenkét ágazatának (Symbolum) és a MlatyAnk-nak a köz
lése és pedig •titoktartási fegyelem• mtatt csak szóbellleg. Ugyanis 
hogy a szent szövegekct a félremagyarbástól és klgúnyoléstól 
megmentsék, ezeket a legnagyobb titokban tartották. Ez az oka, 
hogy a MiatyAnkot a ml~n kivül ma ls halkan imádkozza a 
liturgia. Ezután elolvastAk vagy elénekelték a vakon szDletelt 
történetét a:z evangéliumból. Ezen a skrutlnlumhéten (szerdAtól 
szerdAlg) kOlönös szeretetteljes gondoskodAssal viseltettek a keresz
telendők Iránt a pOspökök és az egész klérus. De egyúttal édes 
örömei ls ök voltak l(risztus EgyhAzának. Már megkezdődött 
rajtuk a szentkeresztség kiszolgáltatásAnak folyamata, már meg
szabadultak a pogánysAgb61 és szent tl~ztelettel viselték homlo
kukon b meiiOkön a kereszt jeiét. NemsokAra ol(rlsztus halAIA
val vele egyOtt lesznek eltemetve• (Róm. 6, 4) és a keresztség 
által l(rlsztussal egyiitt új életre feltámadnak. Ezért ez szent 
llrllme volt az eghz keresztény közösségnek és ez az öröm ennek a 
hétnek vasárnapi (Laetare-vasárnap) liturgiAjAban még ma is él. 

t) A Lattart-vasárnap. A Laetare vasárnapjAn a római Szent 
!(ereszt-bazilikában volt a atáclós-lstentisztelet. A pApa rózsával 
a kezében vonult a templomba. A lelki tavasz jelképe volt ez a 
rózsa, amely tavasz a keresztelési ezertartAsokban éled fel. Meg 
a szent szereleinek a jelképe, mely a kereszten virágzott kl. Az 
oltAr ls vlrágdlszes, a papok ünnepi ruhákban jelennek meg, 
dalmatlcAban és tunicelltlban és ped1g mlndnylljan rózsaszlnben. 
A szentmlse éi a vecseu:ye alatt megsz~lalt Ismét az orgona . .-\z 
első énekes a S7.entmise bevezető énekében Izailis próféta (1, 66) 
szavalt énekli : oOrvendj jeruzsálem, gyülekezzetek, ti, kik szere
tltek, llrvendjetek, kik gyllszban voltatok•. Ezután az egész közös· 
ség a katethumenekkel énekli ezt az újszövetségi húsvéti zarán 
dok-éneket : oOrülök, amikor azt mondjAk nekem, az úr házába 
111egyOnk•. (121. :r;solt.) Egykor a zsidó zarándokok énekelték e:r;t, 
ha messzlröl jeruzsAJem városliba és a ezent templomba mentek. 
Oriimmel teljesen hangzottak ezek az énekek a római kereszteiCI· 

13• 
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bazilikAban ls, a katechumenek hetének vasárnapi llturgllljlln. 
A szentmisének többi liturgikus szövegel jeruzsAiemre emlékez
tetnek bennünket, l(rlsztus EgyhAzAnak előképére, mert a kereszt
ségben az EgyhAz mintegy Isten gyermekeivé szült mlnket. Az 
evangéliumban az Űdvözltő, mlnt az új jeruzsAJem atyja lill 
előtt O nk. 

A rózút, mellyel a pflpa Laetare vaúrnapjfln a templomba 
megy, egyik udvari emberének ajándékozta. Ez vezetett ahhoz 
a szokáshoz, hogy a pflpa körülbelül a X I. szbadtól ezen a vasllr
napon, melyet Dominita dt Rosa vagy rosata-nak ls neveznek, 
egy aranyból készitett rózsAt flld meg, az úgynevezett arany
r~sát, egy kOlönösen szép és gondolatban gazdag lmlldsflggal ; 
azután azt szent krlzmllval meghinti és finom Illattal beillato
sltja. Megszentelés után az oltárhoz viszi és mlse utfln egy kivilló 
és vallésáért buzgólkodó személynek lltadja, mint a mi csodils 
virágunknak, az Ur jézus l(risztusnak jelképét, aki mlnden szen
tek öröme és koronája. l!s azt a benső klvánságot csatol@ hozzá, 
hogy az Igy megajflndékozottak erényességben úgy virágmzanak, 
mlnt a rózsilk a patak partjfln. 

A skrutlnium hete régi szertartflsllnak felel meg, hogy sok 
egyházmegye pllspöke a Laetare-vasflmappalnyitja meg az úgy-, 
nevezett húst~lti idl7t. Ez az az Idő, amelyben a katollkus keresztény 
az Egyház IV -lk parancúnak megfelel6en húsvéti gyónásflt és szen t
áldozásflt elvégzi, még pedig, ha csak lehet, a saját plébtlnlllján. 

f) A szimbolum tlmondása. A harmadik és utolsó skrutinium 
közvetlenUI a húsvéti szertartás ellitt volt, NagycsUtörtöklin. 
(Meg kell azonban jegyeznUnk, hogy sok helyen 5, 7, söt 9 skruti
nlum ls volt.) Ekkor kellett a katechumeneknek az lisszegyült 
klizösség előtt a Hiszekegyet és Miatyánkot kivülről elmondanJok 
(rtddltio symboli). Ezutlln szent olajjal megkenték öket, l(rlsztus 
Odvözltö erejének jelképévet A további fogadalmakban ünnepé
lyesen ellentmondanak az ördögnek, a bllnnek és a bűnre vezető 
alkalmaknak. Ezzel végződött a szent keresztségre való elökészület, 
mlg maga a keresztség Nagyszombat éjtszakáján (540. J.) történt. 

eJ Tanulsác számunkra. A katechumenek fiatalos buzgósá
gávat és az ősegyhllz nyilvános vezeklölnek példfljllra szeressOk 
és gyakoroljuk ml ls szent valllisunkat és bátran tegyUnk eleget 
bllnelnkért. Ez úgy történik meg, ha a) mllr a HamvazószerdAt ls 
egyhflzllag megünnepeljOk; b) a böjtben távoltartjuk magunkat 
az élvezetektől és hangos mulatsflgoktól, melyek csak érzékeink
nek hizelegnek ; t) a parantsalt böjtöt a hét folyamán meg tart
juk, ha csak ez alól megfelelő ok fel nem ment ; d) ha csak lehet, 
mlndennap résztveszünk a szentmisellldozaton és a liturgikus 
azliveg tanitlisflt és szellemét komolyan megszlvleljük ; t) mfls egy
hflzl lmlldsllgokat la buzgón és odaadóan, szeretettel gyakoroljuk; 
gyakran, lebetilleg naponta, l(rlsztus keresztútjflt jllrjuk, szeretet· 
ben és hAlliban (keresztút); /) végül erősitjük magunkat a szent
Jég buzgó és méltó fogadáslival a természetföllittl élet feltflmadll
úra, a uent hitben, a krlsztusilelkl reménységben és a vétket 
aem lamer~ Igazi azeretetben. 
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Hamvaz6szerda. 
(Stációs templom: Szent Szabina.) 

a) Ertdttt. A Hamvazószerda a farsang utáni elsö szerda. 
Nevét: Ftria IV. Ctnerum, a hamutól nyerte, melyet a püspök 
vagy a pap ezen a reggelen a szentmise előtt megszentel és a 
hivők fejére szór e szavakkal : •Memento homo, quia puJvis es 
et ln puJverem reverterls = El ne feledd, ember, hogy porból 
vagy és porrá leszeb. Mert az első blin után Igy szólt Isten Adám
hoz : .Atkozott legyen a föld, melyet munkálsz, tövist és bojtor
jánt teremjen, arcod verejtékével eszed a kenyeret, mlg vissza nem 
térsz a földbe; mert por vagy és porrá leszeh. (Móz. J. 3, 17-19.) 

A szenthamu elfogadásával elismerjük az embemek a föld 
porából való származását és a halál után a földbe való széthullá
sát, bűnei büntetéséért. Ez szentelmény és a hamu az Egyház 
szentelőlmál által gyógyltóeröt nyer és lelkünkben az Igazi bánat 
felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltá· 
madjunk. 

A hamut az előző év Virágvasárnapján szentelt pálmaágból 
kell előállltanl, tehát a győzelem és a diadal szlmbolumából, mert 
az Igaz bánat ls erre vezet el. 

b) T6rtlnett. A hamuval való meghintés már az ószövetségben 
a blinbánat jele volt. Igy a ninivelek ls jónás prédikációjára bOn
bánatot tartottak és ennek jeléül hamuval hintették be fejüket. 
Ugyanazt olvassuk juditnál és Mardocheusrólls. A hamu ugyanis 
kifejező jelképe a földlek mulandóságának és Igy természetes 
voltánál fogva magában is alkalmas, hogy bűnbánatra Intsen. 
A keresztényeknél eleinte csak a nyilvános vezeklők homlokát 
szórták be a böjt kezdetén a gyász és vezeklés jeiéül, k~sőbb, a 
IX. századtól kezdve a hivők is közéjOk álltak és meghamvazkod· 
tak. A X. században rendelte el ll. Orbán pllpa, hogy mlnden
klt hintsenek meg hamuval, a világlakat és a papokat egyaránt. 

c) Surtarlása. Áll egy btvezetésből, mint a szentmise rltusa. 
Ezutlln jön négy szentelő Imádság, majd magának a hamvazás
nak a szertartása és lezárul egy lmlldsággal, melyben eredményes 
vezeklésért és a böjt áldásos megkezdéséért Imádkozik az Egyház. 
A hamvazás alatt a kórus bünbánatl énekeket énekel. Ezek éle· 
tünk megjavltására serkentenek és eredetlieg a nyilvános vezeklők 
kizárása alkalmával és a vezeklő-körmeneteken énekelték. 

A hamu meg6Jdúa. 

(Zs. 68, 17.) (Psalm. 68, 17.) 

lllallgassmeg,Uram,hisz nos, Dómine, 
irgalmad kegyes: te- quóniam benlgna 
kin ts reám nagy kö- est mlsericórdia tua: 

nyörúletedben, Uram. (Zs. secúndum multitúdinem mi
u. o. 2.) Szabadíts meg seratiónum tuárum réspice 
engem, Istenem: ntert a vl- nos, Dómlne. (Ps. ib., 2.) Sal-
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zek (a szenvedések) lelkemig vum me fac, Deus: quóniam 
hatolnak. r. Dicsőség az intravérunt aquae usque ad 
Atyának. ánimam meam. J, Glória. 

f. Az úr legyen veletek. r. Dóminus vobiscum. ij. 
ij. És a te lelkeddel is. Et cum spiritu tuo. 

K önyörögjiink. Örök min- Qrémus. Omnipotens sem
denható lsten, bocsáss pitérne Deus, parce poe

meg a bűnbánóknak, könyö- niténtibus, propitiáre sup
rOij az esedezőkön, és mél- plicántibus: et mfttere di
tóztassálleküldeni a menny- gnéris sanetum Angeium 
ből szent angyalodat, hogy tuum de caelis. qui bene 
az meg~J4áldja és me~+- +dlcat, et sanct!+ ficet 
szentelje ezt a hamut mmd- hos clneres, ut sint remé
azok gyógyltó orvosságául, dium salúbre ómnibus no
akik szent nevedet alázattal men sanetum tuum huml
segftségül hfvják, búneik tu- liter implorántibus, ac se
datában magukat vádolják, metlpsos pro consciéntia 
isteni jóságodnak szfne előtt delictórum suórum accusán
vétkeiket megsiratják, vagy tibus, ante conspéctum dl
kegyes irgalmadért alázat- vlnae cleméntiae tuae faci
tal leborulva esdekelnek, és nora sua deplorántibus, vel 
engedd, hogy a te szent ne- serenlssimam pietátem tuam 
ved segltségOI hlvására suppliciter obnixéque flagi
mindazok, akiket ezzel meg-~ tántibus: et praesta per in
hintenek, bűneik bocsánatá- vocatiónem sanctfssimi nő
nak megszerzésére testi ép- minis tui; ut, quicumque 
séget és lelki oltalmat nyer- per eos aspérsi fúerint, pro 
jenek. A ml Urunk Krisztus redemptióne peccatórum 
által. ij. Amen. suórum, córporis sanitátem, 

et ánimae tutélam percl
pi:lnt. Per Christum Dóminum nostrum. ij. Amen. 

Könyörögjünk. lsten, ki Qrémus. Deus, qui non 
nem klvánod a bűnös mortem, sed poenitén

halálát, hanem búnbánatát tiam desideras peccatórum: 
tekintsd kegyelmesen a~ fragilitátem conditiónis hu
emberi természet gyarlósá- mán ae benignfssime réspice; 
gát, s méltóztassál jóságod- et hos cfneres, quos causa 
nál fogva meg+áldanl ezt a proferéndac humilitátis, at
hamut, meUyel alázatossá- que promeréndae véniae, 
gunk nyilváoltására és bú- capitibus nostris impóni de
nelnk bocsánatának megér- cérnimus, bene+dícere pro 
demlésére fejünket behint- tua pietáte dignáre: ut, qui 
jOk: hogy akik elismerjOk, nos einerem esse, et ob pra-
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hogy porból lettünk és go- vitátis nostrae dernéritum 
noszságunk vétsége miatt ln púlverem reversúros co
ismét porrá leszünk, minden gnóscimus; peccatórum óm
bílnünk bocsánatát és a ban- n ium vén iam, et praemia 
bánóknak ígért jutalmakat poeniténtibus repromlssa, 
irgalmadból megnyerni mél- misericórditer eónsequi me
tók legyünk. A mi Urunk reámur. Per Christum Dó
Krisztus által. If.. Amen. minum nostrum. If.. Amen. 

K önyörögjünk.lsten, kit az Qrémus. Deus, qui huml
alázatosság megkérlel s liatlóne flécteris, et 

az elégtétel kiengesztel, hall- satisfactlőne placáris: au
gasd meg kegyelmesen kö- rem tuae pietátis indina 
nyörgésünket és áraszd ke- précibus nostris; et capiti
gyesen e hamuval meghin- bus servórum tuórum, ho
tett szol~áid fejére áldásod rum einerum aspersióne con
kegyelmet: hogy clket a táctis, effúnde p ropitius grá
töredelmesség szellemével tiam tuae benedictlónis: ut 
eltöltsd, és nekik, amiért eos et spiritu compunctiónis 
igazán folyamodnak, sike- répleas, et quae juste po
resen megadjad és amit meg- stuláverint, efficAciter tri
kaptak, azt akaratod támo- buas; et concéssa perpétuo 
gatásával sértetlenül és ál- stabilita, et intácta maoére 
landóan blrják. Ami Urunk decérnas. Per Christum Dó
Krisztus által. If.. Amen. minum nostrum. If.. Amen. 

Könyörögjünk. Örök min- Qrémus. Omnipotens sem
denható lsten, ki Ninive pitérne Deus, qui Nini

hamuban és szclrköntösben vltis in cinere et cillcio poe
vezekló lakosainak baneit niténtibus, indulgéntiae tuae 
megbocsátottad: engedd ke-l remédia praestitisti: con
gyelmesen, hogy úgy utánoz- céde propiti us; ut sic eos 
hassuk 6ket külsli viseletük-l imitémur hábitu, quátenus 
ben, hogy bűneink bocsána- véniae prosequámur ob
tát megnyerjük. Ami Urunk. téntu. Per Dóminum. 
Ekkor a pap az Asperges kezdetű (1. függelék) antifoná t mondva, 
háromszor meghinti a hamut szenteltvlzzel s megfüstöli tömjén
nel, azután először a papságnak, majd a jelenlévő hívekntk 

homlokára hamuval keresztet vet, mondván : 
El ne feledd ember, hogy l Meménto homo, quia put

por vagy és vissza kell tér- vis es, et in púlverem re
ned a porba. (Móz. l. 3,19.) vertéris. (Gen. 3, 19.) 

KGzben a kar e verseket énekli : 
Antif. Uoel 2, 13.) Öltöz-I Antiphona. (Joel. 2, 13.) 

zünk hamuba és szlirkön- lmmutémur hábitu, in 
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tösbe: böjtöljünk és sirán
kozzunk az úr előtt; mert 
fölötte irgalmas a mi lste
nünk biineink megbocsá
tására. 

Másik antif. (U. a. 17.) 
Sirjanak az előcsarnok és ~z 
oltár között a papok, az Ur 
szolgái, és mondják: Kö
nyörülj, Uram! könyörülj 
népeden és ne némítsd el a 
téged énekkel dicsöltlik szá
ját, Uram! 

cinere et cilício: jejunémus, 
et plorémus ante Dóm i num: 
quia multum miséricors est 
dirnittere peccáta nostra 
Deus noster. 

Alia Antiph. (Ibid., 17.) 
Inter vestlbulum et altAre 
plorábunt sacerdőtes minf
stri Dómini, et dicent: 
Parce, Dómine, parce pó
pulo tuo: et ne c laudas ora 
canéntium tc, Dómine. 

J!.. (Eszter 13. joel 2.) ja- Ilo (Esther 13; joel. 2.) 
vitsuk meg, amit tudatlan..: Emendémus in mélius, quae 
ságból vétettünk, nehogy ignoránter peccávimus: ne 
hirtelen meglepjen a halál súbito praeoccupáti die mor
és hiába óhajtsunk időt a tis, quaerámus spátium 
bűnbánatra, mert azt meg poeniténtlae, et lnvenire 
nem nyerhetjük.-* figyelj, non possimus. * Atténde, 
Uram reánk és könyörülj Dómine, et mlserére: quia 
rajtunk; mert vétkeztünk peccávimus tibi. r. (Ps. 78, 
ellened. r. (Zs. 78, 9.) Se- 9.) Adjuva nos, Deus salu
gits rajtunk, szabaditó Iste- tárls noster: et propter ho
nünk: és neved dicsőségéért n ó rem nóminis tui, Dómine, 
ments meg, Uram! min- libera nos. Atténde, Dó
ket. Figyelj, Uram, reánk l mine, et miserére, quia pec
és könyörülj rajtunk; mert l cavimus tibi 'f. Glória Patri, 
vétkeztünk ellened. r. Dl- et fflio, et Spiritui Sancto. 
csőség az Atyának stb. Fi- Atténde, Dóminc et miseré
gyelj, Uram l reánk stb. re: quia peccávimus tibi. 

A hamvazlis befejeztével a pap az oltárnál ezt mondja : 

r ~~ úr legyen veletek. r Dominus voblscum. 
lJ. Co$ a te lelkeddel. J!. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk l Engedd, Qrémus. Concéde nobis, 
neküok, Urunk, hogy a Dómine, praesidia ml

gonosz szellemek ellen való litiae christiAnae sanctis ln
keresztény küzdelmet a choáre jejúniis: ut contra 
szent böjttel kezdjük meg és splritáles nequltias pugna
e harcban az önmegtartóz- túri continéntiae muniá
tatás segltsége szilárditson mu~ auxllils. Per Christum 
meg minket. A ml Urunk, j Dómlnum nostrum. R. 
Krisztus által. Ilo Amen. Amen. · 
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A uentml•e. 

Bevonulásra. (Bölcs. ll, 24, 
25 és 27.) 

llönyörülsz mindenen, 
Uram, és mit sem 
útálsz abból, amit 

alkottál; elnézed az emberek 
bűneit a bűnbánatért és 
megbocsátasz nekik; mert te 
vagy a mi Urunk lstenünk l 
(Zs. 56, 2.) Könyörülj raj
tam, lsten könyörülj raj
tam; mert benned bizik 
lelkem l Y. Dicsőség. 

Könyörgés. Engedd, Urunk, 
hlveldnek, hogy a böjt

nek tiszteletreméltó ünne
peit mind illó kegyelettel 
kezdjék, mind biztos áhi
tattal végezzék. A mi Urunk 
Jézus Krisztus. 

Introitus. (Sap. ll, 24, 25 
et 27.) 

miseréris ómnium, Dó
mine, et nihil odfsti 
eórum quae feclsti, 

disslmulans peccáta hórnl
num propter poeniténtiam 
et parces ill is: q ui a tu es 
Dómlnus Deus noster. (Ps. 
56, 2.) Miserére mei, Deus, 
miserére mei: qu ón iam in te 
conffdit ánima mea. f, 
Glória. 

Orátio. Praesta, Dómine, 
fidélibus tu ls: ut jeju

niórum veneránda solémnia, 
et cóngrua pietáte suscf
piant, et secúra devotióne 
percúrrant. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum. 

A na&)'böjt folyamin egész Feketevaailrnaplg még a következ6 
két időszaki könyörgés van: 

2. könyörgés : a szentek esedezkéért : 

O' vj meg minket, kérünk, A cunctls nos, quaesumus, 
Urunk, minden lelki és Dómine, mentis et cór

testl veszélytlll és a boldog- poris defénde perlculis: et, 
ságos és dicsllséges, minden- intercedénte beáta et glo
kor szűz Mária, Isten anyja, riósa semper Virgine Del 
úgyszintén Szent józsef,, Genitrfce María, cum beáto 
Szent Péter és Pál aposto- joseph, beátis Apóstolis tuis 
laid, Szent N. s minden Petro et Paulo, atque beáto 
szentjeíd közbenjárására adj N., et ómnibus Sanctis, sa
nekünk kegyelmesen épsé- lútem nobis tribue benignus 
get és békességet, hogy mln- et pacem; ut, destrúctls ad
den báborúság és tévely versitátibus et errőrlbus uni
megszűntével Anyaszent- vérsis, Ecclésia tua secúra 
egyházad biztos szabadság- tibi sérvlat libertáte. (Per 
ban azoigálhasson neked. eúmdem Dóminum nostrum 
(A mi Urunk.) jesum Christum.) 
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3. kOnyOrgés : az él~kért és holtakért: 

O 
•• rök, mindenható lsten,! Omnipotens sempitérne 

ki az eleveneken és Deus, qui vivőrum do
holtakon uralkodol, és ir- mináris simul et mortuó
galmas vagy mindazok l rum, omniúrnque miseréris, 
iránt, akiket a hit és jócse- quos tuos fide et őpere futú
lekedetek szerint eitire tie- ros esse praenőscis: te súp
idnek ismersz: alázatosan l plices exorámus; ut, pro 
esedezünk,hogyazok,akikért l quibus effúndere preces de
könyörögni szándékozunk, crévlmus, quosque vel prae
akár még a testben e vi- sens saeculum adhuc in 
!ágon élnek, akár a test- carne rétinet, vel futúrum 
bill már kiköltöztek és a jam ex ú tos córpore suscépit, 
másvilágra jutottak, min- intercedéntibus ómnlbus 
den Szentjeidnek esedezése Sanctis tuis, pietátis tuae 
által, jóságodnak kegyes- cleméntia őmnium delictó
ségébtll minden bűnüknek rum suőrum véniam conse
bocsánatát megnyerjék. A quántur. Per Dóminum 
mi Urunk. nostrum jesum Christum. 
Szentlecke joel próféta jö- Léctio joélis Prophétae. 
vendöléseiblll. (2, 12-19.) (2, 12-19.) 

Ezeket mondja az úr: Haec dicit Dóminus: Con
Térjetek hozzám teljes l vertimini ad me in toto 

szfvetekblll, böjttel, sfrás- corde vestro, in jejúnio, et 
sal és jajgatással. Szagas- in fletu, et in planctu. Et 
sát~k meg sziveteket, nem l scfndite corda vestra, et non 
ped1g ruh.átokat, és térjetek l vestiménta vestra, et con
meg az Urhoz, a ti Istene- 1 vertimini ad Dóminum 
~ekhez, me rt jóságos ő és 1 Deum vestrum: quia benl
!rgalmas, türelmes és nagy-l gnus, et miséricors est, pá
~rgalmú, és szánakozik ba- tiens, et multae misericór
JOtok felett. Ki tudja, hátha 1 diae, et praestábllis super 
1smét megbocsát, és 'áldást malltia. Quis scit, si conver
hagy hátra maga után, hogy l tátur, et ignóscat, et relln
legyen á~dozat és italáldo- quat post se benedictiónem, 
zat az Ur, a ti lstenetek sacrlffcium, et llbámen Dó
számár.a? .Fújjátok meg a 1 mlno Deo vestro? Cánite 
harsonat Sionban, hirdesse- tuba in Sion sanctificáte 
tek szent böj~öt, hivjátok jejúnium, vocáte coetum, 
egyb~ a sokas~got, gyüjtsé- congregáte pópulum, san
tek össze a nepet, szentel- ctificáte ecclésiam coadu
jéte.k meg a gyülekezetet, náte senes, congregAte pár
hivjátok egybe a véneket, 1 vulos, et sugéntes ú bera: 
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gyüjtsétek össze a gyerme-~' egrediátur spoosus de cu
keket és a csecsemllket; bili suo, et sponsa de thá-

l.öjjön ki ka•nrájából a vő-,lamo suo. Inter vestfbulum 
egény, és nászházából a et altáre plorábunt sacer
menyasszony,- és sirjanak j dótes minístri Dómini, et 
az előcsarnok és az oltár dicent: Parce, Dómine, 
között a papok, az úr szol-l parce pópulo tuo: et ne des 
gál, és mondják: Könyö- hereditátern tuam in oppró
rülj, Uram, könyörülj né-, brlum, ut dominéntur eis 
peden; ne engedd, hogy natiónes. Quare dicunt in 
gyalázzák örökrészedet, és pópulls: Ubi est Deus 
uralkodjanak rajta a nem- eórum? Zelátus est Dóml
zetek. Miért mondják a né- nus terram suam, et pe
pek között: Hol va_n az ő pércit pópulo suo. Et res
Istenük? Ekkor az Ur féltő póndit Dóminus, et dixit 
szeretetre gerjedt országa pópulo suo: Ecce ego mit
iránt és megkegyelmezett tam vobis fruméntum, et 
népének. És felelt az úr és l vinum, et óleum, et repie
Igy szólt népéhez: Ime én bimini eis: et non da bo vos 
küldök nektek gabonát, bort l ultra oppróbrium in génti
és olajat, úgy hogy jóllak-j bus: dicit Dóminus omnl
hattok velük, és nem tesz- 1 potens. 
tek ki többé titeket a nem- : 
zetek gyalázkodásának, úgymond a mindenható úr. 

Atvonulásra. (Zs. 56, 2, Graduale. (Ps. 56, 2 et 4.) 
4.) Könyörülj rajtam, lsten, Miserére mei, Deus, mise
könyörülj rajtam: mert be- rére mel: quóniam in te con
léd vetem bizodalmamat. fldit ánima mea. "1. Misit de 
"1. Az égblll kúld szabadu- caelo, et liberávit me, dedit 
lást nekem.és gyalázatba ta-l in oppróbrlum conculcán
szítja, kik taposnak rajtam. tes me. 

Nagyböjtben nincs Allduja; helyette ma van: 

Böjti ének. (Zs. 102, 10.) 
Uraml ne elkövetett bű
neink szerint, és ne gonosz
ságaink szerint fizess ne
künk. 1. (Zs. 78, 8-9.) 
Uram l ne emlékezzél meg 
régi gonoszságainkról: sies
sen elénk irgalmasságod; 
mert felette szegények let
tünk. '8'. (E vers alatt tér-

Tractus. (Psalm. 102, 10.) 
Dómine, non secúndum pec
cáta nostra, quae fécimus 
nos: neque secúndum ini
quitátes nostras retríbuas 
nobis. "1. (Ps. 78, 8-9.) Dó
míne, ne memfneris iniquitá
tum nostrárum antiquárum: 
clto antlcipent nos miseri
córdiae tuae, quia páuperes 
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dethajtunk.) Segits min
ket, szabadltó lstenank; és 
neved dicsllségéért ments 
meg, Uraml minket: és bo
csásd meg nevedért bűnein
ket. 

facti sumus nimis. r. (Hic 
genufléctitur.) Adjuva nos, 
Deus salutáris noster: et 
propter glóriam nóminis tui, 
Dómlne, libera nos: et pro
pltius esto peccátis nostris, 
propter nomen tuum. 

(Ezt a böjti éneket mondja az Egyház a nagyböjtben minden 
hétfön, szerdán és pénteken ; tehát a régl•feriae legiti matt-ken. 
Más hétköznap nincsen Tractus, vasárnap és a nagyböjti 

kántorböjt szerdáján pedig más s:zövege van.) 
+ A szent evangélium sza- ~uéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 
. (6, 16-21.) (6, 16-21.) 

Az időben: Mondá jézus az 1 n illo témpore: Dixit je
ll tanitványainak: Mi- sus disclpulis suis: Cum 

kor böjtöltök, ne legyetek jejunátis, nollte fleri sicut 
búsak, mlnt a képmutatók; hypócritae, tristes. Extér
mert meghervasztják orcái- minant enim fácies suas, ut 
kat, hogy böjtölni lássák appáreant hominibus jeju
tlket az emberek. Bizony nántes. Amen dico vobis, 
mondom nektek, megkap- quia recepérunt mercédem 
ták jutalmukat. Te pedig suam. Tu autem, cum jejú
mikor böjtölsz, kend meg nas, unge caput tuum, et 
fejedet és orcádat mosd fáciem tuam Java, ne videá
meg, hogy ne lássanak böj- ris hominibus jejúnans, sed 
tölni az emberek, hanem a Patri tuo, qui est ln abscón
te Atyád, ki rejtekben va- d i to: et Pater tu us, qui vi
gyon; és Atyád, ki lát a rej- det in abscóndito, reddet 
tekben, megfizet neked. Ne tibi. Nollte thesaurizáre vo
gyüjtsetek magatoknak kin- bis thesáuros in terra: ubi 
cseket a földön, hol rozsda aerúgo, et tinea demolltur: 
és moly megemészti, és hol et ubi fures effódlunt, et 
tolvajok kiássák és ellopják: furán tur. Thesaurizáte au
hanem gylíjtsetek magatok- tem vobis thesáuros in 
nak kincseket az égben, hol caelo: ubi neque aerúgo, 
sem rozsda, semmoly meg neque tinea demolitur; et 
nem emészti, és ahol tolva· ubi fures non effódiunt, nec 
jok ki nem ássák és el nem furántur. Ubi enim est the
lopják. Mert ahol kincsed sáurus tuus, ibi est et cor 
vagyon, ott leszen a szlved is. tuum. 

Felajánlásra. (Zs. 29, 2-3.) l Offertorium. (Ps. 29, 2-3) 
Magasztallak, Uram l mert Exaltábo te, Dómine, quó
fólemeltél engem, és nem niam susceplsti me, nec de-
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engedted, hogy elleneim 
örüljenek fölöttem: Uraml 
hozzád kiáltottam és meg
gyógyftottál engem. 

Csendes imádság. Tégy 
mlnket, kérünk Urunk, 

megfelelll módon alkalmassá 
ez adományok bemutatá
sára, amelyekkel e szent 
idll miszténumának kezde
tét ünnepeljük. A mi Urunk 
jézus Krisztus. 

lectásti inimlcos meos super 
me: Dómine, clamávi ad te, 
et sanásti me. 

Secreta. Fac nos, quaesu
mus, Dómine, his mu

néribus offeréndis conve
nlénter aptári: quibus Ip
si us venerAbilis sacraménti 
celebrámus exórdium. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum. 

(A nagyböjt folyamán, egész Feketevasárnapig a következő két 
Időszaki csendes Imádság van.:) 

2. csendes imádság : a szentek esedezéséért : 

H aligass meg bennünket, Exáudi nos, Deus salutá
üdvözltll Istenünk és c rls noster: ut, per hu

szentség erejével minden jus sacraménti virtútem, 
lelki és testi . ellenségunk a cunctis nos mentis et cór
ellen oltalmazz meg minket porls hóstibus tueáris; grá
és adj kegyelmet a jelen, di- tiam tribuens in praesenti 
csőséget a jövő életben. (A l et glóriam in futúro. (Pc.>r 
mi Urunk.) l Dómlnum.) 

3. csendes imádsiig: az élőkért és holtakért: 

Isten, ki egyedül tudod oeus, cui soli cógnitus est 
azoknak a választottak- númerus electórum in 

nak számát, akik a meny- supérna fellcitáte locándus: 
nyei boldogságra eljut- tribue, quaesumus; ut inter
nak, engedd kérünk, hogy i cedéntlbus ómnibus Sanctis 
minden szented esedezése j tuis, unlversórum, quos in 
folytán mindazoknak, kiket 

1 
oratióne commendátos sus

imáinkba ajánlottak és min- 1 cépimus, et ómnium fidé
den más hivődnek nevét r· lium nómina, beátae prae
a boldog elllrendeltetés destinatiónis liber adscrlpta 
könyve magában foglalja. l retlneat. Per Dóminum no-
A mi Urunk. 1 strum jesum Christum. 

Prefáció a nagyMJtl, 562. J. 

Áldozásra. (Zsolt. 11 2, 3.) l Communio. (Ps. l, 2 et 3.) 
Ki éjjel-nappal az Or tör- Qui medltábitur in lege Dó
vényérlll elmélkedik, gyü- l mini die ac nocte, dablt fruc
mlllcsét idejében meghozza. tum suum in témpore suo. 
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• 1\. ldozás utáni imádság. postcommunio. Percépta 

t-\ Nyujtsanak, Urunk, ne- nobis, Dómlne, prae
kOnk segélyt a magunkhoz beant sacraménta subsi
vett szentségek, hogy böjt- dium: ut tibi grata sint no
jeink ellitt ed kedvesek legye- st ra jejúnia, et nobis pro
nek, nekünk pedig orvoslá- flclant ad medélam. Per Dó
sunkra szolgáljanak. A mi. mlnum Jesum Christum. 
(A nagyböjt folyamAn égész FekftevasArnaplg a következő két 

időszaki AidolAs utAnl imAdsAg van.) 
2. AldozAs utAn l lmAdsAg: a szentek esedezéséért : 

T isztltson és erc5sftsen meg Mundet et múniat nos, 
mlnket, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine, d i

ez isteni szentség ajándéka, vfni sacraménti munus obiá
és a boldogságos SzüzMária, tum: et, intereedén te beáta 
lsten Anyja, úgyszintén Virgine Dei Genitrice María, 
Szent József, Szent Péter és l cum beáto joseph, beátis 
Pál apostolaid, Szent N. Apóstolís tuis Petro et 
~s mlnden szented közben-, Paulo, atque beáto N., et 
járása által tegyen mentekké ómnibus Sanctis; a cunctis 
minden gonoszságtól s szaba- nos reddat et perversftáti
dltson meg minden háború- bus expiátos, et adversitáti
ságtól. (A mi Urunk Jézus l bus expedltos. (Per eúmdem 
I<:risztus.) Dóminum.) 

3. áldozás utáni lmlldsAg: az élőkért és holtakért: 

Tisztogassanak minket, purificent nos, quaesu
kérünk, mindenható és . mus, omnipotens et mi

irgalmas lsten, a ma- séricors Deus, sacraménta 
gunkhoz vett szentségek és quae súmpsimus: et, inter
engedd, hogy minden szen- cedéntibus ómnibus San
ted esedezése folytán ez a ctis tuls, praesta; ut hoc 
szentséged ne váljék bün- tuum sacraméntum non sit 
tetést érdemlő vétekké, ha- nobis reátus ad poenam, 
nem szolgáljon a bocsánat sed lntercéssio salutáris ad 
üdv~sséges eszközlésére, a véniam: sit ablútio scéle
bünok eltörlésére, a gyarlók rum, sit fortitúdo fragi
m~gszllárditására, e föld lium, sit contra ómnia 
mmden veszélye ellen való mundl perlcula firmamén
megerősltésre és az élő és/ tum: st t vívórum atque 
megholt hivek minden vét- mortuórum fidélium remls
kének bocsánatára. A mi l sio ómnium delictórum. Per 
Urunk. Dóminum. 
Nagyböjt hétkllznapjaln ezutAn Itt kllvetkezlk a nép felett (super 

populum) mondott llaDböili zdr6k~nyör~ls: 
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Könyörögjiink. Alázzátok Qrémus. Humlliáte cáplta 
meg fejeteketlsten előtt. vestra Deo. 

Tekints, Urunk, kegyesen Jnclinántes se, Dómine, 
azokra, akik szent Fölséged majestáti, tuae, propltiátus 
előtt megalázzák magukat, inténde: ut, qui divmo mú
hogy kiket isteni adomány nere sunt refécti, caeléstibus 
táplál, mennyel segitség ls l semper nutriántur auxlllis. 
gyámolltsa. A mi Urunk. Per Dóminum. 

CsQtBrtllk, Hamvazószerda utAn. 
(Sticiós-templom : Szent Oyörgy baz:illkflja.) 

A nagyböj t csütörtöki misél késllbbi eredet ú ek. A n~pvAndor
IAs veszedelmei közt hozta be őket 11. Gergely pApa (t 731). 
Az: EgyhAz imfldkoz:ik szabadulfisért ellenségel közQJ. Szflmunkra 
pedig figyelmeztetés, hogy az: elsll nagyböjti gyakorlat a több éa 
buzgóbb imádsflg, amilyen volt Ezekiis és a százados imidsága. 

Bevonulásra. (Zsoltár 54, Introitus. (Psalm. 54, 
17-20 és 23.) 17-20, 23.) 

m
időn az úrhoz kiál- Dlum elamárern ad Dó-
tok, ő meghallgatja minum, exaudívit 
szavamat azokkal vocem meam ab his, 

szemben, kik hozzám köze- qui approplnquant mlhi, et 
lednek; megalázza őket, ki humillavit eos, qui est ante 
öröktől fogva vagyon és saecula, et manet ln aetér
ö.rökké megmarad: vesd az num: jacta cogitátum tuum 
Urra gondodat és ó majd in Dómino, et Ipse te 
gondoskodik rólad. (Zs. 54, enútriet. (Ps. Ibid., 2-3.) 
2-3.) Hallgasd meg, Isten, Exáudi, Deus, oratiónem 
könyörgésemet és ne vesd meam, et ne despéxeris de
meg esdeklésemet; figyelj precatiónem meam: inténde 
reám és hallgass meg engem.

1 

mihi, et exáudi me. 'l. Gló-
'1. Dicsliség. ria Patri. 

Könyörgés. Isten, klt a Qrátio. Deus, qui culpa 
bűn megbánt, a bűn- offénderis, poeniténtla 

bánat kiengesztel, tekints placárls: preces pópuli tul 
kegyesen néped alázatos kö- supplicántis propltius ré
nyörgésére és haragod osto- spice; et flagélla tuae ira
rát, amelyet búneinkért cúndlae, quae pro peccátis 
megérdemlünk, fordltsd el nostrís merémur, avérte. 
Hllünk. A mi Urunk. 1 Per Dóminum. 

1A 2. és 3. kOnyörgK ugyanaz, mint HamvuószerdAn, 201. 1.) 
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Szent1ecke lzaiás prófétától. Uctio Isalae Prophétae. 
(38, 1-6.) (38, 1-6.) 

Ama napokban: Ezekiás J" diébus illis: Aegrotávit 
halálosan megbetege- Ezechlas usque ad mor

dett. Ekkor bement hozzá tem: et introlvit ad eum 
lzaiás próféta, Ámosz fia Isalas fflius Amos prophéta, 
és mondotta neki: Ezt üzeni et dixit ei: Haec d i cit Dó
az úr: Intézkedjél házad minus: Dispóne dómui tuae, 
felől, mert meghalsz és nem quia moriéris tu, et non 
maradsz életben. Erre Eze- vives. Et conyértit Eze
kiás arccal a fal felé fordult chias fáciem suam ad pa
és imádkozott az úrhoz, rfetem, et orávit ad Dómi
és mondotta: Könyörgök, num, et dixit: Obsecro, Dó
Uram, emlékezzél meg, kér- mine, meménto quaeso, quó
lek, arról, mint jártam előt- modo ambuláverim coram 
ted hííséggel és egész szív- te in veritáte, et in corde 
vel, és hogy azt cseleked- perfécto, et quod bonum 
tem, ami jó a te szemed est ln óculls tuis fécerim. Et 
előtt. Aztán keserves sirásra flevit Ezechlas fletu magno. 
fakadt Ezekiás. Erre az úr Et factum est verbum Dó
így szólt Izaiáshoz: Menj, mini ad Isaiam, dicens: 
és mondd Ezekiásnak: Ezt Vade, et dic Ezechfae: Haec 
üzeni az úr, atyádnak, Dá- dicit Dóminus Deus David 
vidnak Istene: Meghallgat- patris tui: Audfvi oratiónem 
tam könyörgésedet és tekin-l tu am, et vi~i lácrlmas tu~s: 
tet be vettem könnyeidet; ecce ego adJiciarn super d1es 
ime megtoldom életedet ti- tuos qulndeclm annos: et de 
zenöt esztendővel, és meg- manu regis Assyriórum éru
szabadltalak téged és ev á rost am te, et elvitátern istam, 
az asszirok királyának kezé- et prótegam eam, ait Dó
től, és megoltalmazom azt, minus omnlpotens. 
úgymond a mindenható úr. 

Atvonulásra. (Zs. 54, 23, Graduale. (Psalm. 54, 23, 
17, 18 és 19.) Vesd az úrra 17, 18 et 19.) Jacta cogitá
gon~odat és ő majd gondos- tum tuum in Dómino, et 
kod1k rólad. "W. Midlln az ipse te enútriet. "W. Dum ela
Úrhoz kiáltok, meghallgatja márern ad Dóminum, ex
szavamat azokkal szemben audivit vocem meam ab his 
kik hozzám közelednek. ' qui approplnquant mihi. 
+ A szent evang. szakasza +Sequéntia sancti Evangélii 
Szent Máté szerin.t. (8, 5-13.) secúndum Matth. (8, 5-13.) 

Az időben: M1dlln Jézus J n illo témpore: Cum in
bement Kafarnaumba trofsset jesus Capbár

egy százados járula hozzá: , naum, accéssit ad eum cen-
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kérvén lit és mondván: 
Uram l szolgám inaszakad
tan fekszik házamban és 
kegyetlenül gyötrlldik. 
Mondá neki jézus: Megyek 
és meggyógyítom. És felel~ 
vén a százados, mondá: 
Uram! nem vagyok méltó, 
hogy hajlékomba jöjj, ha
nem csak szóval mondjad 
és meggyógyul a szolgám. 
Mert hisz én is hatalom alatt 
álló ember vagyok, katonák 
levén alattam; s ha mon
dom ennek: Menj, ll me
gyen, és a másiknak: jöszte, 
ő jön és szolgámnak: Tedd 
ezt és teszi. Hallván pedig 
ezt jézus, csodálkozék és 
mondá követliinek: Bizony 
mondom nektek, nem talál
tam ekkora hitet Izraelben. 
Mondom pedig nektek, hogy 
sokan jönnek majd nap
keletrlll és napnyugatról és 
tetelepednek Ábrahámmal 
és Izsákkal és Jákobbal a 
mennyek országában: az or
szág fiai pedig majd kivet
tetnek a külső sötétségre; 
ott leszen slrás és fogak 
csikorgatása. És mondá jé
zus a századosnak: Menj és 
amint hittél, ú~y legyen 
szolga abban az orában. 

Felajánlásra. (Zs. 24, 1-3.) 
Hozzád emelem, Uram, lel
kemet: Istenem, tebenned 
remélek, ne hagyd, hogy 
megszégyenüljek: s ellensé
geim belőlem gúnyt űzzenek: 
hisz senki, aki tebenned bi
zik, meg nem szégyenül. 

Misszale. 

túrlo, rogans eum, et di
cens: Dóm in e, puer meus 
jacet in domo paralyticus, 
et male torquétur. Et ait 
illi jesus: Ego vén iam, et 
curábo eum. Et respóndens 
centúrio, ait: Dómine, non 
sum dignus, ut intres sub 
tectum meum: sed tantum 
dic verbo, et sanábitur puer 
meus. Nam et ego homo 
sum sub potestáte constitú
tus, habens sub me mllites, 
et dico hule: Vade, et vadlt; 
et álii: Veni, et venit; et 
servo meo: Fac hoc, et facit. 
Audiens autern jesus, ml
rátus est, et sequéntibus se 
dixit: Amen dico vobis, non 
invéni tantam fidern in Is
rael. Dico autern vobis, quod 
multi ab Oriénte et Occi
dénte vénient, et recúmbent 
cum Abraham, et Isaac, et 
Jacob in regno caelórum: 
filii autern regni ejteiéntur 
in ténebras exteriores: ibi 
erit fletus, et stridor dén
tium. Et dixit jesus cen
turióni: Va de, et sicut cre
didísti, fiat tibi. Et sanátus 
est puer in illa hora. 

neked. És meggyógyult a 

Offertoriwn. (Psalm. 24, l-
3.) Ad te, Dómine, levávi 
ánimam meam: Deus me us, 
in te confldo, non erubé
scam: nequ e irrldeant me 
inimlci mei: étenim uni
vérsi, qui te exspéctant, non 
confundéntur. 

14 
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Csendes imádság. Az itt secreta. Sacrifíciis prae
jelenlevő áldozati ado- séntibus, Dómine, quae

mányokra, kérünk, Urunk, sum us, inténde placátus: ut 
tekints le megengesztelödve, . et devotióni nostrae profi
hogy azok mind áldozat- : ciant, et salúti. Per Dómi
készségünket, mind üdvössé-i num nostrum jésum Chris
günket előmozdítsák A mi. tum, Fílium tuum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zs. 50, 21.) Communio. (Ps. 50, 21.) 
Kedvedet leled az igaz ál- Acceptábis sacrifícium ju
dozatban, ajándékokban, stítiae, oblatiónes, et holo
egészen elégő áldozatokban cáusta, super altáre tuum, 
oltárodon, Uram. Dómine. 

' 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Caeléstis 
A mennyei adományok doni benedictióne per

áldását el nyerve, könyö- cé p ta: súpplices te, Deus 
rögve kérünk, mindenható omnípotens, deprecámur; ut 
lsten, hogy ugyanaz legyen hoc idem nobis et sacra
számunkra megszentelödé- ménti causa sit, et salútis. 
sünk és üdvösségünk oka. 1 Per Dóminum jesum Chris-
A mi Urunk. ~ tum Fílium tuum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok fQrémus. Humiliáte cápita 
meg fejeteket Isten előtt. j vestra Deo. 

Irgalmazz, Urunk, irgal- Parce, Dómine, parce pó-
mazz népednek, hogy a l pulo tuo: ut dignis fl agei
mé l tó látogatástól megfe- . latiónibus castigátus, in tua 
nyitve, irgalmadban újjá 1 miseratióne respíret. Per 
éledjen. A mi Urunk. 1 Dóminum. 

Péntek, hamvazószerda után. 
(Stációs-templom : Szent jános és Szent Pál bazilikája.) 

A stációs-templom két szentje az alamizsnálkodásban tűnt ki. 
Az ő példájuk és a szentmise szövege is figyelmeztet, hogy az 
alamizsnaadás, a felebaráti szeretetnek tevékeny gyakorlata legyen 
a második nagyböjti gyakorlatunk. 
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Bevonulásra. (Zs. 29, ll.) l Introitus. (Ps. 29, ll.) 

meghallgatott az úr és Budivit Dóminus, et 
megkönyörült raj-l misértus est mihi: 
tam; megsegitett az 1 Dóm in us factus est 

úr engem. (Zs. 29, 2.) Ma- adjútor meus. (Ps. ibid., 2.) 
gasztallak, Uram l mert föl- Exaltábo te, Dóm i ne, quó
emeltél engem: és nem en- n iam susceplsti me: nec de
gedted, hogy elleneim örül- leeUsti inimlcos meos super 

K·enek. 'f. Dicsöség. me. 1. Glória Patri. 
önyörgés. A megkezdett Qrátio. lnchoáta jejúnia, 

böjtöt klsérd, Urunk, quaesumus, Dómine, 
kegyelmeddel és áldásoddal, benígno favóre proséquere: 
hogy az önmegtagadást, me- ut observántlam, quam cor
lyet testileg végzünk, öszin- poráliter exhibémus, mén
te lélekkel is gyakorolni ké-l tibus étiarn sincéris exercére 
pesek legyünk. A ml Urunk. valeámus. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes imlldsAg ugyanaz, mint HamvazószerdAn, 201.1.) 
Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsalae Prophétae. 

(58. 1-9.) (58. 1-9.) 

Ezeket mondja az úr- Haec dicit Dóminus Deus: 
isten: Kiálts, abba ne Clama, ne cesses: quasi 

hagyd, emeld fel hangodat, tuba exálta vocem tuam: et 
mint a harsona, hirdesd né- annúntia pópulo meo scé
pem előtt gonosz tetteit, és 1 lera eórum, et dómui jacob 
Jákob háza előtt büneit, peccáta eórum. Me étenim 
noha napról-napra keres- de die in diem quaerunt, et 
nek engem, és ismerni akar- sci re vias meas volunt: 
ják utaimat, mint olyan quasi gens, quae justitiam 
nemzet, mely igazságot cse- fécerit, et judlcium Dei sui 
lekszik, és el nem hagyta non derellquerit: rogant me 
Istene törvényét. Kérdik judieia justitiae: appropln
ti!lem az igazságos Itéletet, quáre Deo volunt. Quare 
közeledni akarnak az lsten- jejunávimus, et non aspe
hez: «Miért böjtöltünk, ha x is ti: humiliávimus ánimas 
te nem láttad meg, miért nostras, et nesclsti? Ecce in 
sanyargattuk meg lelkün- die jejúnii vestri iovenitur 
ket, ha te tudomásul nem volúntas vestra, et omnes 
vetted?>> fme böjtötök nap- debitóres vestros repétitis. 
ján is a saját hasznotokat Ecce ad lites, et contentió
keresitek, és valamennyi nes jejunátis, et percútitis 
adóstokat zaklatjátok. fme l pugno ímpie. Nollte jeju
veszekedés és pereskedés l náre sicut usque ad hane 
között azért böjtöltök, hogy diem, ut audlátur in excélso 
üköllel gonoszul verekedje- 1 clamor vester. Numquid 

14* 
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tek. Ne úgy bőjtöljetek, tale est jejúnlum, quod elégí 
mint eddig, hogy meghall- per diem afflfgere hóminem 
gatást nyerjen a magasság- ánimam suam? numquid 
ban kiáltástok. Vajjon az-e contorquére quasi clrculum 
a böjt, amelyben én kedve- caput suum, et saccum et 
met lelem, abból áll-e az a einerem stérnere? numquid 
nap, amelyen az ember sa- istud vocábis jejúnium, et 
nyargatja lelkét, hogy mint diem acceptábilem Dómino? 
a káka,lehajtja fejét, es ször- Non ne hoc est magis jel' ú
ruhát meg hamut terít maga nium quod elégí? dlssó ve 
alá? Vajjon ezt nevezed-e colligatiónes impietátis, 
böjtnek, s az úr előtt ked- solve fasclculos deprimén
ves napnak? Vajjon nem tes: dimltte eos, qui con
inkább ez-e a böjt, melyet fráctl sunt, llberos, et omne 
én kedvelek: Oldozd meg onus dirúrn pe. Fra n ge esu
az istentelenség kötelékeit, riénti panem tuum, et egé
oldd meg az iga köteleit, nos, vagósque induc ln do
bocsásd szabadon a meg- mum tuam: cum vlderis nu
törteket, törj össze minden dum, óperi eum, et carnem 
igát; törd meg az éhezőnek tuam ne despéxeris. Tunc 
kenyeredet, s a szükölködö- erúmpet quasi mane lumen 
ket és a bujdosókat vidd be tuum, et sánitas tua cltius 
házadba ;ha mezítelent látsz, oriétur, et an telbit fáciem 
takard be, és ne vesd meg tuam justitia tua, et glória 
iinnön testedet! Akkor majd Dómini cólliget te. Tunc in
felvirrad, mint a hajnal, vilá- vocábis, et Dóminus ex
gosságod, és gyógyulásod áudiet: clamábis, et d i cet: 
gyorsan bekövetkezik; szf. Ecce adsum. Quia miséri
ned előtt halad majd igaz- cors sum, Dóminus Deus 
ságosságod, és az Ur dicsö-j tuus. 
sége gyüjt egybe téged. , 
AkJ.<or majd könyörögsz, és az Ur meghallgat, kiáltasz, 
~s Ő igY" szól: fme itt vagyok! Mert irgalmas vagyok, 
en az Ur, a te Istened. 

Atvonulásra. (Zs. 26, 4.) l Graduale. (Ps. 26, 4.) 
Egyet kérek az úrtól, azért . Unam pétii a Dómino, hane 
e_sedezem, hadd lakjam az 1 requlram, ut inhAbitem in 
Ur házában. r. Hadd Jás- domo Dómini. r. Ut videarn 
sam az úr pompáját, hadd '1 voluptátem úómini, et pró
látogassamszenttemplomát. tegar a tempio sancto ejus. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdfln, 203. l. 
+ A szent evang. szakasza l +Sequéntia sancti Evangélii 
Sz t Máté sz. (5, 43-48; 6, 1-4.) sec. Matth. (5, 43-48; 6, 1-4.) 
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Az ldliben: Mondá Jézus }" Illo témpore: Dixit je
tanítványainak: Hal- sus disclpulis suis : Au

lottátok, hogy mondatott: dlstis quia dictum est: Dlli
Szeresd felebarátodat és ges próximum tuum: et ódi o 
gyülöld ellenségedet. Én pe- habis inimlcum tuum. Ego 
dig mondom nektek: Sze- autern dlco vobis: Dillgite 
ressétek ellenségeiteket: jót in imfcos vestros, benefácite 
tegyetek azokkal, kik tite- his qui odérunt vos, et oráte 
ket gyülölnek és imádkoz- pro persequéntibus, et ca
zatok üldözőitekért és rá- lumniántibus vos: ut sitis 
galmazóitokért, hogy fiai le- filii Patris vestri, qui in cae
gyetekAtyátoknak,ki meny- lis est: qui solern suum ori ri 
nyekben vagyon, ki napját facit super bonos et malos, 
fölkelti jókra és gonoszokra et pluit super justos et in
s esllt ad az igazaknak és ha- justos. SI enim dillgitis eos 
misaknak. Mert ha azokat qui vos diligunt, quam mer
szeretitek, kik titeket sze- cédem habébitis? nonne et 
retnek, micsoda jutalmatok publicáni hoc fáciunt? Et si 
leszen? Nem azt cselekszik-e salutavéritis fratres vestros 
a vámosok is? És h!i csak tantum, quid ámplius táci
atyátokfiait köszöntitek, mi tis? nonne et éthnici hoc fá
különöset müveltek? Nem ciunt? Estőte ergo vos per
azt cselekszik-e a pogányok fécti,sicut et Patervester eae·· 
is? Legyetek tehát tökélete- léstis perféctus est. Attén
sek, miként a ti mennyei d i te ne justitiam vestram fa
Atyátok tökéletes. Vigyáz- ciátis coram homlnibus, ut 
zatok, hagy igazságtokat ne videároini ab eis: alólquin 
cselekedjétek az emberek mercédem non habébitis 
ellltt, hogy lássanak titeket, apud Patrem ves t rum, qui in 
mert akkor nem leszen jutai- eaelis est. Cum ergofaciselee
matok Atyátoknál, ki meny- mósynam, noli tuba cánere 
nyekben vagyon. Mikor te- ante te, sicut hypócritae tá
hát alamizsnát adsz, ne kür- ci unt in synagógis, et in vicis, 
t ölj magad előtt, mint a kép- ut honorificéntur ab homíni
mutatók teszik a zsinagó- bus. Amen dico vobis, rece
gákban és az utcákon, hogy pérunt mercédem suam. Te 
dícsérjék őket az emberek. autern faciénte eleemősy
Bizony mondom nek- nam, nésciat sinlstra tua, 
tek, megkapták jutalmukat. quid fádat déxtera tua, ut sit 
Te pedig mikor alamizsnát eleemósyna tua in abscóndi
adsz, ne tudja balkezed, mit to, et Pater tu us, qui videt in 
cselekszik jobbkezed, hogy abscóndito, reddet tibi. 
alamizsnád titokban legyen; 
és Atyád, ki lát a rejtekben, megfizet neked. 
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Felajánlásra. (Zs. 118, l Offertorium. (Ps. 118, 
154, 125.) Uram, éltess 154 et 125.) Dómine, vivf
engem, amint megigérted, fica me secúndum elóquium 
hogy bizonyságaidat meg- tuum: ut sciarn testimónia 
ismerjem. tua. 

Csendesimádság.Addmeg, secreta.Sacriffcium, Dómi
kérünk, Urunk, hogy a ne, observántiae quadra

negyvennapos böjt áldozata, gesimális, quod offérimus, 
amelyet bemutatunk, elllt- praesta, quaesumus: ut tibi 
ted kedvessé tegye Ielkün- et mentes nostras reddat 
ket, nekünk pedig egyre kész-l accéptas, et continéntiae 
ségesebb önmegtagadásra promptióris nobis trfbuat 
erőt . adjon. A mi Urunk j facultátem. Per Dóminum 
Jézus Krisztus. nostrum. 
(A 2. á 3. csendes lmAdsAg ugyanaz, mlnt Hamvaz6szerdAn, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 
Aldozásra. (Zs. 2, 11-12.) 

Szolgáljatok az úrnak ret
tegve, és ujjongjatok előtte 
remegve, tanuljatok fegyel
met s az igaz útról el ne 
vessze tek. , 

Aldozás utáni imádság. 
Öntsd belénk, Urunk, 

szereteted lelkét, hogtakiket 
egy és ugyanazon égi kenyér
rel tápláltál, kegyességeddel 
egyetértllkké is tedd. A ml 
Urunk ... ugyanazon Szent
lélekkel. 

Communio. (Ps. 2, 11-
12.) Servfte Dórnino in ti
móre, et exsultáte ei cum 
tremóre: apprehéndite di
sciplínam, ne pereátis de via 
justa. 

Postcommunio. Spíritum 
nobis, Dómine, tuae 

caritátis infúnde: ut, qu os 
uno pane caelésti satiásti, 
tua fácias pietáte concórdes. 
Per Dóminum . . . in uni
táte ejúsdem. 

(A 2. &3. Aldozts utAni lmAdsAg ugyanaz, mlnt HamvazószerdAn, 
206. 1.) 

NagybOjti zArókOnyorgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteket lsten előtt. pita vestra Deo. 

Oltalmazd, Urunk, népe- Tuére, Dómine, pópulum 
det és ~inden bűntől ke- tuum, et ab ómnlbus pec
gyese':l ttsztltsd meg, me rt cátis cl eménter emúnda: 
semm1 ro~sz sem árthat neki, quia nulla ei nocébit advér
h~ semm1 gonos~ág sem la-J sitas, si nulla ei dominétur 
k1k benne. A m1 Urunk. 1 Iniquitas. Per Dóminum. 
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Szomllat, Hamvaz6szerda utú. 
(Sticiós-templom: Szent Trypho bazlllkija.) 

ŐSrégen szombaton nem volt külön mlse, hanem az éjtszakin 
it az elsö vasiroapra készültek viglll~t tartva. Innen érthetö a 
szövegben az éjtszakára és a világosÁgra való célzu. Ezenkivül 
nagyböjti gyakorlataink örömeiről és gyümölcseiról szól még a 
liturgia, hogy bátran menjünk tovAbb a megkezdett úton. 
A szentmlse ugyanaz, mint tegnap, a következők kivHelével: 

Könyörgés. Légy, Urunk, Qrátio. Adésto, Dómine, 
kegyesen jelen könyör- supplicatiónlbus no

géseinknél és engedd, hogy stris: et concéde; ut hoc 
a biljtnek ez Qnnepét, me- solémne jejúnium, quod ani
lyet a léleknek és a testnek mábus corporlbúsque cu
gyógyltására rendeltél, ál- rándis salúbriter institútum 
dozatra kész szolgálattal ü n- est, devóto serviti o celebré-
nepeljük. A mi Urunk. mus. Per Dóminum. 

Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsalae Prophétae. 
(58, 9-14.) (58, 9-14.) 

Ezeket mondja az úr- Haec dicit Dóminus Deus: 
isten: Ha eltávolítod Si abstúleris de médio 

körödből az igát, és meg- tui caténam, et desleris ex
szűnsz ujjaddal mutogatni téndere dígitum, et loqui 
és haszontalanságot be- quod non prodest. Cum ef
szélni; ha odaadod kenyere- fúderis esuriénti ánimam 
det az éhezőnek, és jóilak- tuam, et ánimam afflíctam 
ta tod a lesujtott lelket: repléveris, oriétur in téne
Akkor felragyog a sötétben bris lux tua, et ténebrae 
világosságod, és sötétséged tuae erunt sicut merldies. 
déli verőfényre változik, és Et réquiem tibi dabit Dó
az Úr nyugalmat ad neked minus semper, et implébit 
mindenkoron, fényességgel splendóribus ánimam tuam, 
tölti be lelkedet és megsza- · et ossa tua liberábit, et eris 
badítja csontjaidat; olyan quasi hortus irríguus, et 
leszel, mint az öntözött kert, sicut fons aquárum, cujus 
és mint a vízforrás, melynek non deflcient aquae. Et aedi
el nem fogynak vizei. Fiaid ficabúntur in te desérta sae
felépltik majd az ősrégi ro- culórum: fundaménta gene
moka t, nemzedékek és nem- ratiónis et generatiónis su
zedékek alapjait le rakod; a sci tá bis: et vocáberis aedifi
sövények újjáépítőjének ne- cátor sépium, avértens sé
veznek majd téged, ki nyu- mitas in quiétem. Si avérte
galmat hoz az utaknak. Ha, ris a sábbato pedem tuum, 
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nem jársz-kelsz szombaton, fácere voluntátem tuam in 
hogy a saját hasznodat ke- die sancto meo, et vocáveris 
ressed az én szent napomon, sábbatum delicátum, et san
és a szombatot gyönyörű- ctum Dómini gloriósum, et 
ségnek nevezed s az úr glorificáveris eum, dum non 
szent napját dicsöségesnek, facis vias tuas, et non in
és megdicsölted azzal, hogy venitur volúntas tua, ut 
nem járod utaidat, és nem loquáris serm ón em: tunc de
keresed a saját hasznodat, lectáberis super Dórnino: et 
és nem folytatsz szóbeszé- sustóliam te super altitú
det : Akkor gyönyörüséged din es terrae, et ci bá bo te he
leszen az Úrban, és felemel- reditáte jacob patris tui. Os 
lek a föld magaslataira, és enim Dómini locútum est. 
atyád, Jákob örökrészével 
táplállak. Bizony, az úr szája szólott. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequentia sancti Evangélü 
kasza Szent Márk szerint. secúndum Marcum. 

(6, 47-56.) (6, 47-56.) 

Az időben: Amint beeste- {" illo témpore: Cum sero 
ledett, a hajó a tenger esset, erat navis in mé

közepén vala, jézus meg dio mari, et jesus solus in 
egymaga a szárazon. És lát- terra. Et videns discípulos 
ván őket küzködni az eve- suos laborántes in remigáodo 
zésben (mert ellenkező sze- (erat enim ventus contrá
Jük vala), az éjtszaka negye- rius eis), et circa q uartarn 
dik őrváltása körül hozzá- viglllarn noctis venit ad eos 
juk méne a tengeren járva ámbulans supra mare: et 
és el akara mellettük ha- volébat praeterfre eos. At 
ladni. Azok pedig látván őt Illi, ut vidérunt eum ambu
a tengeren járni, kisértet- Jántem supra mare, pula
nek vélék és fölkiáltának. vérunt phantásma esse, et 
Mert mindnyájan láták őt és exclamavérunt. Omn es 
megzavarodának. De ő enim vidérunt eum, et con
azonnal megszólltá őket és turbáti sunt. Et statim lo
mondá nekik : Bátorság! cútus est cum eis, et dixit 
én vagyok, ne féljetek. eis: Confldite, ego sum, no
Ek_kor b_eszálla hozzájuk a Ute timére. Et ascéndit ad 
haJóba, es elálla a szél. Azok lllos in navim, et cessávit 
pedig még jobban álmél- ventus. Et plus magis intra 
kodának magukban; mivel se stupébant: non enim in
nem okultak a kenyerek- tellexérunt de pánibus: erat 
ből, hanem szlvük el vala enim coreórum obcaecátum. 
vakulva. Miután pedig át- , Et cum transfretássent, ve-
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hajóztak, Genezáret földére 
jutának és kikötének. De 
mihelyt kiszállottak a hajó
ból, azonnal megismerék llt 
az emberek, és befutkosván 
az egész környéket, kezdék 
a betegeket ágyakban kö
rülhordozni, ahol hallák, 
hogy ö vala. És amerre csak 
betért a falvakba, vagy ma
jorokba, vagy városokba, az 
utcákra tették a betegeket, 
és kérék öt, hogy legalább 
ruhája szélét illethessék; és 
valamennyien illették őt, 
meggyógyulának. 

Csendes imádság. Fogadd 
el, Urunk, ezt az ado

mányt, mert azt akartad, 
hogy ezeknek átadásával 
méltóképpen engesztelhes
sünk s engedd, kérünk, hogy 
ennek müködése által meg
tisztuljunk és neked tetsző 
lélekkel szlvünket szentel
jük áldozatul. A mi Urunk. 
' Aldozás utáni imádság. A 

mennyei élet adomá
nyával megerllsitve, ké
rünk, Urunk, hogy ami a 
jelen életben nekünk misz
térium, az legyen örök bol
dogságunk elösegftóje. A mi 
Urunk. 

nérunt in terram Genésa
reth, et applicuérunt. Cum
que egréssi essent de navi, 
contlnuo cognovérunt eum: 
et percurréntes univérsam 
regiónem illam, coepérunt 
in grabátis eos, qui se male 
habébant, circumférre ubi 
audiébant eum esse. Et 
quocúmque introfbat, in vi
cos, vel in villas, aut civitá
tes, in platéis ponébant in
ffrmos, et deprecabántur 
eum, ut vel ffmbriam vesti· 
ménti ejus tángerent: et 
quotquot tangébant eum, 
salvi fiébant. 

Secreta. Súscipe, Dómlne, 
sacrlffcium, cujus te vo

luisti dignánter immola
tióne piacári: praesta, quae
sumus; ut, huj us operatióne 
mundáti, beneplácitum tibi 
nostrae mentis offerámus af
féctum. Per Dóminum no
strum jesum Christum, Fl
lium tuum. 

Postcommunio. Caeléstis 
vitae múnere vegetáti, 

quaesumus, Dómine: ut, 
quod est nobis in praesénti 
vita mystérium, fiat aeter
nitátis auxilium. Per Dó
minum nostrum Jesum 
Christum. 

Nagyböjti z.tlr6könyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteket lsten elc5tt. pita vestra Deo. 

Erősödjenek meg hfveid, Fidéles tui, Deus, per tua 
lsten, adományaid által, dona firméntur: ut éadem 
hogy azokat megnyerve is et percipiéndo requfrant, et 
keressék, és keresve minden- quaerén do sin e fine perel· 
kor elnyerhessék. A mi. piant. Per Dóminum. 
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Nagyblijt I. Yasérnapja. 
(Stációs-templom : a lateráni Szent jános bazilika.) 

A mai szentmlse megtanit mlnket a szentleckében arra, hogy 
ez az idő sunt idil, a kegyelem ideje s erre az ldóre ad nagyböjti 
pro~rammot Szent Pál. De az evangélium megmutatja, hogy 
egyuttal a harc ideje is. A szebb élet alakitásáért tolrtatott kDz.del
meinkben és önmegtagadásalnkban l(rlsztus a m példaképünk. 
Ot is megkisértette a sátán, hogyan lehetnénk ml mentek a 
klsértésektöl? De nem ls kell tőlük annyira félnünk, mert Isteni 
meaterünk megmutatta, hogyan kell csábitásalt visszavernünk. 
A sz.entmise többi Imádságával pedig arra segít el, hogy megfeleló 
érzelemmel: nagy bizalommal és önbizalommal tudjuk átélni ezt a 
szent időt. Egyébként ez a vasárnap a legnagyobb vasárnapok közé 
tartozik a liturgikus évben; mutatja az ls, hogy Rómában a hivata
los sz.entmise a legfőbb székesegyházban, a lateráni bazlllkában van. 

Bevonulásra. (Zs. 90, 15, 16.) Introitus. (Ps. 90, 15 et 16.) 

lia kiált hozzám, meg- gnvocábit me, et ego 
hallgatom: megmen- exáudiam eum: eri-
tern: és megdicsől- piam eum, et glori-

tem: betöltöm őt: hosszú ficábo eum: longitúdine dié
élettel. (Zs. u. a. J.) Kl a rum adimplébo eum. (Ps. 
Fölségesnek oltalmában la- ibid., 1.) Qui hábitat ln ad
kik, az ég lstenének védel- jutório Altissimi, ln prote
mében nyugszik. 1. Di- ctióne Dei caeli commorá-
csöség. bitur. 1. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadat a negyvennapos siam tuam án n ua qua

böjt évenkinti megtartása dragesimáJi observatióne 
által tisztogatod, add meg purlficas: praesta famlliae 
népednek, hogy amit ön- tuae; ut, quod a te obtlnére 
megtartóztatás által tliled abstinéndo nltitur, hoc bo
el akar nyerni, azt jótettei- nis opéribus exsequátur. Per 
vel el is érhesse. A mi. Dóminum nostrum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt ApóstoU ad Corinthios. (2. 
leveléblil. (ll. 6, 1-10.) Cor. 6, 1-10.) 

Testvérek: Intünk tite- fratres: Exhortámur vos, 
ket, hogy hiába ne vet- ne in vácuum grátiam 

tétek_ legyen az lsten ma- Dei recipiátis. Ait enim: 
lasztját. Me rt ll mondja: Témpore accépto exaudlvi 
Nekem tetsző i dllben meg- te, et in die salútis adjúvi te. 
hallgatlak téged, és az üd- Ecce nunc tempus acceptá-
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vösség napján megsegitlek bile, ecce nunc dies salútis. 
téged. Ime, most van a kellll Némini dantes uliarn offen
idll; Ime, most van az Od- siónem, ut non vituperétur 
vösség napja! Senkinek se mlnistérium nostrum: sed 
okozzunk semmiféle bot- in ómnibus exhibeámus nos
rányt, hogy ne szidaltnaz- metlpsos sicut Dei mini
tassék a mi szolgálatunk; stros, in multa patiéntia, in 
hanem viselkedjünk min- tribulatiónibus, in necessi
denben Isten szolgáiként tátibus, in angústiis, in pia
sok tilrésben: nyomorúság- gis, in carcéribus, in seditló
ban, szükségben, szoronga- nibus, in labóribus, in vigf
tásban, verésben, tömlöc- liis, in jejúniis, ln castitáte, 
ben, zendülésben, fáradság- in sciéntla, in longanimi
ban, virrasztásban, böjtö- táte, ln suavitáte, in Spl
lésben, tisztaságban, tudás- rítu Sancto, in caritáte non 
ban, béketűrésben, nyájas- ficta, in verbo veritátis, in 
ságban, a Szentlélekben, virtúte Dei, per arma justl
nem szlnlelt szeretetben, az tiae a dextris, ct a sinístris: 
igazság igéjében, lsten ere- per glóriam, et ignobilitá
jében, jobbról és balról az tem: per infámiam, et bo
az igazságosság fegyverze- nam farnam: ut seductóres, 
té ben, dicsliségben és becs- et veráces: sicut qui i~nóti, 
telenségben, gyalázatban és et cógniti: quasi morientes, 
jó hfrnévben; mint csábi- , et ecce vivimus: ut casti
tók és mégis igazmondók; i gáti, et non mortificáti: 
mint ismeretlenek és mégis l quasi tristes, semper autern 
ismeretesek; mint halálra l gaudéntes: sicut egén tes, 
váltak és Ime, mégis élünk; 

1 

multos autern locupletán
mint megvertek, de meg tes: tamquam nihil habén
nem öltek; mint szomor- tes, et ómnia possidéntes. 
kodók, és mégis mindig ör- l 
vendezök; mint szűkölködl!k, és mégis sokakat gazdagl
ták; mint akiknek semmijük sincsen és mindenük megvan. 

Atvonulásra. (Zsolt. 90, Graduale. (Ps. 90, 11-12.) 
11-12.) Angyalainak paran- Angelis suis Deus mandávit 
csolt felöled az lsten, hogy de te, ut custódiant te in 
minden utadon őrizzenek. ómnibus viis tuis. f. ln má
f.Kezükön hordoznak téged, nibus portábunt te, ne um
hogy kőbe ne üssed lába- quam offéndas ad lápidem 
dat. pedem tuum. 

Böjti ének. (Zs. 90, 1-7; Tractus. (Ibid. 1-7 ct 
11-16.) Ki a Fölségesnek ol- 11-16.) Qui bábitat in adju
talmában lakik, az ég Iste- tórlo Altissimi, in prote-
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nének védelmében nyug-
1

1 ctióne Dei caeli commorá-
5Zik. 'W. Azt mondja az úr- bitur. 'W. Dicet Dómlno: 
nak: te vagy az én oltalma- Suscéptor meus es tu, et re
zóm, menedékem, Istenem, fúgium me um: Deus meus, 
kiben bizakodom. 'W. Mert ő sperábo in eum. 'W. Quó
megment engem a vadászok niam Ipse liberávit me de 
törétlll, a súlyos veszélytlll; láqueo venántium, et a 
'W. Szárnyával árnyékot bo- verbo áspero. 'W. Scápulls 
rít reád, és tolJai alatt me- suis obumbrábit tibi, et sub 
nedékre találsz. 'W. Hűsége i pennis ejus sperábls. 'W. 
pajzsként vesz körül, nem 1 Scuto clrcumdabit te véri
kell félned az éjtszaka ré- tas ejus: non tlmébis a ti
métlll. 'W. A nappal repülll móre noctúrno. 'W. A sagltta 
nylltól, a sötétben kószáló volánte per diem, a negótio 
járványtól, a délben támadó perambulánte in ténebris, 
gonosztól. 'W. Ezren essenek a rulna et daemónio meri
el bár oldalad melléU, és tíz-l diáno. 'W. Cadent a látere 
ezren jobbod felől, hozzád tuo mille, et decern mlllia 
mi sem közeledik. 'W. Mert i a dextris tuls: tibi autern 
angyalainak parancsolt felő- l non appropinquábit. 'W.Quó
led, hogy minden utadon l niam Angelis suis mandávit 
őrizzenek; 'W. Kezükön hor- de te, ut custódiant te in 
doznak téged, hogy kőbe ne l ómnibus viis tuis. 'W. ln 
üssed lábadat. r. Áspiski- mánibus portábunt te, ne 
gyón és viperán fogsz járni, l umquam offéndas ad lápi
oroszlánt és sárkányt fogsz dem pedem tuum. 'W. Super 
tiporni. 'W. Mivel bennem bl- áspidem et basiliscum ambu
zik, megszabadítom, oltal- lábis, et concuicábis leó
ma leszek, mert ismeri ne- nem et dracónem. 'W. Quó
vemet. 'W. Ha kiált hozzám, niam in me sperávit, libe
meghallgatom, a szoronga- rá bo eum: próte~am eum, 
tás idején vele leszek. 'W. quóniam cognóv1t nomen 
Megmentem és megdicslll- meum. 'W. lnvocábit me, et 
tem: betöltöm őt hosszú ego exáudiam eum: cum 
élettel, és megmutatom neki ipso sum in tribulatlóne. 'W. 
segltségemet. Erlplam eum, et glorificábo 

eum: longltúdine diérum 
adimplébo eum, et osténdam illi salutáre meum. 

+ A szent evang. szakasza 
Sz. Máté szerint. (4, l-ll.) 

Az időben: jézust a pusz
tába vivé a Lélek hogy 

megkisértse az ördög. És mi-

+Sequéntia sancti Evangélii 
sec. Matthaeum. (4, 1-11.) 

I n illo témpore: Du ct us est 
jesus ln desértum a Spi

ritu, ut tentarétur a dlábolo. 
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után negyven nap és negy- Et cum jejunásset quadra
ven éjjel böjtölt, azután glnta diébus, et quadra
megéhezék. És hozzájárul- glnta nóctibus, póstea esú· 
ván a klsért6, mondá neki: riit. Et accédens tentátor, 
Ha lsten fia vagy, mondd, dixit ei: Si Fllius Dei es, dic 
hogy e kövek kenyerekké v ál- ut láp i des Isti panes fiant. 
janak. Ki felel ven, mondá: Qui respóndens, dixit: Scrip· 
(rva vaP.'on: Nemcsak ke· tum est: Non in solo pane 
nyérrel el az ember, hanem vlvit homo: sed in omni 
minden igével, mely az verbo, quod procédit de ore 
lsten szájából származik. Dei. Tunc assúmpslt eum 
Akkor magával vivé őt az diábolus in sanetam civilá
ördög a szent városba és a tem, et státuit eum super 
templom ormára állftá, és pinnáculum templi, et dixit 
mondá neki: Ha lsten fia el: Si Fili us Dei es, mitte te 
vagy, vesd le magadat; deórsum. Scriptum est 
mert meg van Irva, hogy enim: Quia Angelis suis 
angyalainak parancsolt fe-l mandávit de te, et ln máni
ll!led, és kezeikben hordoz- bus tollent te, ne forte offén
nak téged, hogy kőbe ne das ad lápidem pedem tuum. 
üssed lábadat. Mondá neki Ait illi J osus: Rursum scrip· 
jézus: Megint Irva vagyon: tum est: Non tentábis Dó· 
Ne kisértsd a te Uradat mlnum Deum tuum. !te
Istenedet. Majd ismét egy rum assúmpsit eum diábolus 
igen magas hegyre vivé öt in montem excélsum valde: 
az ördö'-, és megmutatá et osténdit ei ómnia regna 
neki a valág minden orszá- mundi, et glóriam eórum, 
ga it és azok dicsőségét, és et dixit el: Haec ómnla tibi 
mondá neki: Mindezeket dabo, si cadens adoráveris 
neked adom, ha leborulván me. Tunc dicit ei Jesus: 
imádasz engem. Akkor Vade, Sátana: scriptum est 
mondá neki Jézus: Távoz- enim: Dóminum Deum 
zál, sátán l mert Irva va- tuum adorábis, et llli soli 
gyon: A te Uradat Istene- sérvies. Tunc reliquit eum 
det imádjad, és csak neki diábolus: et ecce Angeli 
szolgálj. Akkor elhagyá őt accessérunt, et ministrá
az ördög, és ime angya- bant ei. 
Iok jövének és szalgálának 
neki. 

Felajánlásra. (Zs. 90, 4-
5.) Szárnyával árnyékot 
borít reád az úr, és tolJai 
alatt menedékre találsz: 
híísége pajzsként vesz körül. 

Offertorium. (Ps. 90, 4· 
5.) Scápulis suis obumbrá
bit tibi Dóminus, et sub 
pennis e jus sperábls: seu to 
clrcúmdablt te vérltas ejua. 
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Csendes imádság. A negy- secreta. Sacrifidum qua
vennapos böjt áldozatát dragesimAlis inltii so

Qnnepélyesen felajánljuk térnniter immolám us, te, Dó
neked, Urunk, és kérünk, mine, deprecántes: ut, cum 
hogy a húseledelektől való epulárum restrictióne car
önmegtartóztatással együtt nálium, a nóxiis quoque 
a káros élvezetektől is tar- voluptátibus temperémus. 
tózkodjunk. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. á 3. csendes lm!dság ugyanaz, mlnt Hamvazósz('rdán, 205. 1.) 

Prefáció a nacyböjti, 562. 1. 
Aldozásra. (Zs. 90, 4-5.) Communio. (Ps. 90, 4-5.) 

Szárnyával árnyékot borit Scápulis suis obumbráblt 
reád az úr, és tollal alatt tibi Dóminus, et sub pennis 
menedékre találsz: hl1sége ejus sperábis: scuto circúm-
PNzsként vesz körül. dabit te véritas ejus. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Tui nos, 
/"\ Szentséged szent vé- Dómine, sacraménti Ji. 
tele, Urunk, újltson meg bátio sancta restáuret: et a 
minket és a régi bünöktől vetustáte purgátos, in my
megtisztltva, ez üdvöt adó stérii salutáris fáciat tran
misztériumnak közösségébe slre consórtium. Per Dómi
segitsen el minket. A mi. num. 
(A 2. és 3. áldozAt utáni imádság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Hétfö, nagyböjt 1. vasároapja után. 
(Stációs-templom: Vasas Szent Péter bazilikája.) 

A j 6 Pásztor képét ragyogtatja fel a liturgia a nagyböj t idején 
vezeklő búnöSÖknek és a keresztségre készülö hittanulóknak. 
Kövessük ml is velük együtt Jó Pásztorunkat, hogy egykor jobb· 
jára állltson majd minket is. 
Bevonulásra. (Zs. 122, 2.) Introitus. (Ps. 122, 2.) 

mint a szolgák szeme icut óculi servórum 
uraik kezére, úgy in rnánibus dominó-
tekint az Urra, ls- rum suórum: ita 

tenünkre, a mi szemünk, nostri ad Dóminum 
mlg rajtunk meg nem kö- Deum nostrum, donec mi
nyörül, könyörülj rajtunk, l sereátur nobis: miserére no
Uram, könyörülj rajtunk. bis, Dómine, miserére nobis. 
(Zs. 122, l.) Hozzád eme- , (Ps. ibid., J.) Ad te levávi 
Jem szememet, ki az égben l oculos mcos: qui hállitas in 
lakol. -,. Dicsőség. caelis. t:. Glória Patri. 
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Könyörgés. Változtass Qrátio. Convérte nos, 
meg minket, üdvözltil Deus salutáris noster: 

Istenünk, és, hogy a negy- et, ut nobis jejúnium qua
vennapos böjt javunkra dragesimále proflciat, men
váljék, világosltsd meg lel- tes nostras caeléstibus ln
künket mennyei tanltások- strue discipllnis. Per Dómi-
kal. A mi Urunk. num. 

(A 2. és 3. kilny!lrgés ugyanaz, mlnt Hamvazószerdin, 201. J.) 

Szentlecke Ezekiel prófétá- Uctio Ezechiélis Prophétae. 
tól. (34, 11-16.) (34, 11-16.) 

Ezeket mondja az Úr ls
ten: Ime én magam ke

resem fel juhaimat és vise
lem gondjukat. Amint a 
pásztor gondját viseli nyá
jának azon a napon, ame
lyen elszéledt juhai között 
van, úgy viselem majd én is 
gondját juhaimnak és ki
szabadítom őket minden 
helyről, amerre elszéledtek 
a felhő és a sötétség napján. 
Kihozom öket a népek közül 
és egybegyűjtöm öket az 
országokból; a saját orszá
gukba viszem, és Izrael he
gyein legeltetem őket a 
patakok mentén és az ország 
minden lakott helyén. A 
legdúsabb legelőkön legel
tetem öket és Izrael magas 
hegyein lesznek az d lege
lóik; ott fognak megpihenni 
zöldeiiJ füvön, és kövér le
gelőkön legelnek majd Iz
rael hegyein. Én magam 
legeltetem juhaimat, és én 
pihentetem, meg öket, úgy
mond az Ur lsten! Az el
vesztettet megkeresem, az 
eltévedtet visszavezetem, a 
sebesültet bekötözgctem, a 

Haec dicit Dóminus Deus: 
Ecce ego ipse requlram 

oves meas, et visitábo eas. 
Sicut visitat pastor gregem 
suum ln die, quando fúerlt 
in médio óvium suárum dis
sipatárum: sic visitábo oves 
meas, et llberábo eas de om
nlbus locis, in quibus dispér
sae fúerant in die nubis et 
callginis. Et edúcam eas de 
pópulis, et congregábo eas 
de terris, et indúcam eas in 
terram suam: et pascam eas 
in móntibus Israel, in rivls, 
et in cunctis sédibus terrae. 
ln páscuis ubérrimis pascam 
eas, et in móntibus excélsis 
Israel erunt páscua eárum: 
Ibi requiéscent in herbis vi
réntibus, et in páscuis pio
guibus pascéntur super mon
tes Israel. Ego pascam oves 
meas, et ego eas accubáre 
fáciam, dicit Dóminus Deus. 
Quod perlerat, requlram; et 
quod abjéctum erat, redú
cam; et quod confráctum 
fúerat, alligábo; et quod ln
flrmum fúerat, consolidábo; 
et quod pingue et forte, cu
stódiam: et pascam ill as ln 
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gyengét megerősltem, a hl- judício, dicit Dóminus om
zottat és az erőst megoltal- nípotens. 
mazom, és igazságosan le-
geltetem őket úgymond a 
mindenható Ur. 

Atvonulásra. (Zs. 83, 10, Graduale. (Ps. 83, 10 et 
9.) Oltalmazó Istenunk; te- 9.) Protéctor noster ás pice, 
kints és nézz Ie szolgáidra. J Deus, et réspice super ser
r. Seregek Ura, Istene l i VOS tuos. r. Dómine Deus 
hallgasd meg szolgáid kö-1 virtútum, exáudi preces ser-
nyörgéseit. vórurn tuórum. 

Böjti ének ugyanaz mint Hamvazószerdán, 203. l. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (25, 

(25, 31-46.) 31-46.) 

Az időben: Mondá Jézus l" illo témpore: Dixit Je
tanltványainak : Mikor sus discipulis suis: Cum 

eljövend az Emberfia fölsé- vénerit Fllius hóminis in 
gében és vele mind az an- majestáte sua, et omnes An
gyalok, akkor ő beul fölségé- ge li cum eo, tunc sedébit 
nek királyi székébe. És ösz- super sedern majestátis suae: 
szegyujtenek eléje minden et congregabúntur ante eum 
nemzeteket; és elválasztja omn es gentes, et separábit 
öket egymástól, miként a eos ab Invicem, sicut pastor 
pásztor elválasztja a juho- ségregat oves ab hoedis: et 
kat a bakoktól. Es a juho- státuet oves quidem a dex
kat jobbjára állltja, a bako- tris suis, hoedos autern a 
kat pedig baloldalára. Ak- sinistris. Tunc dicet Rex his, 
kor majd igy szól a király qui a dextris e jus er unt: 
azoknak, kik jobbja felől Venite, benedlcti Patris mei, 
lesznek: Jöjjetek Atyám possidé te par át um vobis 
áldottai, vegyétek birtokba regnum a constitutióne 
a világ kezdetétől nektek mundi. Esurivi enim, et de
készitett országot. Mert dlstis mihi manducáre: si
éheztem és ennem adtatok; tlvi, et dedistis mihi bibere: 
szomjúhoztam és innom ad- hospes eram, et collegístis 
tatok, idegen voltam és be- me: nudus, et cooperuístis 
fogadtatok engem, mezlte- me: infirm us, et visitástis 
len és felruháztatok engem, me: in cárcere e ram, et ve
beteg voltam és meglátogat- nistis ad me. Tunc respon
tatok engem, fogságban vol- débunt ei justi, dicéntes: 
tam és eljöttetek hozzám. Dómine, quando te vidimus 
Erre felelik neki az Igazak, l esuriéntem, et pávimus te: 
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mondván: Uram l mikor lát-ll si tiéntem, et dédisimus tibi 
tunk téged éhezni, és táplál- potum? quando au tem te 
tunk téged? szomjúhozni és i vidimus hóspitcm, et collé
italt adtunk neked? mikor gimus te: aut nudum, et 
láttunk idegenül, hogy be- cooperúlmus te? aut quando 
fogadtunk volna? vagy me- te vidimus infirmum, aut in 
zítelenül, hogy felruháztunk cárcere, et vénimus ad te? 
volna téged? vagy mikor l Et respóndens Rex, dicet 
láttunk téged betegen, vagy illis: Amen dico vobis: 
fogságban, hogy hozzád quámdiu fecistis uni ex his 
mentank volna? Es feleletül frátribus meis mlnimis, mihi 
a király azt mondja nekik: feclstis. Tunc d i cet et his, 
Bizony mondom nektek, qui a sinlstris e ru nt: Discé
amit egynek e legkisebb dite a me maledi ct i in ignem 
atyámfiai közül cselekedte-

1 
aetérnum, qui parátus est 

tek, nekem cselekedtétek. 1 diábolo, et ángelis ejus. 
Akkor igy fog szólani azok- ;l Esurívi enim, et non dedi
hoz is, kik balfelől lesznek: stis mihi manducáre: sitívi, 
Távozzatok tölem átkozot-J et non dedi~tis mihi pot um: 
tak az örök ttízre, mely az hospes eram, et non colle
ördögnek készittetett és az 6 j glstis me: nudus, et non 
angyalainak. Mert éheztem J cooperuistis me: infirmus, 
és nem adtatok ennem, et in rárcere, et non visitás
szomjúhoztam és nem adta-~ tis me. Tunc respondébunt 
tok nekem italt, idegen vol- ei et ipsi, dicéntes: Dómíne, 
tam és nem fogadtatok be quando te vidimus esurién
engem, mezltelen és nem 1 tem, aut sítiéntem, aut hó
ruháztatok engem, beteg és J spítem, aut nudum, aut in
fogsáfl)an voltam és nem 1 fírmum, aut in cárcere, et 
látogattatok meg engem l i non ministrávimus tibi? 
Erre azok is felelik neki, i Tunc respondébit illis, di· 
mondván: Uram! mikor lát- 1 cens: Amen dico vobis: 
tunk téged éhezni vagy l Quámdiu non feclstis uni de 
szomjúhozni, idt!genül vagy ! minóribus his, nec mihi fe
mezltelenü!, betegen vagy : cístis. Et ibunt hi in sup
a fogságban, és nem szolgá!- i p!ícium aeternum: just i au
tunk néked? Akkor majd 1 tem in vitam aetérnam. 
megfelel nekik, mondván:! 
Bizony mondom nektek, amit nem cselekedtetek ~gynek 
e legkisebbek közül, nekem sem cselekedtétek. ~s ezek 
örök büntetésbe mennek, az igazak pedig örök életbe. 

Felajánlásra. (Zs. 118, 18,: Offertorium. (Ps. 118, 18, 
2o. 73.) Feh~mt!lem szemt:-: 2() et 73.) Le\·,\ho (kulo~ 
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met, és csodáidról elmél-l meos, et considerAbo mlra: 
kedem, Uram, hogy meg- bflla tua, Dómine, ut dóceas 
tanits igazságaldra: adj ér-l me justitlas tuas: da mihi 
telmet nekem, hogy meg- intelléctum, et discam mao-
tanuljam parancsaidat. dáta tua. 

Csendes imádság. Szen- secreta. Múnera tibi, Dó· 
teld meg, Urunk, a ne- mine, obláta sanctifica: 

ked hozott adományokat és nosque a peccatórum no
bűneink szennyétől tisztUs l strórum máculis emúnda. 
meg minket. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. b 3. caendes imid&llg ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Aldozásra. (Máté 25, 40, Communio. (Matth. 25, 
34.) Bizony mondom nek- 40 et 34.) Amen dico vobis: 
tek, amit egynek a leg- quod uni ex minimis meis 
kisebb atyámftai közúl cse- feclstis, mihi feclstis: venite, 
lekedtetek, nekem cseleked- benedicti Patris mel, possi
tétek: jöjjetek Atyám ál· déte parátum vobis regnum 
dottai, vegyétek birtokba a . ab inito saeculi. 
világ kezdetétől nektek ké· l 
szitett országot. l 
Á ldozás utáni imádság •. postcommunio. Salutáris 

t-\ Odvöt szerző adomá- tui, Dómine, múnere 
nyoddal betöltve, könyörög- satláti, súppllces exorámus: 
ve kérOnk, Urunk, hogy ami- ut, cujus laetámur gustu, 
nek megizlelésében gyönyör- renovémur efféctu. Per Dó
ködOnk, annak hatása által mlnum nostrum jésum 
megújuljunk. A mi Urunk. Christum. 
(A 2. b 3. ildozAs u tini imádsig ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti úrókORyörg~s: 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cáplta 
meg fejeteket lsten előtt. vestra Deo. 

Oldozd fel, kérOnk,Urunk, Absólve, quaesumus, Dó-
bűneink bilincseit és mind mine, nostrórum vincula 
azt, amit miattuk meg- peccatórum: et, quidquid 
érdemlúnk, kegyesen for- pro eis merémur, propitlát us 
dltsd el tőiOnk. A mi Urunk l avérte Per Dóminum no-
jhus Krisztus. stnrm jesum Christum. 
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Kedd, nagybilit 1. vasároapja után. 
(Stációs-templom : Szent Anasztázia bazilikája.) 

Tanltó jellegű mlse. Szól az lsten útjAról ~ az emberek utal
ról. Buzdit: keressük az Urat és járjunic az 6 útján. Ez az ő Ideje; 
most megtalálható. (A stációs körmenet a római •natpiac mellett 
vitt el és a IArrna behatolt a templomi&, ezért szól az evangélium 
a keresk~déik kiűzéséról.) 

Bevonulásra. (Zs. 89, l, 2.) l Introitus. (Ps. 89, l et 2.) 
l te vagy a mi DJómine, re!úgium fac-

menedékür.k nemze- 1!1 tus es nobis a gene-
dékról nemzedékre: - ratiónc et progénie: 

l fogva és mindörökké a saeculo, et in saeculum tu 
vagy te. (Zs. 89, 2.) Mielőtt es. (Ps. ibid., 2.) Priúsquam 
hegyek lettek, föld és világ ! montcs fierent, aut forma
szalettek, öröktől fogva és i rét ur terra, et orbis: a sae
mindörökké vagy te, lsten., culo, et usque in saeculum 
1. Dicsőség. tu es, Deus. "'/. Glória Patri. 

Könyörgés. Tekints, ü runk, Qrátio. Réspice, Dómine, 
családodra és engedd, i famíliam tuam: et prae

hogy lelkünk, me ly a test ; sta; ut apud te mens nostra 
sanyargatása által tiszUtja ! tuo desidério fúlgeat, quae 
magát, utánad vágyakozv án ; se carnis maceratióne casti
tündököljön előtted. A mi ~ gat. Per Dóminum nostrum 
Urunk. l jesum Christum. 
(A 2. /!s 3. könyörgés ug}•anaz, mint Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke lzaiás prófétától. l Léctio Isalae Prophétae. 
(55, 6-ll.) (55, 6-11.) 

Ama napokban: Szólott l I n d ié bus ill is: Locútus est 
lzaiás próféta, mond- Isalas prop hé ta, dicens: 

ván: Keressétek az Urat, ! Quaerite Dóminum, dum in
mlg megtalálható, hivjátok 1 veniri potest: invocáte eum, 
őt seglts~gül, mlg közel van. , dum prope est. Derellnquat 
Hagyja el útját az isten- i lmpius viam suam, et vir 
telen, gondolatait a gonosz inlquus cogitatiónes suas, 
férfiú, és térjen vissza az et revertátur ad Dóminum: 
Úrhoz,ki megl:önyörül rajta, et miserébitur ej us, et ad 
és Istenünkhöz, me rt kész Deum nostrum: quóniam 
ö a megbocsátásra. Mert multus est ad ignoscéndum. 
nem az én gondolataim a ti Non enim cogitatiónes meae 
gondolataitok, és a ti uta i- cogitatónes vestrae: nequ e 
tok nem az én utaim, (Igy-. Yiac vcstr;l(', viae meae, di· 

JS• 
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mond az úr. Mert amennyi-l' cit Dóminus. Quia sicut ex
vel magasabbak az egek a altántur caeli a terra, sic 
földnél, annyival magasab- ! exaltátae sunt viae meae a 
bak az én utaírn a ti utai- 'j viis vestris, et cogitatiónes 
toknál, az én gondolatailll meae a cogitatiónibus vc
a ti gondolataitoknál. Es l stris. Et quómodo descén
amint lehull a zápor és a hó dit imber, et nix de caelo, 
az égből, és oda többé 1 etilluc ultra non revértitur, 
vissza nem tér, hanem meg- . sed inébriat terram, et in
itatja a földet, megöntözi J fúndit eam, et germináre 
és megtermékenylti, és ma- · eam facit, et dat semen se
got ad a magvetőnek. és rénti, et panem comedén ti: 
kenyeret az evőnek: Ugy sic erit verbum meum, quod 
lesz az én igém is, me ly egredi ét ur de ore meo: non 
szájamból kimegy; Nem tér revertétur ad me vácuum, 
az vissza hozzám eredmény- sed fáciet quaecúmque vólui 
telenül, hanem végbeviszi et prosperAbitur in his, ad 
mindazt, amit akarok, És quae misi illud: ait Dómi
végrehajtja azt, amire kül- nus omnlpotens. 
döm, .mondja a minden-
ható Ur. 

Atvonulásra. (Zsolt. 140, Graduale. (Psalm. 140, 2.) 
2.) Szálljon illatáldozat- Dirigátur orátio mea sicut 
ként szlned elé imádságom, incénsum in conspéctu tuo, 
Uram. Y. Kezem (imádság-~ Dómine. t. Elevátio mánu
ra) felemelése legyen olyan, um meárum sacrifícium ve-
mint az esti áldozat. : spertínum. 
of A szent evangélium sza-J1 >I-Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(21, 10-17.) l (21, 10-17.) 

Az időben: Midőn jézus JI" illo témpore: Cum in
bement jeruzsálembe, trásset jesus jerosóly

izgalomba jött az egész vá-, mam, commóta est uni
ros, mondván: Kil.soda ez? vé rsa civitas, dicens: Quis 
A nép pedig mondá: Ez jé- est hic? Pópuli autern dicé
zus, a próféta, a galileai Ná-J ban t: Hic est jesus Pro
záretből. És bemenvén Jé- phéta a Názareth Galilaeae. 
zus az lsten templomába, l Et intrávit jesus in tern
mind kiazé azokat, kik a l plum Dei, et e.iiciébat om
templomban árulnak és nes vendéntcs, et eméntes 
veszne~ vala s a pénzváltók in tempio; et mensas num
asztalaat és a galambárusok l mulariórum, et cáthedras 
szé~eit fölforgatá; és mondá vendéntium colúrnbas evér
nekak: frva vagyon: Az ~n 1 tit: ('t dicit ci;: Scriptum 
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házam imádság házának fog est: Dom us mea dom us ora
hivatni; ti pedig azt latrok tiónis vocábitur: vos autern 
barlangjává tettétek. És fecístis illarn spelúncam la
hozzá menének a vakok és trónum. Et accessérunt ad 
sánták a templomban és eum caeci et claudi in tem
meggyógyltá őket. Látván pio: et sanávit eos. Vidéntes 
pedig a papi fejedelmek és autern príncipes sacerdó
Irástudók a csodákat, me- tum, et scribae mirabília, 
lyeket művelt és a gyerme- quae fecit, et púeros cla
keket, kik a templomban mántes in templo, et dicén
kiáltozának, mondván: Ho- tes: Hosánna fili o David: 
zsanna Dávid fiának! bosz- indignáti sunt, et díxérunt 
szankodának és mondák ei: Audis quid ist í dicunt? 
neki: Hallod, mit beszélnek jesus autern dixit eis: Uti
ezek? jézus pedig felelé ne- que. Numquam leglstis: 
kik: Igen. Sohasem olvastá- Quia ex ore infántium et 
tok-e, hogy a kisdedek és lacténtium perfeclsti lau
csecsemők szájából készítet- dem? Et rellctis illis, áblit 
tél dicséretet? És elhagyván foras extra elvitátern in 
c5ket, kiméne a városból Be- Bethániam: ibique mansit. 
tániába és ott maradt. 

Felajánlásra. (Zs. 30, 15, 

1 

Offertorium. (Ps. 30, 15-
16.) Benned bízom, Uram; 16.) In te sperávi, Dómine; 
rnondom: Te vagy az én 1 dixi: Tu es Deus meus, in 
Istenem! Sorsom a te ke-l' mán i bus tu is térnpora mea. 
zedben van. 

Csendes imádság. A be- C ecreta. Oblátis, quaesu
m utatott adományok J mus. Dómine, placáre 

általlcérünk, Urunk, engesz- munéribus: et a cunctis nos 
telődjél ki és oltalmazz meg defénde perículis. Per Dó
minket minden veszélytől. l minum nostrum jesum 
A mi Urunk. Christum. 
(A l. és 3. csendes imil.dsil.g ugyanaz, mtnt Hamvazószerdil.n, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 4, 2.) 
Meghallgattál, igazságom Is
tene, valahányszor segítsé
gül hívtalak, tágasságra vál
toztattad szorongatásomat: 
könyörülj rajtam, Uram, és 
hallgasd meg imámat. 

Communio. (Psalm. 4, 2.) 
Cum invocárem te, exaudl
sti me, Deus justitiae meae: 
in tribulatióne dilatásti me: 
miserére mihi, Dómine, et 
exáudi oratiónem meam. 
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Aldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
Kérünk, mindenható mus, omnipotens Deus: 

lsten, hogy annak üdvös ut illfus salutáris capiámus 
hatását elnyerjük, aminek e efféctum, cujus per haec 
mlsztériumban zálogát kap- mystéria pignus accepimus. 
tuk. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. illdozás utiini imildsilg ugyanaz, mint hamvazósz:erdiln. 

206. 1.) 
Nagyböjti zárókönyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cápita 
meg fejeteket lsten előtt. vestra Deo. 

Szálljanak fel hozzád, Ascéndant ad te, Dómine, 
Urunk, könyörgéseink és tá- preces nostrae: et ab Ecc
vollts el Egyházadtól min- lésia tua cunctam repélle 
den gonoszságot. A mi. nequltiam. Per Dóminum. 

Szerda, nagyböjt l. vasároapja után. 
(SUciós-templom : Sancta Maria Major bazilika.) 

A nagyböjt és kántorböjt együtt. Nyomatékos figyt:lmez
tetés, melyet Móz:es, Illés és Jo(risztus Urunk példilja is megerúsit. 
~ amint Szúzanyilnk azért is boldog, mert meghallgatta és 
követte az: úr szavait, úgy cselekedjünk ml is hasonlóképpen. 
(Régi mtse emléke a két vonal közé eső rész. Abból az: időböJ 
való, amikor két szentlecke volt minden misében.) 

Bevonulásra. (Zs. 24, 6, 3, 22.) lntroitus. (Ps. 24, 6, 3 et 22.) 
mlékezzél meg, Uram, ~~.eminiscére miseratió-
könyörületedről és ir- num tuárum, Dó-
galmadról, hisz azok mlne, et mlsericór-

megvannak öröktól: sohase diae tuae, quae a saecul o 
uralkodjanak rajtunk ellen- sunt: ne umquam dominén
ségeink: szabad! ts meg min- tur nobis inimlci nostri: 
ket, Izrael Istene, minden libera nos, Deus Israel, ex 
szorongatásunkból. (Zs. 24, ómnibus angústiis nostris. 
l, 2.) Hozzád emelem, (Ps. ibid., 1-2.) Ad te, Dó
Uram, lelkemet; Istenem, mine, levávi Animam me am: 
tebenned remélek, meg ne Deus me us, in te confído, non 
szégyenüljek. -,, Dicsöség. j erubéscam. f. Glória Patri. 

- ~-=----- ~ ... ~ 

A kH vonal kllzllt~ levő r•sz a régi mise maradványa. A Jo(yrie 
eleason után ezt mondja a pap: 

Könyörögjünk. _Hajtsunk IQrémus. Flectámus génua . 
. ~ér~.et .. If. .. Álljato.k föl. If.. Leváte. 

Konyorgesemket, kerimk, Preces nostras. qnaest:· 
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Urunk, hallgasd meg kegye-! mus, Dómine, dernénter 
sen és fönséges jobbodat l exáudi: et contra cuncta 
terjeszd ki minden ellensé- nobis adversántia, déxteram 
gü_nk ellen. A mi Urunk tuae majestátis exténde. Per 
jézus Krisztus. Dóminum. 

Szentlecke Mózes ll. köny- Léctio libri Exodi. (24, 
véből. (24, 12-18.) 12-18.) 

A ma napokban: Mondá az l J n diébus il lis: Dixit Dó
f'\ úr Mózesnek: jer fel minus ad Móysen: As
hozzám a hegyre, és maradj' cénde ad me in ·montem, et 
ott; és én átadom neked a : es to: ib i dabóque tibi tábu
klltáblákat, a törvényt és a las lapídeas, et legern ac 
parancsolatokat, amelyeket mandáta quae scripsi: ut 
Irtam, hogy tanltsd Izrael dóceas fllios Israel. Surre
fiait. Fel IS szedelőzködék xérunt Móyses et jósue mi
Mózes és szolgája Józsue; és nister e jus: ascendénsque 
mikor elindult Mózes az ls- Móyses in montem Dei, se
ten hegyére, mondá a vé- nióribus ait: Exspectáte hic, 
neknek: Várjatok itt, mlg donec revert ám ur ad vos. 
vissza nem térünk hozzátok. Habétis Aaron et Hur vo
Áron és Hur veletek van- biscum: si quid natum fúe
nak, ha valami peres dolog rit quaestiónis, referétis ad 
felmerül, ö eléjük vigyétek. eos. Cumque ascendlsset 
Mikor fölment Mózes, a fel- Móyses, opéruit nubes mon
hö elborltá a hegyet. És az tem, et habitávit glória Dó
úr dicsősége leszálla a Sinai mini super Sínai, tegens il
hegyére és miután azt hat Ium nube sex diébus: sép
napig boritotta felhővel, a timo autern die vocávit 
hetedik napon szólltá lit a eum de médio callgin is. Erat 
felhő közepéből. Izrael fiai- autern spécies glóriae Dó
nak szeme előtt olyan jelen- mini, quas_i ignis ardens su
ség volt az úr dicsősége, per vérticern montis, in con
mint a hegy ormán ég/l tűz. spéctu fíliórum Israel. In
Erre Mózes beméne a felhő gressúsque Móyses médium 
közepébe s felméne a hegyre nébulae, ascéndit in mon
s ott volt negyven nap és tem: et fuit ibi quadragiota 
negyven éjen át. diébus, et quadragiota nó

Atvonulásra. (Zs. 24, 17-
18.) Szlvem szorongatásai 
megsokasodtak ; vezess ki 
ínségeimből engem, Uram. 
1. Nézd megal;ízottságomat 

ctibus. 
Graduale. (Ps. 24, 17-18.) 

Tribulatiónes cordis mei di
latátae sunt: de necessitáti
bus meis éripe me, Dómine. 
1. Vide humilitátem meam, 
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és szenvedésemet: bocsásd 1

1 

et labórem meum: et dimitte 
meg minden vétkemet. ómnia peccáta mea. 

(Itt mondja a pap: Dóminus vobiscum és ettől kezdve a szokott 
módon folytatódik a szentmise.) 

Könyörgés. Néped áldo- iQrátio. Devotiónem pó
zatkészségére, kérünk, l puli tui, quaesumus, 

Urunk, tekints le jóságosan, Dómine, benignus inténde: 
hogy azok, akiket az ön- ut, qui per abstinéntiam 
megtartóztatás testileg sa- , macerántur in córpore, per 
nyargat, a jó cselekedetek · fructum bon i óperis reficián
gyümölcse által lélekben j tur in mente. Per Dómi-
megerósödjenek. A mi. num nostrum Jesum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke a Királyok köny- l Léctio li b ri Regum. (lll. 
véból. (lll. 19, 3-8.) ! 19, 3-8.) 

Ama napokban, Illés a jú-' l" diébus illis: Venit Elias 
dabell Bersábéba érve, in Bersabée Juda, et di

otthagyá legényét, maga pe- mlsit ibi púerum suum, et 
dig egy napi járásnyira be- perréxit in desértum, viam 
méne a pusztába. Miután , unius diéi. Cumque venlsset, 
beért s egy borókafenyő alá et sedéret subter unam j uni
leült, azt kiváná magának, perum, petivit ánlmae suae 
hogy haljon meg. Igy szóla: ut morerétur, et ait: Súffi
Eiég volt, Uram, vedd el cit mihi, Dómine, tolle áni
életemet, mert én sem va- mam meam: nequ e enim 
gyok jobb, mint atyáim. mélior sum, quam patres 
Majd lefeküvék és elaluvék mei. Projecltque se, et ob
a borókafenyő árnyában. dormlvit in umbra juní
Ekkor, Ime, az úr angyala peri: et ecce Angelus Dó
megérinté és azt mondá né- mini tétigit eum, et dixit 
ki: Kelj fel és egyél. Oda- illi: Surge et cómede. Re
tekinte s Ime egy hamuban spéxit, et ecce ad caput 
sült lepény és egy edény viz suum subcinerlcius panis, et 
volt a fejenél; evék tehát és vas aquae: co méd it ergo et 
Ivék s ismét elaluvék. Ek- bibit, et rursum obdormí
~or másodszor is eljöve az , vit. Reversúsque est Ange
Ur angyala s megérinté és Ilus Dómini secúndo, et téti
mondá neki: Kelj fel, egyél,, git eum, dixitque illi: Surge, 
mert nagy út vár reád. Fel- cómede: grandis enim tibi 
kele, evék és ivék sennek az l restat via. Qui cum surrc
ételn~k az erejév~l negyven xlsset, comédit, et bibit, et 
nap t:s nt>gyven ejjel mént>, ! arnbulávit ín fortítít<.line cihl 
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egészen az lsten hegyéig, a l illius quadragiota diébus, et 
Hórebig. quadragiota nóctibus, usque 

, ad montem Dei H oreb. 
Böjti ének. (Zs. 24, 17- ' Tractus. (Ps. 24, 17, I 8 

18, 1-4.) Vezess ki ínségem- et 1-4.) De necessitátibus 
ból, Uram: nézd megalá- meis éripe me, Dómine: 
zottságomat és szenvedése- vide humilitátem meam, et 
met: bocsásd meg minden labórem meum: et dimltte 
vétkemet. P. Hozzád eme- ómnia peccáta mea. P. Ad 
lern, Uram, lelkem~t: Iste- te, Dómine, levávi ánimam 
nem, tebenned remélek, ne me am: Deus meus, in te 
hagyd, hogy megszégyen ül- confid o, non erubéscam: ne
jek s ellenségeim belőlem que irrídeant me inimlci 
gúnyt úzzenek. p, Hisz mei. "';. Etenim univérsi qui 
senki, aki benned bizik, te exspéctant, non contun
meg nem szégyenül: de szé-l dántur: confundántur om
gyen éri, kik hívságot cse- nes faciéntes vana. 
lekszenek. ! 
+ A szent evangélium sza- i >fo Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint.l secúndum Matthaeum. 

(12, 38-50.) i (12, 38-50.) 

Az időben: Felelének Jé- {"illo témpore: Respondé
zusnak némelyek az runt .Jesu quidarn de 

írástudók és farizeusok kö- scribis et oharisaeis, dicén
zül, mondván: Mester! jelt tes: Magister, vólumus a te 
akarunk tőled látni. 6 pedig signum \'idére. Qui respón
felelvén, mondá nekik: A dens, ait ill is: Oenerátio 
gonosz és házasságtörö nem- maia et adúltera signum 
zedék jelt kiván; de nem quaerit: et signum non dá
adatik neki jel, hanem csak bitur ei, nisi signum Jonae 
Jónás próféta jele. Mert va- prophétae. Sicut enim fuit 
Iamint Jónás a cethal gyom- • Jonas in ventre ceti tribus 
r ában volt három nap és há- diébus, et tribus nóctibus: 
rom éjjel, úgy leszen az Em- sic erit Fíli~is hóminis in 
berfia a föld szlvében három corde terrae tribus diébus, 
nap és három éi.jel. A ninivei et tribus nóctibus. Viri Nini
emberek föltámadnak az í té- , vitae surgent in judlcio cum 
letkor ezzel a nemzedékkel és : gencratióne ist a, et condern
kárhoztatni fogják azt; me rt : nábunt e am: quia poenitén
ők bűnbánatot tartottak : tiam egérunt in praedica
Jónás prédikációjára; pedig i tióne Jonae. Et ecce plus 
ime, nagyobb van itt Jónás- ·quam Jonas hic. Regina 
nál. A déli királynő t'iil fog i Austri surget in judícío cum 
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kelni az ítéletkor e nemzedék-~ generatióne ist a, et condem
kt:l és kárhoztatni fogja azt: nábit eam: quia venit a flni
mert ll eljött a föld határairól bus terrae audíre sapién
hallgatni Salamon bölcsesé-~ tiam Salomónis. Et ecce 
gé t; pedig íme nagyobb van plus quam Sálomon hic. Cum 
itt Salamonnál. Mikor pedig: autern immúndus spirítus 
a tisztátalan lélek kimegy az exíerit ab hómine, ámbulat 
emberből, vizetlen helyeken per loca árida, quaerens ré
jár nyugalmat keresve, de quiem, et non lnvenit. Tunc 
nem talál. Akkor így sz ól: d ici t: Revért ar in dornum 
Visszatérek házamba, ahon- meam, unde exivi. Et vé
nét kijöttem. És eljövén, niens ínvenit eam vacán
flresen találja azt, kisüpörve tem, scopis mundátam, et 
és felékesltve. Akkor elme- ornátam. Tunc vadít, et as
gyen és magához veszen hét súrnit septem álios ~plritus 
más lelket, magánál gono- secum nequióres se, et in
szabbakat és bemenvén, ott trántes hábitant ibi: et fi
la J.: nak; és annak az ember- unt novissima hóminis il
nek utóbbi dolga rosszabb Ilus pejóra prióribus. Sic 
leszen az előbbinél. Igy jár erit et generatióni huic pés
ez a gonosz nemzedék is. Mi- simae. Adhuc eo loquénte 
alatt még szólott a sereghez, ad turbas, ecce mater ej us, 
íme, az ll anyja és atyjafial et fratres stabant forls, 
kinn állnak vala, beszélni quaeréntes loqui ei. Dixit 
akarván vele. Mondá tehát autern ei quidarn: Ecce ma
neki valaid: Ime, anyád és ter tua, et fratres tui foris 
atyádfiai kinn állanak, ke-, stant, quaerfntes te. At 
resvén téged. ő pedig felel- 1 ipse respóndens dicénti sibi, 
vén annak, ki neki szólott, 

1

: ait: Quae est ma ter mea, et 
mondá:Kiazénanyáméskik qui sunt fratres mei? Et ex
az én atyámfiai? És kiter- téndens manum in disclpu
jesztvén kezét tanitványai !Ios suos, dixit: Ecce ma ter 
felé, mondá: Ime, az én mea, et fratres mei. Qui
anyám és atyámfiai. Mert cúmque enim fécerit volun
aki Atyám akaratát cse- tátem Patris mei, qui in cae
lekszi, ki mennyekben va- lis est: ipse me us frater, et 
gyon, az az én fivérern és soror, et mater est. 
nővérem és anyám. 

Felajánlásra. (Zs. 118, 47, 
-18.) Parancsaidról elmélke
dem, rnert nagyon szeretem 
öket és fölemelem kl>zemet 
parancsaid felé, mert i<ed
n.'$('k urkc;n. 

Offertorium. (Ps. 118, 
47 et 48.) Meditábor in man
dátis tu is, quae diléxi valde: 
et levábo manus meas ad 
mandáta tua, quae diléxi. 
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Csendes imádság. Felajánl-~' secreta. Hóstias tibi, Dó
juk neked, Urunk, az '- mine, placatiónis offé

engesztelő áldozatot, hogy' rimus: ut et delicta nostra 
könyörületesen feJoldozd bú- ' miserátus absólvas, et nu
neinket és te irányítsd inga-l tántia corda tu dirigas. Per 
dozó szlvünket. A mi. , Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes l mádság ugyanaz, mint Hamvazószerdtm, 

205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 5, 2-4.) Communio. (Ps. 5, 2-4.) 
Halld rneg kiáltásomat: fi- Intéliige darnórem me um: 
gyelj könyörgésem szavára, inténde voci oratiónis meae, 
én Királyom és én Istenem: Rex meus, et Deus meus: 
mert hozzád könyörgök quóniam ad te orábo, Dó-
imádkozva, Uram. mine. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Tui, Dó
Szentséged vétele tisz- mine, perceptióne sa

títson meg minket, Urunk, l craménti, et a nostris mun
rejtett bűneinktől és sza- démur occúltis, et ab hó
badltson meg az ellenség J stit1m liberémur insldiis. Per 
cselvetéseitól. A mi Urunk. ' Dóminum. 
(A 2. és 3. flldozás utáni imádság ugyanaz, rninl Hamvazószerdán, 

2oo. t.) 

Nil~yböj ti zárókönyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzáto:< :orémus. Humiliáte cá-
meg fejetcket lsten előtt. 1 pi ta vestra Deo. 

Kérünk, Urunk, világo-/ Mentes nostras, quaesu
sltsd meg lelkünket tiszta l mus, Dómine, lúmine tuae 
fényeddel, hogy Játhassuk, ! elaritát is illústra: ut vidére 
mit kell tennünk és a he- · possim us, quae agénda sunt; 
lyeset segitségeddel végre- l et, quae recta sunt, ágere 
hajthassuk. A mi Urunk.[ valeámus. Per Dóminum. 

Csütörtök, nagyböjt 1. vasáruapja után. 
(Stációs-templom ' a panispernai Szent Lőrinc-templom.) 

A biír.banat felkeltésére ~zo!2álb mise. Ezt hirdeti az evan
gé!iumi kána .l ni ilSS7C!ly. A sl~l'iós szcnt pedig, mint vértan u, az 
~llhatatus istenrnef:qllásr;t (confc~sio) int. Tovltbhit, lllert Szent 
Ll!rinc a sugé:1yeknck a kenyere! o~clOf(~tó di~konu~ volt, azért 
miséje a mennyri kenyérre is !f.'l~tivj.: fi&ytlmiinkPt. 
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Bevonulásra. (Zsolt. 95, 6.) l Introitus. Psalm. 95, 6.) 

•

zlne előtt fenség van et pulchri-
és szépség, szenté- túdo in conspéctu 
lyében szentség és ejus: sánctitas et 

dicsöség. (Zs. 95, 1.) Ene- magnificéntia in sanctifica
keljetek az úrnak új éneket: tióne e jus. (Ps. ibid., 1.) Can
énekeljetek az úrnak or- táte Dórnino cAnticum no
szAgok mind. r. Dicső-~ vum: cantAte Dómino, om-
ség. nis terra. r. Glória Patri. 

(l(önyörgés ugyanaz rnint szerdi\n: Devotiónem 232. 1.) 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerd<in, 201. 1.) 

Szentlecke Ezekiel prófétá- Léctio Ezechiélis Prophétae. 
tól. (18, 1-9.) • (18, 1-9.) 

Ama napokban: Az Ur l" diébus illis: Factus est 
ezt a szózatot intézte sermo Dómini ad me, di

hozzám: Mi dolog az, hogy cens: Quid est, quod inter 
közmondássá lett közötte- vos parábolam vértitis in 
tek Izrael földén az a mon- provérbium istud in terra 
dás, mely így szól: fAZ Israel, dicéntes: Patres co
atyák ették meg a savanyú medérunt uvam acérbam, et 
szölőt, és a fiúk foga vásik dentes filiórum obstupé
el töle?* Életemre mondom, scunt? Vivo ego, dicit Dó
én, az Úristen: Nem leszen minus Deus, si erit ultra vo
nektek többé közmondásul bis parábola haec in provér
ez a mondás Izraelben! Ime bium in Israel. Ecce omnes 
minden lélek az enyém; mi- Animae, meae sunt: ut án i
ként az atya lelke, úgy a fiú ma patris, ita et ánima filii 
lelke is az enyém; amely mea est: án ima, quae peccá
Iélek vétkezett, az hal meg. verit, ipsa moriétur. Et vir 
És ha egy férfiú igaz leszen, si fúerit justus, et fécerit j u
jog és igazság szerint jár, dicium et justltiam, in món
nem eszik a hegyeken és tibus non coméderit, et ócu
nem emeli szemét Izrael Ios suos non leváverit ad 
házának bálványaira, nem idóla domus Israel: et uxó
gyalázza meg társának fele- rem próximi sui non violá
ségét és nem közeledik havi verit, et ad mulierem men
tisztulásban szenvedő asz- struátam non accésserit: et 
szonyhoz, nem nyom el sen- hóminem non contristáve
kit sem, visszaadja a zál o- rit: pignus debi tó ri reddide
gut az adósnak, semmit sem rit, per vim nihil rapúerit: 
vesz el erőszakkal, kenyerét panem suum esuriénti dé
odaadja az éhezőnek és ru-, derít, et nudum operúerit 
hájával betakarja a mezí- vestiménto: ad usúram non 
tclent, nem kölcsönöz ka- commodáverit, et ámplius 
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ma tra és nem fogad el rá- non accéperit: ab iniquitáte 
adást, elfordltja kezét a go- avérterit manum suam, et 
noszságtól és igazságos itéle- judici um verum lécerit in
tet teszen azemberek között, ter virum et virum: in prae
parancsaim szerint jár és. céptis meis ambuláverit, et 
megtartja ltéleteimet, hogy l judieia mea custodlerit, ut 
igazságot cselekedjék: az l' fádat veritátern: hic justus 
ilyen ember igaz, bizton est, vita vivet, alt Dóminus 
életben marad, úgymond az omnlpotens. 
úr, a mindenható. 

Atvonu1ásra. (is. 16, 8, Graduale. (Ps. 16, 8 et 
2.) Óvj, Uram, mint szemed 2.) Custódi me, Dómine, ut 
fényét: szárnyaid árnyéka puplllam óculi: sub umbra 
alatt oltalmazz meg en- alárum tuárum prótege me. 
gem. W. Szlned elölJöjjön W. De vultu tuo judidum 
igazság nekem, szeme lássa meum pródeat: oculi tui 
meg igazamat. videant aequitátem. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélli 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(15, 21-28.) (15, 21-28.) 

Az időben: Elmenvén jé- J n illo témpore: Egréssus 
zus, félrevonula Tirus és jesus secéssit in partes 

· Szidon vidékére. És íme, egy Tyri et Sidónis. Et ecce mú
kánaáni asszony, ki ama vi- lier Chananaea a flnlbus il
dékről kijött, kiálta, mond- lis egréssa clamávit, dicens 
ván neki: Könyörülj raj- ei: Miserére mei, Dóm i ne, 
tam, Uram, Dávid fial leá- fili David: filia mea male a 
nyomat gonoszul gyötri az daemónio vexátur. Qui non 
ördög. De ö egy szót sem respóndit ei verbum. Et ac
felele neki. És hozzájárul- cedéntes disclpuli ejus rogá
ván tanltványai, kérék öt, l ban t eum, dicéntes: Di
mondván: Bocsásd el, mert mltte eam; quia clarnat 
utánunk kiabál. ű pedig post nos. Ipse au tem respón
felel vén, mondá: Én csak dens, ait: Non sum missus 
Izrael házának elveszett ju- nisi ad oves, quae periérunt 
halhoz küldettem. Amaz domus Israel. At illa venit, 
pedig odajövén, imádá ót, et adorávit eum, dicens: 
mondván: Uram! segits raj-

1 
Dómine, ádjuva me. Qui 

tam. Ki felelvén, mondá: respóndens, ait: Non est 
Nem helyes elvenni a gyer-~· bonum súmere panem filió
mekek kenyerét és az ebek- rum, et mittere cánibus. At 
nek vetni. De az asszony illa dixit: Etiam, Dómine: 
mondá: úgy van, Uraml, nam et catélli edunt de 
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csakhogy a kiskutyák is esz- micis, quae cadunt de 
nek a morzsákból, melyek mensa dominórum suórum. 
lehullanak uraik asztaláról. Tunc respóndens jesus, ait 
Akkorfelelvén jézus, mondá Illi: O múlier, magna est fi
neki: ó, asszony, nagy a te des t ua: fiat tibi sicut vis. 
hited; legyen neked, amint Et sanáta est filia e jus ex 
klvánod. Es meggyógyula illa hora. 
leánya attól az órától fogva. 

Felajánlásra. (Zs. 33,8-9.) Offertoriwn. (Ps. 33, 8-
Az Ur angyala táboroz 9.) lmmíttet Angelus Dó
azok körül, kik őt félik és mini in circúitu timentium 
szabadulást hoz nekik: lz- eum, et erípiet eos: gustáte, 
leljétek meg és lássátok, mily et vidéte, quóniam suávis 
~~azú~ ~t~m~R 

Csendes imádság. Ezek az secreta. Sacriflcía, Dó
adományok, kérünk, 

1 

mine, quaesumus, pro
Urunk, szolgáljanak annál pénsius ista nos salvent, 
biztosabban üdvösségünkre, 

1 
quae medicinálibus sunt in

mert a gyógyltó böjt szá- 1 stitúta jejúniis. Per Dómi
mára vannak rendelve. Ami. ! num nostrum. 
(A 2. és 3. csendes Imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Áldozásra. (Ján. 6, 52.) Communio. (Joan n. 6, 52. 
A kenyér, rnelyet én adok, P an is, quem ego dédero, caro 
a~ én testem a világ életéért. mea est pro saeculi vita. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Tuórum 
Adományaid gazdagsága l nos, Dómine, largitáte 

által, Urunk, mind a földi [ donórum, et temporálibus 
oltalommal emelj fel, mind , attóile pracsídiis, et rénova 
az örök segitséggel újíts meg : sempitérnis. Per Dóm in um 
minket. A mi Urunk. i jesum Christum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imádság u. a., rnlnt Hamvazószerdán, 206. l.) 

Nagybej ti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteket lsten elött. l p ita vestra Deo. 

Add a keresztény népek- Da, quaesumus, Dómine, 
nek, .kérünk, Urunk, hogy pópulis christiánis: et, quae 
felfogJá_k, amit vallanak, s profiténtur, agnóscere, et 
szeressek a mennyei ado- caeléste munus dilígere, 
mányokat, melyekben része-~ quod frequéntant. Per Dó-
süinek. A mi Urunk. · minum. 
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Péntek, nagyböjt 1. vasároapja után. 
(Stációs-templom : a tizenkét Apostol bazillkflja.) 

Az egész mise a búnbocsánatról szól és lsten Irgalmasságát hir 
deti. De a keres:o:tviz csodfilatos erejét is péld~zza az evangélium. 
Mily szépen megegyezik mlndez a stációs-templommal. Az oldó 
és kötó hatalommal felruházolt apostolok temploma szolgált 
ugyanis a vezeklók vlsszafogadásflra. 

Bevonulásra. (Zs. 24, 17-18.) '! Introitus.(Ps. 24, 17 et 18.) 
ki ínségemből me necessitátibus meis 

engem, Uram: nézd 1 éri pe me, Dómine: 
megalázottságomat vide humilitátem 

és szenvedésemet, bocsásd meam et labórem meum, et 
meg minden vétkemet. (Zs. dimltte ómnia peccáta mea. 
24, 1-2.) Hozzád emelem (Ps. ibid., 1-2.) Ad te, Dó
Uram, lelkemet: Istenem! mine, levávl ánimam meam: 
tebenned remdek, ne hagyd, Deus meus, in te confldo, 
hogy megszégyenüljek. Y. non erubéscam. 8'. Glória 
Dicsőség. Patri. 

Könyörgés. Légy kegyes, Qrátio. Esto, Dómine, 
Urunk, ntpedhez, és l propítiusplebi tuae: et, 

amint te tetted őt irántad l quam tibi facis esse devó
áldozatos lelkűvé, úgy irgal-j tam, benfgno réfove miserá
masan er6sítsd is meg jósá- 1 tus auxilio. Per Dóminum 
gos segitségeddeL A mi l nostrum jesum Cbristum 
Urunk. ! Filium tuum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke Ezekiel prófétá- Léctio Ezechiélis Prophétae. 
tól. (18, 20-28.) (18, 20-28.) 

[ :zeke t mondá az úristen: Haec dicit Dóm i n us Deus: 
J Aki vétkezik, az hal Anima, quae peccáverit 

meg. A fiú nem viseli atyja l ipsa moriétur: fili us non 
gonoszságát, és az atya nem portábit iniquitátem patris, 
viseli fia go!loszságát; az et pater non portábit ini
igaznak igazsága őrajta le-1 quitátern filii: justitia j usti 
szen, és az istentelennek l super eum erit, et impletas 
isten:elensége őrajta leszen. lmpii erit super eum. Si 
Ha azonban a gonosz bűn-, autern fmpius égerit poeni
bánatot tart minden el- téntiam ab ómnibus peccá
követett vétke fiilött, meg- ' tis suis, quae operátus est, 
tartja mindt'n parancsomat i et custodferit ómnia prae
t•g jog és igazsi1g sze ri nt jár: , cépta mea, et féccrit judi-
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bizton életben marad és ci um et justitiam: vita vi
nem hal meg; semmi eik ö- vet, et non moriétur. Om
vetett gonoszságáról sem nium iniquitátum ej us, quas 
emlékezem meg; igazságért, operát us est, non recordá
melyet cselekedett, élni fog. bor: in justitia sua, quam 
Vajjon a gonosznak halálát operátus est, vivet. Num
akarom-e, úgymond az úr- quid voluntátis meae est 
isten, és nem azt-e, hogy mors lmpii, dicit Dóminus 
megtérjen utairól és éljen? Deus, et non ut convertá
Ha pedig az igaz elfordul tur a viis suis, et vívat? Si 
igazságától és gonoszságot autern avérterit se justus a 
cselekszik mindamaz utá- justitia sua, et fécerit ini
latosságok szerint, melyeket quitátern secúndum omnes 
az istentelen el szokott kö- abominatiónes, quas ope
vetni, vajjon élni fog-e? rári solet lmpius, numquid 
Semmi igazsága sem leszen vivet? omnes justitiae ejus, 
emlékezetben, mellyel cse- quas fécerat, non recorda
lekedett; híítlensége miatt, 

1 

búntur: in praevaricatióne, 
melyet elkövetett, és bííne qua praevaricátus est, et in 
miatt, mellyel vétkezett, l peccáto suo, quod peccávit, 
ezek miatt meg fog halni. in ipsis morietur. Et dixl
Ti pedig azt mon.djátok: l stis: Non est aequa via Dó
Nem igazságos az Ur útja! l mini. Audite ergo dom us 
Halljátok tehát, Izrael háza: l Israel: Numquid via mea 
Vajjon az én utam nem non est aequa, et non magis 
igazságos-e, és nem inkább viae vestrae pravae sunt? 
a ti utaitok gonoszak-e? Cum enim avérterit se ju
Mert ha az igaz elfordul stus a justitia sua, et fécerit 
igazságától, és gonoszságot iniquitátem, moriétur in eis: 
követ el és abban hal meg, in injustltia, quam operátus 
igazságtalanságában hal est, moriétur. Et cum avér
meg, melyet elkövetett. És terít se lmpius ab impietáte 
amikor az istentelen meg- sua, quam operátus est, et 
tér istelenségétől, melyet fécerit judícium et justi
elkövetett, és jog és igazság t iam: ipse ánimam suam vi
sze ri nt jár el, megtartja éle- vificábit. Consíderans enim, 
tét. Mivel magába öZállt és et avértens se ab ómni
elfordult minden gonoszsá- 1 bus iniquitátibus suis, quas 
gától, melyet elkövetett, operátus est, vita vivet, et 
bizton életben marad és non moriétur, ait Dóminus 
nem hal me~. mondja a omnipotens. 
mindenható Ur. 

Atvnulásra. (Zsolt. 8) , J Graduale. (Psalm. 85, 2 et 
2, 6.) Mentsd meg, Istenem, 1 6.)Salvum fac serv um tuum, 
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szolgádat, ki benned bízik. l Deus, meus sperántern in te. 
1. Figyelj, Uram, imád-~ 1. Auribus pércípe, Dómine, 
ságomra. oratiónem meam. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 203. l. 

+ A szent evangéliwn sza-, +Sequéntia sancti Evangélli 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(5, 1-15.) (5, 1-15.) 

Az időben: A zsidók ü n-~ 1 n illo témpore: Erat dies 
nepe vala és fölméne festus judaeórum, et as

jézus jeruzsálembe. Van pe- i céndit jesus jerosólymam. 
dig jeruzsálemben a juh- Est autern Jerosólymis Pro
kapunál egy fürdőtó, mely bática piscfna, quae cogno
héberül Betszaidának ne- minátur hebráice Bethsáida 
veztetik és öt tornáca van. quinque pórticus habens. 
Ezekben feküvék a betegek, ln his jacébat multitúdo 
vakok, sánták, sorvadtak magna languéntium. eaeeó
nagy sokasága, kik a viz rum, claudórum, aridórum 
mozdulását várják vala. exspectántium aquae mo
Mert az úr angyala idlln- tum. Angelus autern Dó
ként leszálla a tóba és fel- mini descendébat secúndum 
kava rá a vizet; s aki a viz tempus in piscinam, et mo
felzavarása után először vebátur aqua. Et qui prior 
ment bele a tóba, meggyó- descendfsset in piscínam 
gyult, akármiféle betegség- post motiónem aquae, sa
ben sfnylődött. Vala pedig nus fiébat a quaeúrnque de
ott egy ember, ki már har- tinebátur infirmitáte. Erat 
mincnyolc esztendő óta be- autern quidarn homo ibi, 
teg volt. Mikor jézus ezt ott triginta et octo annos ha
feküdni látta, megtudván, bens in infirmitáte sua. 
hogy már sok idő óta van Hunc cum vidísset jesus 
úgy, mondá neki: Akarsz-e jacéntem, et cognovísset 
meggyógyulni? Felelé neki a quia jam multum tempus 
beteg: Uram! nincs embe- habéret, d i cit ei: Vis san us 
rem, kimidőn felkavarodik a fferi: Respóndit ei lángui
víz, engem a tóba bocsásson: d us: Dóm i ne, hóminem non 
mire pedig én odaérek, más hábeo, ut cum turbáta fú
száll le előttem. Mondá neki erit aqua, mittat me in pi
jézus: Kelj föl, vedd ágya- scinam: dum vénio enim 
dat és járj. És azonnal meg- ego, álius ante me descén
gyógyult az ember, fölvevé dit. D ici t ei jesus: Surge, 
ágyát és jára. Azon a napon tolle grabátum tuum, et 
pedig szombat vala. Mon- ámbula. Et statim sanus 
dák azért a zsidók a meg- factus est homo ille: et sú-

16 
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gyógyított embernek: Szom- stulit grabátum suum et 
bat van, nem szabad ágya- ambulábat. Erat autern sáb
dat vinned. Felelé nekik: batum in die illo. Dicébant 
Aki engem meggyógyított, ergo Judaei illi qui sanátus 
az mondá nekem: Vedd fúerat: Sábbatum est, non 
ágyadat és járj. Kérdezék licet tibi tóllere grabátum 
tehát lit: Kicsoda az az em- tuum. -Respóndit eis: Qui 
ber, Ici neked azt mondotta: me sanum fecit, ille mihi 
Vedd ágyadat és járj? A l dixit: Tolle grabátum tuum, 
meggyógyult pedig nem et ámbula. lnterrogavérunt 
tudta, ki volt az; mert Jézus ergo eum: Quis est ille 
eltávozott a helyszinén levll

1 
homo, qui dixit tibi: Tolle 

népsokaságbóL Később Jé-j grabátum tuum et ámbula? 
zus a templomban találko- l ls autem, qui sanus fúerat 
zék vete és mondá neki: efféctus, nesciéba t quis es
Ime egészséges lettél, többé l set. jesus enim declinávit 
már ne vétkezzél, nehogy l a turba constitúta in loco. 
rosszabbul járj. Elméne az 1 Póstea invénit eum jesus in 
ember és hlrül adá a zsidók-~ templo, et dixit illi: Ecce sa
nak, hogy jézus volt az, ki n us factus es: jam no li pec
f.it meggyógyította. l cáre, ne detérius tibi áJiquid 

contíngat. Abiit ille homo, 
et nuntiávitjudaeis, quiajesus esset, qui fecit eum san um. 

Felajánlásra. (Zsolt. 102, ~ Offertoriwn. (Psalm. 102, 
2, 5.) Áldjad lelkem az Urat 2 et 5.) Bénedic, ánima mea, 
és ne feledd el semmilyen Dómino, et noli oblivísci 
jótéteményét és mint a sasé, omn es retributiónes e jus: 
visszatér ifjúságod. et rcnovábitur, sicut áqui-

lae, juvéntus tua. 

Csendes imádság. Fogadd . secreta. Súscipe, quaesu
eL Urunk, kérünk, az ado- mus, Dóm i ne, múnera 

mányokat, amelyeket szol- nostris obláta servitils: et 
gálatunkkal bemutatunk és tua propltius dona sanctí
szenteld meg kegyesen saját i fica. Per Dóminum nostrum 
adományaidat. A rni Urunk. l Jesum Christum. 
(A 2. és 3. csendes imAdság ugyana%, mint Hamva%ószerdán, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 6, ll.)~ Communio. (Psalm. 6, ll.) 
Piruljon el és jöjjön nagy za- i Erubéscant, et conturbén
varba megannyi ellenségl'm: i tur omnes inimíci mei: 
és valljon ezúttal is szégyent j a vertántur retrórsum, et 
egy SZl'mpillantás alatt. . enibéscant valdc vcl•kiter. 
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Aldozás utáni imádság. f_)ostcommunio. Per hu-

Ennek a mis1.tériumnak r jus Dómine, operatió
a működése, Urunk, törölje nem mystérii, et vitia no
el búneinket és teljesítse stra purgéntur, et justa de
igaz klvánságainkat. A mi l sídéria compleántur. Per 
Urunk. Dóminum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imádság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdéin 

206. 1.) 

K önyörö~ünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteket lsten előtt. pi ta vestra Deo. 

Hallgass meg minket, Exáudi nos, miséricors 
irgalm<:s lsten s mutasd meg Deus: et méntibus nostris 
lelkünknek kegyelmed fé- grátiae tuae lumen osténde. 
nyél. A mi Urunk. . Per Dóminum. 

Szombat, nagyböjt l. vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Péter-bazilika.) 

A mal mise a húsvéti fény felragyogása a böjti éjtszakában. 
A papszentelés napja volt egykor és a két vonal közt levő rész 
ennek az időnek az emlékf. Egyúttal a szorongatott római népnek 
a segélykiáltását is halljuk leisikoltan! a szövegekben. Al olvas
mánrak a hittanulókhoz fordulmk, de rajtuk át hozzánk is. 
A megdicsőült Krisztust meglátva, tartsunk ki: ez vár reánk is 
u tu nk végén. 

BevonulásrL (Zs. 87, 3.) lntroitus. (Ps. 87, 3.) 

llusson imádságom szl- llntret orátio mea in 
ned elé; hajtsd füle- conspéctu tuo: in-
det könyörgésemre, cllna aurem tuam 

Uram. (Zs. 87, 2.) Uram, ad precem meam, Dómine. 
szabadításom Istene: éjjel- (Ps. ibid., 2.) Dóm i ne, Deus 
nappal kiáltok elötted. F. salútis meae: in die clamávi, 
Dicsőség. . et nocte coram te. t. Glória. 

Itt van a hajkorona (tontura) !eladása. A Kyrie eléison utfln 
mondja a pap: 

T\./' önyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámus g~nua. 
J térdet. ~· Álljatok föl. J1r Leváte. 

Kérünk, Urunk, tekints Pópultrm tuum, quaesu-
megenge~ztelódve népedre és mus, Dómine, propiti us rés
haragod ostorát fordílsd elj pice: atque ab eo flagella 
t/.llc kegyesen. A mi Urunk tuae irácundiae cleménter 
Jézt:s l<risztus. 1 avérte. Per Dómintilll 

l li. 
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Szentlecke Mózes V. köny-~ Léctio libri Deuteronómli. 
véblll. (26, 12-19.) (26, 12-19.) 

Ama napokban: Szóla Mó-l J n diébus il lis: Locútus est 
zes a néphez, mondván: Móyses ad pópulum, dl

Amikor minden termésed 1 cens: Quando compléveris 
tizedét teljesen leróttad, décimam cunctárum fru
akkor Igy szólj az úr, a te gum tuárum, loquéris in 
Istened szlne előtt: Kivl t- conspéctu Dómini Dei tui: 
tem a szent részt a házam- Abstuli quod sanctificátum 
ból s odaadtam a levitának est de domo mea, et dedi 
s a jövevénynek, az árvá- illud levitae, et ádvenae, et 
nak s az özvegynek, úgy, puplllo, ac vfduae, sicut jus
ahogy parancsoltad nékem: slsti mihi: non praetertvl 
nem szegtem meg parancso- mandáta tua, nec sum ob
lataidat s nem feledkeztem lítus impérii tui. übedivi 
meg rendeletedröl. Enge- voci Dómini Dei mei, et 
delmeskedtem az úr, az én feci ómnia sicut praeceplstl 
Istenem szavának s min- mihi. Réspice de sanctuário 
dent úgy cselekedtem, tuo, et de excélso caelórum 
ahogy parancsoltad nékem. habitáculo, et bénedic pó
Tekints Ie szent helyedriH, pulo tuo Israel, et terrae, 
magasságos mennyei lakó- quam dedlsti nobis, sicut 
helyedről s áldd meg népe- jurásti pátribus nostris, ter
det, Izraelt s a földet, ezt a rae Jacte et melle manánti. 
tejjel s mézzel folyó földet, Hódie Dóminus Deus tuus 
melyet nekünk adtál, amint praecépit tibi, ut fácias 
megesküdtél atyáinknak. mandáta haec atque judl
Ma az úr, a te Istened azt eia: et custódias, et Imp l eas 
parancsolja neked, hogy ex toto corde tuo, et ex tota 
tedd meg mindezeket a pa- ánima tua. Dóminum ele
rancsolatokat és rendelete- gisti hódie, ut sit tibi Deus, 
ket: tartsd meg tehát és tel- et ámbules in viis ejus, et 
jesltsd öket teljes szíved- custódias caeremónias lJ. 
böJ és teljes Jelkedböl. Te lius, et mandáta atque ju
ma az Urat valasztottad, dlcia, et obédias ejus im
hogy Istened legyen, hogy pério. Et Dóminus elégít te 
az ö útjain járj, megtartsd hódie, ut sis ei pópulus pe
szertartásait, parancsola-~ culiáris, sicut locútus est 
tait s rendeléseit s az ö sza- tibi, et custódias ómnia 
":ának engedelmeskedjél, az praecépta illius: et fádat 
Ur pedig ma téged válasz- ll te excelsiórum cunctis gén
tott, hogy tulajdon népe tibus, quas creávit in lau
légy, amint szólott néked s! dem, et nomen, et glóriam 
megtartsd minden paran- 1 suam: ut sis pópulus san-
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csolatát s fenségesebbé te-J ctus Dómini, Dei tui, sicut 
gyen téged minden nemzet-llocútus est. 
nél, amelyet teremtett, a 
maga dícséretére, hfrnevére és dicsliségére, hogy szent népe 
légy az úrnak, a te Istenednek, amint megmondotta. 

Itt történik az ajtónéllök (ostiariusok) felszentelése. 

Atvonulásra. (Zsolt. 78, 9, l Graduale. (Psalm. 78, 9 et 
10.) Bűneink iránt, Uram, 10.) Propltius esto, Dómlne, 
légy kegyelmes, hogy ne l peccátis nostris: ne quando 
mondják a pogányok: hol dicant gentes: Ubi est Deus 
van az O Istenük? 8'. Segits 1 eórum? 8'. Adjuva nos, Deus 
rajtunk, szabad! tó Iste-l salutáris noster: et propter 
nünk: és neved dicsőségéért. l honórem nóminis tui, Dó
m en ts meg, Uram, minket. mine, líbera nos. 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámus gé-
térdet. ~· Álljatok föl. nua. ~· Leváte. 

Oltalmazó Istenünk, te- Protéctor noster áspice, 
kints ránk, hogy kik vét- Deus: ut, qui malórum 
keink súlya alatt nyomor- nostrórum póndere pré
gunk, irgalmasságot nyerve mimur, percépta miseri
szabad lélekkel szolgáljunk córdia, libera tibi mente 
neked. A mi Urunk. famulémur. Per Dóminum. 

Szentleck~ Mózes V. köny- .
1

• Léctio libri Deuteronómii. 
vé boi. (ll, 22-25.) , (ll, 22-25.) 

Ama napokban: Mondá l" diébus illis: Dixit Móy
Mózes Izrael fiainak: ses fili is Israel: Si c us to

Ha megtartjátok és teljesí- diéritis mandáta, quae ego 
titek azokat a parancsolato- praecípio vobis, et fecéritis 
kat, melyeket meghagyok ea, ut diligátis Dóminum 
néktek, hogy szeressétek az Deum vestrum, et ambulé
Urat, a ti lsteneteket s min- tis in ómnibus viis ejus, ad
denben az 6 útjain járjatok haeréntes ei, dispérdet Dó
s hozzá ragaszkodjatok: ak- minus omnes gentes ist as 
kor elveszíti az úr mindazo- ante faciern vestram, et 
kat a nemzeteket a szlnetek possidébitis eas, quae majó
elől s meghódítjátok őket, res et fortióres vobis sunt. 
bár nagyobbak s erősebbek Omnis locus quem calcáve
nálatoknál. Minden hely, rit pes vester, vester erit. 
melyre lábatok lép, a tiétek A desérto, et a Libano, a 
lészen: a pusztától a Liba- flúmine magno Euphráte 
nonig, a nagy folyótól, az usque ad mare Occidentále, 
EufratesWI a nyugati ten-, crunt términi vestri. Nullus 



246 SZOMBAT, NAGYBÖJT l. VASÁRNAPJA UTÁN 

gerig terjed majd határotok. 
Senki sem fog ellenetek áll
hatni: tőletek való rette
gést és félelmet bocsát az úr, 
a ti Istenetek arra az egész 
földre, amelyre léptek,amint 
mondta néktek. 

stabit contra vos: terrórem 
vestrum et forrnidinern da
bit D(Jminus Deus vester 
super omnern terram, quam 
calcatúri estis, sicut locútus 
est vobis Dóminus Deus 
ves ter. 

Itt következik a felolvawk (lectorok) felszentelése. 

Atvonulásra. (Zs. 83, 10, l Graduale. (Ps. 83, 10 et 
9.) Oltalmazó Istenünk: te- 1 9.) Protéctor noster áspice, 
kints ide és nézz szolgáidra. l Deus, et réspice super ser
f. Seregek Ura Istene, hall- i vos tuos. 8'. Dómine Deus 
gasd meg szolgáid könyör- 1 virtútum, exáudi preces ser-
géseit. l vórum tuórum. 

Könyörögjünk. Hajtsunk J
1Qrémus. Flectámus gé-

térdet. fl.. Álljatok föl. nua. Jl:. Leváte. 
Légy kegyes, kérünk, l Adésto, quaesumus, Dó

Urunk, alázatos könyörgé-; mine, supplicatiónibus nos
seink iránt, hogy kegyelmed-l tris: ut esse, te largiénte, 
del a jólétben alázatosak sa 1 mereámur et inter próspera 
bajban bizalommal teljesek! húmiles, et inter advérsa 
lehessünk. A mi Urunk. l secúri. Per Dóminum. 

Sz~ntle~ke" a Makkabeusok j Léctio libri Machabaeórum. 
konyvebvl. (ll, I, 23-27.) (II. l, 23-26 et 27.) 
A ma napokhan : )\1ialatt l( n diébus illis: Oratiónem 

t-\ elégett az áldozat, az. faciéhant omnes sacer
egész papság imát mondott. l dótes, dum consummarétur 
jona tá . reákezd te, a többiek l sacriflcium, Jónatha incho
pedig folytatták. Nehemiás ; ánte, céteris autern respon
imája így hangzott: úr ls-l déntibus. Et Nehemíae erat 
ten, mindenek teremtője! Te i orátio hunc habens modum: 
félelmetes, hatalmas, igaz- Dómine, Deus ómnium cre
ságos, irgalmas és egyedül . átor, terribilis et fortis, ju
jó király! Egy. dül segítő, : st us et miséricors, qui sol us 
egyediil igazságos, mindcn- ·es bonus rex, solus prae
ható, iirök, aki megszaba- :stans, solus justus, et omnl
dítod Izraelt mínden bajtóL i potens, et aetérnus, qui li
Kiválasztottad atyáinkat és· beras Israel de omni malo, 
megszentelted őket. Fogadd qui fecísti patres electos, et 
el ezt az úlctozatot egé~z sanctificásti eos: áccipe sa
népedt'rt, lzraelért. Övd: crificium pro univérso pó
me'.!: o~ztillvn:•sz('det és szen-! pulo tuo Israel, et custódi 
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tel d meg. Hadd tudják meg l partem tuam, et sanctifica: 
a pogányok, hogy te vagy l ut sciant gentes, quia tu es 
a mi lstenünk! . Deus noster. 

Itt van a gonoszlélek kiűzöinek (exorcisták) felszentelése. 

Atvonu1ásra. (Zsolt.89, 13, l Graduale. (Psalm. ag; 13 et 
l.) Fordulj meg, Uram,· 1.) Convértere, Dómine, ali
végre valahára és légy irgal- quántulum, et deprecáre su
mas szolgáidhoz. Y. Uram, per servos tuos. y. Dómine, 
te vagy a mi menedékünk refúgium factus es nobis, a 
nemzedékról nemzedékre. l generatióne et progénie. 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámus gé-
térdet q.. Álljatok föl. nua. Jl,. Leváte. 

Néped könyörgését, ké- Preces pópuli tui, quaesu-
rünk, Urunk, hallgasd meg mus, Domine, cleménter 
kegyesen, hogy akik bűncink exáudi: ut, qui just e pro 
miatt igazságosan szenve- peccátis nostris affllgimur, 
dünk, neved dicsöségéért pro tui nóminis glória mise
irgalomból megszabadul- ricórditer liberémur. Per 
junk. A mi Urunk. Dóminum. 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio li b ri Sapiéntiae. 
véból. (Sirák, 36, 1-10.) (Eceli. 36, 1-10.) 

Könyörülj rajtunk, min- M iserére nostri, Deus óm
denség Istene, tekints nium, et réspice nos, 

reánk, és mutasd meg ne- et osténde nobis lucern mi
künk irgalmad világossá- seratiónum tuárum: et im
gáti Bocsásd félelmedet a mitte timórem tuum super 
népekre, kik nem keresnek gentes, quae non exquisié
téged; hadd tudják meg, run t te, ut cognóscant, quia 
hogy nincsen lsten kívüled, non est Deus nisi tu, et 
és híreszteljék csodás tet- enárrent magnália tua. Al
teidet l Emeld fel kezedet az lev a ma num tu am super 
idegen népek ellen, hogy Jás- gentes aliénas, ut videant 
sák hatalmadati Arnint raj- poténtiam tuam. Sicut enim 
tunk szentnek bizonyultál in conspéctu eórum sancti
az ö szemük láttára. úgy ficátus es in nobis, sic in 
mutasd magad dicsőnek irá- conspéctu nostro magnifi
nyukban szemünk elött; cáberis in eis, ut cognóscant 
hadd ismerjék meg, amint te, sicut et nos cognóvimus, 
mi már tudjuk, hogy .nincs quóniam non est Deus prae
lsten klvülcd, Uram! Ujltsd ter te, Dóminc. lnnova 
meg a jeleket és ismételd a signa, et immúta mirablli<t. 
csodákat; dicsőitsd meg ke- Glorifica manum, ct hrf•· 
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zedet, jobb karodat! Szftsad. chium dextrum. Excit<. fu
haragodat és öntsd ki bosszú-

1 

ró rem, et eff ú n da iram. 
ságodat, törd meg az ellensé- 1 Tolle adversárium, et afflíge 
get és verd meg az ellenfélt l ' inimícum. Festina tempus, 
Siettesd az időt és emlékez- ' et meménto finis, ut enár
zél meg a végrlll, hogy meg- ' rent mirabllia tua, Dómine, 
emlegessék csodás tetteidet, : Deus noster. 
Urunk, Istenünk. 

1 Atvonulásra. (Zsolt. 140, 1 Graduale. (Psalm. 140, 2.) 
2.) Szálljon illatáldozat- : Dirigátur orátio mea sicut 
ként szfned elé imádságom, l incénsum in conspéctu tuo, 
Uram. 'f. Kezem (imádságra) . Dómine. "f. Elevátio má
felemelése legyen olyan, : nuum meárum sacrifícium 
mint az esti áldozat. i vespert ín um. 

Itt szentelik fel a gyertyavivőket (akolythus-okat). 

Könyörögjünk. Hajtsunk JQrémus. Flectámus gé-
térdet. If.. Álljatok föl. nua. ~· Leváte. 

Cselekedeteinket, kérünk, l AcOónes nostras, quaesu
Urunk, sugallatoddal előzd mus, Dómine, aspiráodo 
meg és segítségeddel klsérd, l praéveni, et adjuvándo pro
hogy minden imádságunk és séquere: et cuncta nostra 
munkánk tőled induljon ki l orátio et operátio a te sem
és megkezdve általad vég- per indpia t, et per te coepta 
zódjék. A mi Urunk. finiátur. Per Dóminum. 
Szentlecke és himnusz ugyanaz, mint az ádventi kántorböjt 

szombatj.1n, 90. l. 

Ezután Dóminus vobiscum-ot mond a pap és a szokott módon 
folytatódik a míse. 

Könyörgés. lsten, ki a há- Qrátio. Deus. qui tribus 
rom ifjú számára a tűz pueris mitigásti fiam

lángját megenyhltetted, en- mas ignium : concéde pro· 
gedd kegyesen, hogy szol- pltius; ut nos fámulos tuos 
gáidat vétkeik tüze meg ne: non ex úrat flamma vitlórum. 
eméssze. A mi Urunk. Per Dominum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. 1.) 
Szentlecke Szent Pál apos-~ Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a tesszalonikaiakhoz Apóstoli ad Thessalonicén-
fr t lev~ léből. (l. 5, 14-23.) ses. ( 1. 5, 14-23.) 

Testverekl ~érünk tite-lfratres: Rogámus vos, 
ket, feddJetek meg a 1 corrípite inquiétos, con

nyughatatlar~okat, bátorit- . solámini pusillánimes, sus-
ok a felénkszlvüeket, l clpite ínflrmos, patiéntes es-
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gyámolltsátok a gyengéket, tóte ad omnes. Vidéte ne 
legyetek türelmesek min- quis malum pro malo alicui 
den ki iránt. Vigyázzatok, reddat: sed semper quod 
hogy senki se fizessen rosz- bonum est sectámini in ln
szért rosszal, hanem min- vicem, et in omnes. Semper 
denkor szolgáljátok egy- gaudéte. Slne lntermissióne 
mást és mindenki javát. oráte. ln ómnibus grátias 
Mindig örvendjetek. Szün- ágite: haec est enim volún
telenül imádkozzatok. Min- tas Dei in Christo jesu in 
denben hálát adjatok, mert ómnibus vobis. Splritum no
ezt akarja az lsten mind- Jlte exstlnguere. Prophetlas 
nyájatoktól Krisztus Jézus- nollte spérnere. Omnia au
ban. A Lelket ki ne oltsá- tem probáte: quod bonum 
tok. A prófétai beszédet est tenéte. Ab omni spécie 
meg ne vessétek. Min- maia abstinéte vos. Ipse au
dent vizsgáljatok meg; ami tem Deus pacis sanctíficet 
jó, tartsátok meg. Minden- vos per ómnia: ut integer 
fajta rossztól óvakodjatok. spirítus vester, et ánima, et 
A béke Istene szenteljen corpus sine queréla, in ad
meg titeket mindenképpen, véntu Dómini nostri jesu 
hogy egész lelki valótok, Christi servétur. 
mind lelketek, mind testetek 
feddhetetlen maradjon Urunk jézus Krisztus eljövetelére 

Böjti ének. (Zs. 116, 1-2.) Tractus. (Ps. 116, 1-2.) 
Dícsérjétek az Urat, mind ti Laudáte Dóminum, omnes 
nemzetek l dicsérjétek őt gentes: et collau dá te eum, 
valamennyien népek. 1.Mert omnes pópuli. 1. Quóniam 
bőséges az ő irgalma irán- confirmáta est super nos 
tunk: és örökre megmarad misericórdia ejus: et véritas 
az úr hűsége. Dómini manet in aetérnum. 
A szent evangélium u. a., mint kOvetkezö vas~rnapon, 252. l. 

Felajánlási ének. (Zs. 87,' Offertorium. (Ps. 87, 2-3.) 
2-3.) Uram, szabadltásom Dómine, Deus salútis meae, 
Istene, éjjel, nappal kiáltok in die clamávi, et nocte co
előtted: hadd jusson imád- ram te: intret orátio mea 
ságom szlned elé, Uram. in conspéctu tuo, Dómine. 

Csendes imádság. A jelen secreta. Praesénlibus sa
áldozati adományokkal . '-- crificiis, quaesumus, Dó

kérünk, Urunk, szenteld meg l mine, jejúnia nostra sanctl
böjtölésünket, hogy amit fi ca: ut, quod observántia 
tetteinkkel külsőleg meg- . nostra profilétur extrinse
vallunk, bensőnkben váljék l cus, intérius operétur. Per 
hat;bos~;i. A mi Urunk. l f)óminum. 
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(A 2. és 3. csendes imAdsAg ugyanaz, mint Hamvazószerdin, 205.1.) 
Prefáció a nagybOjtl, 562. 1. 

Áldozásra. (Zsoltár 7, 2.) Communio. (Psalm. 7, 2.) 
Uram, én Istenem, benned Dómine Deus meus, in te 
remélek; ments meg minden sperávi; libera me ab ómni
üldözőmtől, és szabadlts meg bus persequéntibus me, et 
e~gem. éripe me. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctifi
Megszentelő erőd, min- catiórtibus tuis, omnl

denható lsten, gyógyftsa potens Deus, et vltia nostra 
meg búneinket és az örökké- curéntur, et remédia nobis 
valóságra legyen orvossá- ae~érna provéniant. Per Dó-
gunk. A mi Urunk. mmum. 
(A 2. és 3. ildozis utinllmids!g u.a., mint HamvazószerdAn, 206.1.) 

NagybOjti zárókönyörgés: 

K önyörö~ünk. Alázzátok Qrémus. Humlliáte cá-
meg feJeteketlsten előtt. p ita vestra Deo. 

Az óhajtott áldás, lsten, Fidéles tuos, Deus, bene-
erősítse meg hiveidet és dlctio desideráta conflrmet: 
eszközölje ki, hogy akara- quae eos, et a tua volun
todtól soha el ne térjenek táte numquam fáciat disere
s jótéteményeidnek minden- pá re, et tu is semper indúl
kor örvendezzenek. A mi geat beneflciis gratulárl. Per 
Urunk jézus Krisztus. Dóminum. 

Nagyböjt 2. vasárnapja. 
(StAclós-templom : a Sancta Maria ln Domlnca.) 

Az egész IiturgiAban, de klilönösen a nagyböjt liturgiAjAban 
uralkodik a megdicsőülés gondolata. Az Egyház a liturgia AJtai 
a ml -szlnviltozbunkab akarja elérni, a megdicsőült J<risztus 
elé megdicsőült hivőket akar vezetni. Ezért mutat Ismét az úr 
Jézusra, akihez hasonlóan megdicsőülünk ml ls, ha hozzA hason
lóan kilzdünk a kisértések ellen. Üdvözltönknek ls szenvednie 
kellett, mielőtt dicsőségébe bement ; nekünk, tanítvAnyalnak sem 
lehet jobb helyzetünk, mlnt Mesterünknek volt. Böjttel és On
megtagadi~sal elkészülve élvezhetjük csak a Hú~vét OrOmeit. 
A Izentlecke ls erre buzdít, az imAdsAgok és énekek ls ezt ktrik. 

Bevonulásra. (Zs. 24, 6,3, 22.) l Introitus. (Ps. 24, 6, 3 et 22.) 

ll
ml~kez.zél meg, Uram, meminiscere miseratió-
~onyörületedről, és l num tuárum, Dó-
Jrgalmadról, hisz mine, et misericór-

azok megvan nak, öröktc:ll: dia e tuae, quae a saeculo 
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sohse uralkodjanak rajtunk sunt: ne um quam dominén
ellenségeink: szabadíts meg tur nobis inimlci nostri: 11-
minket Izrael Istene, min- bera nos, Deus Israel, ex 
den szorongatásunkból. (Zs. ómnibus angústiis nostris. 
u. a. 1-2.) Hozzád emelem, (Ps. ibid., 1-2.) Ad te, Dó
Uram, lelkemet: Istenem, mine, lev á v i án i mam me
tebenned remélek, ne hagyd, am: Deus meus, in te con
hogy megszégyenüljek. r. fido, non erubéscam. r. Gló-
Dicsllség. ria Patri. 

Könyörgés. lsten, ki látod, Qrátio. Deus, qui cónspi
hogynincssemmierőnk, cis omni nos virtúte 

őrizz meg minket belülről és destftui: intérius exteriús
kívülről, hogy testünk min- que custódi; ut ab ómnibus 
den bajtól védve legyen és adversitátibus muniámur in 
lelkünk a rossz gondola- córpore, et a pravis cogita
toktól megtisztuljon. A mi tiónibus mundémur in 
Urunk. mente. Per Dóminum. 

(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvaz6~zerdán, 201. l.) 

SzenUecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a tesszalonikaiakhoz Apóstoli ad Thessalonicén-

frt leveléből. (1. 4, 1-7.) ses. (l. 4, 1-7.) 

Testvérek: Kérünk és in- fratres: Rogámus vos, et 
tünk titeket az úr jé- obsecrámus in Dórnino 

zusban, amint tőlünk tanul- jesu: ut, quemádmodum ac
tátok, miképpen kell élnetek cepfstis a nobis, quómodo 
és az lsten kedvében járno- opórteat vos ambuláre et 
tok, úgy éljetek is, hogy az l piacére Deo, sic et ambulé
előhaladástok mind na- tis, ut abundétis magis. Sci
gyobb legyen. Hiszen isme-l tis enim quae praecépta dé
ritek a parancsokat, me- derim vobis per Dóminum 
lyeket nektek adtam az úr l jesum. Haec est enim vo
Jézus által. Az lsten aka- Júntas Dei, sanctificátio ve
rata tudniillik ez: a ti meg- stra: ut abstineátis vos a 
szentellldéstek, hogy meg- fornicatióne, ut sciat unus
tartóztassátok magatokat a quisque vestrum vas suum 
paráznaságtól; mindenitek possidére in sanctificatióne, 
tudja tartani a maga fele- et honóre; non in passióne 
ségét szentségben és tisztes- desidérii, sicut et gentes, 
ség ben, nem a vágyódás quae ignórant Deum: et ne 
szenvedélyében úgy, mint a quis supergrediátur, neque 
pogányok, akik nem isme- circumvéniat in negótio fra
rik az Istent. És senki se trem suum: quóniam vin
károsttsa mt?g, se meg ne J dE'x est Dóminus de his óm· 



252 NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA 

csalja bármi ügyletben test-l nibus, sicut praedlximus v~ 
vérét, mert az úr bosszút bis, et testificáti sumus. 
áll mindezért, amikép ré- Non enim vocávit nos Deus 
ge bben megmondottuk nek- in immundítiam, sed in sanc
tek és bebizonyítottuk, mert tíficatiónem : in Christo 
az lsten nem tisztátalan- jesu Dórnino nostro. 
ságra hivott meg minket, 
hanem szentségre: a mi Urunk jézus Krisztusban. 

Atvonulásra. (Zs. 24, 17- Graduale. (Ps. 24, 17-18.) 
18.) Szlvem szorongatásai Tribulatiónes cordis mei di
meE:sokasodtak: vezess ki latátae sunt: de necessitáti
ínsegemb61 engem, Uram.t. bus meis éripe me, Dómine. 
Nézd megalázottságomat és t. Vide humilitátem meam, 
szenvedésemet: és bocsásd et la bórern meum: et dimltte 
meg minden vétkemet. ómnia peccáta mea. 

Böjti ének. (Zs. 105, 1-4.) Tractus. (Ps. 105, 1-4.) 
Áldjátok az Urat, mert jó: Corlfitémini Dórnino quó
mert irgalma örökké való., n iam bon us: quóniam in 
'f. Ki tudná elmondani az saeculum misericórdia ejus. 
úr nagy tetteit: ki tudná t. Quis loquétur poténtlas 
elbeszélni teljes dicséretét? Dómini: audltas fáciet om· 
t. Boldogok, kik az igaz- nes laudes ejus? t. Beáti 
ságot követik és mindenkor qui custódiunt judícium, et 
igazat cselekszenek. t. táciunt justitiam in omni 
Gondolj reánk, Uram, néped témpore. t. Meménto nostri, 
iránt való jókedveddel, lá- Dómine, in beneplácito pó
togass meg minket segltsé- puli tui: visita nos in salu-
geddeL tári tuo. 

+ A szent evangéliwn sza- >}<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(17, 1-9.) (17, 1-9.) 

Az időben: jézus maga l" illo témpore : Assúm
mellé vevé Pétert és psit jesus Petrum, et 

Jakabot és Jánost, ennek jacóbum, et joánnem fra
testvérét, és fÖlvivé őket kü- t rem ej us, et duxit illos in 
Jön egy magas hegyre. És el- montem excélsum seórsum: 
változék szlnében előttük. et transfigurátus est ante 
És orcája fénylik vala, mint eos. Et respléndult fácics 
a nap, ruhái pedig fehérek e jus sicut sol: vestiménta 
lőne~. m!nt a hó. És ime, autern ejus facta sunt alba 
megjelenenek nekik Mózes sicut nix. Et ecce apparu
rs Illés. heszélge~vén VI.'IC. i énmt illis Móy~C'S et Elias 
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Megszólalván pedig Péter, cum eo loquéntes. Respón
mondá Jézusnak: Uram l jó dens autern Petrus, dixit ad 
nekünk itt lennünk; ha aka- jesum: Dómine, bonum est 
rod, csináljunk itt három nos hic esse: si vis, faciámus 
sátort; neked egyet, Mózes- hic tria tabernácula, tibi 
nek egyet és Illésnek egyet. unum, Móysi unum, et Ellae 
Mlg ő szólott, egyszerre fé- unum. Adhuc eo loquénte, 
nyes felhő árnyékolá be ecce nubes lúcida obumbrá
őket. És Ime, szózat hallat- vit eos. Et ecce vox de nu be, 
szék a felhőből, me ly mon- dicens: Hic est Fílius meus 
dá: Ez az én igen kedves diléctus, in quo mihi bene 
fiam, kiben nekem kedvem complácui: ipsum audite. 
telt; őt hallgassátok. Hall- Et audiéntes discfpuli, ceci
ván ezt a tanltványok, ar- dérunt in fáciem suam, et 
cukra borultak.l. és igen meg- timuérunt valde. Et accés
félemlének. t:;s hozzájuk sit Jesus, et tétigit eos, di
méne Jézus és illetvén őket, xítque eis: Súrgite, et no
mondá nekik: Keljetek föl li te t imére. Lev án tes au tem 
és ne féljetek. Fölemelvén óculos suos, néminem vidé
pedig szemeiket, senkit sem runt, nisi solum Jesum. Et 
láttak, csak egyedül Jézust. descendéntibus illis de 
~s amint Icmenének a hegy- monte, praecépit eis jesus, 
ról, meghagyá nekik Jézus, dicens: Némini dixéritis vi
mondván: Senkinek se siónem, donec Fili us hómi
mondjátok a látomást, míg nis a mórtuis resúrgat. 
csak az Emberfia halottai-
ból föl nem támad. 

Felajánlásra. (Zs. 118,47, Offertorium. (Ps. 118, 47 
48.) Parancsaidról elmélke- et 48.) Meditábor in mandá
dem, mert nagyon szeretem tis tuis, quae diléxi valde: et 
öket. Parancsaid felé eme- levábo manus meas ad man
Iern kezemet, mert kedve- dáta tua, quae diléxi. 
sek nekem. l 

Csendes imádság. A jelen
Ievő ajándékokra ké

rünk, Urunk, tekints le 
megengesztelődve, hogy 
mind áldozatos lelkünk, 
mind üdvösségünk gyara
pltására váljana!<. A mi. 

Secreta. Sacriflciis prae
séntibus, Dóm i ne, quae

sumus, inténde placátus: ut 
et devotióni nostrae profí
ciant, et salúti. Per Dómi
num nostrum Jel'um Chri
stum. 

(A :!. és 3. csendes imáds.!! g ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Pref2.ci6 a n;,gyböjti, 562. l. 
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Áldozásra. (Zsolt. 5, 2-4.) l Conununio. (Psalm.5,2-4.) 
Halld meg kiáltásomat és Intéliige clamórem meum: 
figyelj hangos könyörgé- inténde voci oratiónis meae, 
sem re, én királyom és én Rex me us, et Deus meus: 
Istenem, mert hozzád imád- quóniam ad te orábo, Dó-
kozom, Uram. mine. , 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Súpp!ices 
Alázatosan kérünk té- , te rogámus, omnfpo

ged, mindenható Isten, hogy: tens Deus: ut, quos tuis ré
mi, akiket szents~geddel ! fkis sacraméntis, tibi étiarn 
táplálsz, neked tetsző élet- ; plácitis móribus dignánter 
módunkkal is szolgálhas- : deservin:? concédas. Per Dó
sunk neked. A mi Urunk. : minum. 
(A 2. és 3. ildozis utinllmadság ugyanaz, mint Hamvazószcrdan, 

206. 1.) 

Hétf3, nagyböjt 2. vasáraapja után. 
(Staci6s-templom: a Szent Kelemen-bazilika.) 

Az lmadságok és olvasmányok, mint az előző hétfón, rnost is 
a vezeklöknek és a hittanulóknak sz61nak. De emellett rr:e~jelenik 
mar a szenvedés gondolata á Nagypéntek is előreveti árnyat, mert 
a szamOzetésben levli Dániel a szenvedő úr Krí~ztus képe. 

Bevonulásra. (Zs. 25, 11-12.) Introitus. (Ps. 25, l 1-12.) 

•

álts meg engem, l!lfédime me, Dómine, et 
Uram és irgalmazz ~ miserérc rnci: pes 
nekem: lábam egye- .• ..J enim mcus stetit in 

nes úton áll; a gyülekeze-~ via recta: in ec.:lésiis bene
tekben áldalak Uram. (Zs. dlcam Dóminum. (Ps. ibid., 
25, 1.) Szolgáltass, Uram,, l.) Júdica me, Dómine, quó
igazságot nekem, mert ár-l niam ego in innccentia mea 
tatlanságban járok s az úr- ingréssus sum: et in Dórnino 
ban való bizalmarnban meg! sperans, non infirmábor. r. 
nem ingok. f. Dicsc5ség. j Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké-~Qrátio. Pracsta, qt:aesu
rünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy családod, mely ut família tua, quae se, atm
teste fenyltésére a táplálék- . gén do carnem, ab aliméntis 
ban. megtartóztatja magát, ' ábstinet; sectándo justitiam 
az Igazságra törekedve, a 1 a culpa jejúnet. Pet Dómi
bantili is tartózkodjék. Ami. 1 num. 
(A 2. és 3. könyörg~ ugy:~naz, mint H11r'V~zószNd~:l, ?.0!. l.) 
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Szeatlecke Dániel prófétá- Uctio Daniélis Prophétae. 
tól. (9, 15-19.) (9, 15-19.) 

Ama napokban: Könyörge J n diébus illis: Orávit Dá
Dániel az Úrhoz, mond- niel Dóminum, dicens: 

ván: Urunk, Istenünk, ki Dómine, Deus noster, qui 
erős kézzel kihoztad népedet eduxlsti pópulum tuum de 
Egyiptom földéről és nevet terra Aegypti in manu forti, 
szereztél magadnak mind et feclsti tibi nomen secún
a mai napig, - noha vét- dum diem hane: peccávl
keztünk, gonoszságot cse- mus, inlquitátem féclmus. 
lekedtünk: kérlek, Uram, Dómine, in omnern justl
egész igazságodra, fordul- tiam tuam: avertátur, ób
jon el haragod és bosszú- secro, ira tua, et furor tuus 
ságod városodtól, jeruzsá- a civitáte tua jerúsalem, et 
lemtöl, és szent hegyedtől, monte sancto tuo. Propter 
hiszen jeruzsálem és néped peccáta enim nostra, et ini
a ml vétkeink miatt és quitátes patrum nostrórum, 
atyáink gonoszsága miatt Jerúsalem et pópulus tuus 
gyalázat tárgya mindazok fn oppróbrium sunt ómnl
előtt, akik körülöttünk van- bus per circúitum nostrum. 
nak. Most azonban hallgasd Nunc ergo exáudi, Deus no
meg, Istenünk, szolgád kö- ster, oratiónem servi tui, et 
nyörgését és esdeklését, és preces ejus: et osténde fá
önnön kedvedért ragyogtasd ciem tuam super sanctuá
arcodat feldúlt szentélyed rium tuum, quod desértum 
felett. Hajtsd hozzánk, Is- est, propter temetlpsum. ln
te nem, füledet, és hallgass cllna, Deus meus, aurem 
meg; nyisd fel szemedet és tuam, et audi: áperi óculos 
lásd meg pusztulásunkat és tuos, et vide desolatiónem 
azt a várost, mely nevedet nostram, et civitátcm, super 
viseli, hiszen nem a mi quam invocátum est nomen 
érdemeinkben, hanem a tuum: nequ e enim in justi
te nagy irgalmasságodban flcatiónibus nostris prostér
blzva terjesztjük szlned elé nimus preces ante fáciem 
könyörgéseinket. Hallgass tuam, sed ln miseratiónibus 
meg, Uram! Légy kegyes, tuis multis. Exáudi, Dómine 
Uram! Figyelj reánk és placáre, Dómine: atténde et 
cselekedjél önnön kedvedért fac: ne moréris propter te
késedelem nélkül, Istenem, metipsum, Deus meus: quia 
hiszen a te nevedet viseli nomen tuum invocátum est 
városod és néped, Urunk, super civitátem, et super pó
Istenünk. pulum tuum, Dómine, Deus 

noster. 
Atvonulásra. (Zsolt. 69, 6, Graduale. (Psalm. 69, 6 et 
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3.) Segítc5m és szaba- 3.) Adjútor meus, et liberá
dltőm vagy: Uram l ne kés- tor meus esto: Dómine, ne 
lekedjéll J. Jöjjenek za- tardáveris. Y. Confundán
varba és szégyenüljenek tur, et revereántur inimlci 
meg ellenségeim, kik éle-, mei, qui quaenmt ánimam 
temre törnek. meam. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 203. J. 

+ A szent evangélium sza-' +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. i secúndum joánnem. (8, 21-

(8, 21-29.) 29.). 

Az idc5ben: Mondá jézus a l" illo témpore: Dixit jesus 
zsidók seregének: Én turbis judaeórum: Ego 

elmegyek és keresni fogtok vado, et quaerétis me, et in 
engem és meghaltok bűnö--'~ peccáto vestro moriémini. 
tökben. Ahová én megyek, ti Quo ego vado, vos non po
oda nem jöhettek, Mondák téstis venire. Dicébant ergo 
tehát a zsidók: Tán csak Judaci: Numquid intcrffciet 
nem öli meg magát, hogy semetípsum, quia dixit: Quo 
azt mondja: Ahová én me- ego vado, vos non po testis 
g_yek, ti oda nem jöhettek. venire? Et dicébat eis: Vos 
Es mondá nekik: Ti innen de deórsum estis, ego de su
alulról valók vagytok, én l pérnis sum. Vos de mundo 
felülr<'ll vagyok; ti e világ-l hoc estis, ego non sum de 
ból vagytok, én nem vagyok l hoc mundo. Dixi ergo vobis, 
e világból. Azért mondtam 1 quia moriémini in peccátis 
nektek, hogy meghaltok bü- • vestris: si enim non credidé
neitekben. Mert ha nem hi- ritis quia ego sum, morié
szitek, hogy én vagyok, meg- mini in peccáto vestro. Di
haltok bűneitekben. I<érde- cébant ergo ei: Tu quis es? 
zék tehát ll t: I< i vagy te? Dixit eis jesus: Principium, 
Mondá nekik jézus: Amit qui et loquor vobis. Multa 
kezdet óta beszélek nektek. 1 hábeo de vobis loqui, et 
Sokat kellene még felllletek! judícáre. Sed qui me misit, 
beszélnem és ltélnem; de i verax est: et ego quae audlvi 
aki engem küldött, igaz és ' ab eo, haec loquor in mundo. 
én amiket t'lt<lle hallottam, ' Et non cognovérunt, quia 
azokat. beszélem a világban. : Patrem e jus dicéba t Deum. 
Nem erték meg, hogy az : Dixit ergo eis jesus: Cum 
Istent mo~dta Atyjának. · exaltavéritis Fílium hóminis 
Mo~dá a~ert nekik jézus:' tunc cognoscétis quia ego 
MaJd m1~or fölemelitek : sum, et a meípso fácio nihil: 
az ~mberf1át, a~kor meg- sed sicut dócuit me Pater, 
tudjátok, hogy t'n vagyok · haec loquor: et qui me misit. 
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és semmit sem cselekszem J mecum est, et non reliquit 
magamtól, hanem amire en-: me solum: quia ego, quae 
gem az Atya tanított, azt ' plácita sunt ei, fácio semper. 
beszélem és aki engem kül- ! 
dött, velem vagyon ; nem hagyott engem magamra, 
mert én mindenkor azt cselekszem, ami előtte kedves. 

Felajánlásra. (Zs. 15, 7-8.) i Offertorium. (Ps. 15, 7 
Áldom az Urat, ki értelmet ! ct 8.) Benedicarn Dóminum, 
adott nekem; szüntelenül qui trlbuit mihi intelléctum: 
szemern előtt látom az providébarn Dóminum in 
Urat; hisz ő áll jobbomon, conspéctu meo semper: qu ó
hogy meg ne inogjak. niam a dextris est mihi, ne 

commóvear. 

Csendes imádság. Ez az secreta. Haec hóstia, Dó
engesztelő és dicsérő ál-!.__ mine, placatiónis et lau

dozat tegyen minket, Urunk, ! dis, tua nos protcctione dl
oltalmadra méltóvá. A mi. l gnos efficiat. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyan~1., mint Hamvazószerdán, 205. J.) 

Prefáció a nagyhÖ.i ti, 562. 1. 

Áldozásra. (Zsolt. 8, 2.); Communio. (Psalm. 8, 2.) 
Uram, mi Urunk, mily cso-' Dómine Dóminus noster, 
dálatos az egész vi!ágon a quam admirábile est nomen 
te neved! tuum in un ivérsa terra! 
' Aldozás utáni imádság. Ez f.Jostcommunio. Haec nos 

az egyesülés tisztítson corr.múnio, Dómine, 
meg minket, Urunk, a bűn- purget a crlmine: et eaelé
tól és tegyen a menny<:'i J stis rernédii fáciat esse con
orvosság részeseivé. A mi , sórtes. PC'r Dóminum nos-
Urunk. j trum jesum Christum. 
(..\2. és :J. áldozás utáni imlldság u.~ .• min i Humvazószerdán 206. 1.) 

Nagyböjti záró ki>nyörgé.;: 

ll" önyörögjünk. Alázzátok 1(-)rémus. Humiliáte cá-
'- megfejetcket lsten elótt.! _ pit a vestra Deo. 
Halld meg, mindenható 1 Adésto supplicatiónibus 

Isten, könyörgésiinket é;:' ll'btris, omnipotens Deus: 
add meg ki.•gyesrn :lZoknak, : et, quibus fi dúciam sperán
akikbe jös;igod iránt re- . d ile pietátis indúlgcs; con
rnényt ts bizalmat :ír'lSí:- i suétae misericórdiae tríbue 
t asz, szokot t irgalm.a~s;igot! ' benignus cfféctum. Per 
lia tás:"' t. i\ 111i 'unini·: · i )úniintlll• no5trum. 

.'.! '~ ~ .·: ,. l "i 
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Kedd, nagyböjt 2. vasárnapja után. 
(Stációs-templom: a Szent Ralbina-templom.) 

ll szentlecke és stációs szent egyform~n a böjti alamizsna
adásra buzditanak és megmuta\jflk, mily bőven árad ezért rlmk 
majd a kegyelem olaja. Urunk, Krisztus is, az igazi Mester, Igy 
tanit minket. 

Bevonulásra. (Zs. 26, 8, 9) / Introitus. (Ps. 26, 8 et 9.) 
eked szól szívem, té- ibi dixit cor meum, 
ged keres tekinte- quaesfvi vultum tu-
tem: a te arcodat um, vultum tuum, 

keresem Uram: ne fordftsd Dómine, regulram: ne avér
el tőlem arcodat. (Zs. 26, tas táciern tuam a me. (Ps. 
1.) Az úr az én világos- ibid., l.) Dóminus illuminá
ságom és üdvösségem, kitől tio mea, et salus mea: quem 
kellene félnem? Y. Dicsöség. timébo? "!. Glória Patri. 

Könyörgés. Segíts jóságo
san mindvégig, kérünk, 

Urunk, a szent böjt megtar
tásában, hogy azt, amit ál
talad kötelességünknek meg
ismertünk, segitségeddel 
meg is tegyük. Ami L' runk. 

Orátio. Pérfice, quaesu
mus, Dómine, benignus 

in nobis observántiae san
ctae subsldiuiTl: _ut, qu;~e te 
auctőre faciénaa cognóvi
mus, te operánte impleá
mus. Per Dóminum. 

(A 2. és 3. könyörgés u!(yanaz mint Hamvazószerdfln. 201. 1.) 

Szentlecke a Királyok lll. 
könyvébóL (17, 8-16.) 

Ama napokban: Az úr szó
zatot intéze a teszbii 

Illéshez, mondván: Kelj fel 
s eredj a szldoniak Száreftá
jába s tartózkodjál ott: íme, 
meghagytam ott egy öz
vegyasszonynak, hogy táp
láljon téged. Felkele és el
méne Száreftába. 111ikor a 
város kapujához ért, meg
láta egy ozvegyasszonyt ki 
fát szedegetett; rnegszóÍítá 
s mondá neki: Adj nekem 
egy kis vizet val:uui e<.h'ny. 

Léctio libri Regum. 
(3 Reg. 17, 8-16.) 

I n d i é bus ill is: Factus est 
sermo Dómini ad Ellarn 

Thesbíten, dicens: Surge, et 
vade in Saréphta Sidonió
rum, et manébis ibi: prae
eépí enim ibi mulleri víduae,. 
ut pascat te. Surréxit, et 
ábiit in Saréphta. Cumque 
venísset ad portam civitA
tis, appáruit ei múlier vidua 
cólligens ligna, et vocávit 
eam, dixitque ei: Da mihi 
páululum aquac in vase, ut 
hil>am. Cumq'lc illa pl!rge-
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ben, hadd igyam. Mikor az.-1 ret, ut afférret, clamávlt 
tán az elment, hogy hozzon, post tergum ejus, dicens: 
utána kiálta, mondván: After mihi, óbsecro, et buc
Hozz nekem, kérlek, egy fa-l céliam pani3 in manu tua. 
lat kenyeret is kezedben. Az Quae respóndit: Vivit Dó
ezt felelé: Az úmak, a te i minus Deus tuus, quia non 
lstenednek életére mon-~· hábeo panem, nisi quantum 
dom, hogy nincs semmiféle pugfllas cápere potest fa
kenyerem, csak egy marok- rínae in hydria, et páulu
nyi lisztem a vékában s egy Ium ólei in lécytho: en, cól
kis olajam a korsóban: éppen li go du o ligna, ut ingrédiar, 
egy pár darabka fát szedek, et táciam illum mihi, et fllio 
hogy elkészítsem azt ma- meo, ut comedámus, et mo
gamnak s fiamnak, hogy rián111r. Ad quam Elias ait: 
megegyük s azután meg- Noli timére, sed vade, et 
haljunk. Mondá néki IIJts: l fac sicut dixisti: verúrnta
Ne félj, csak eredj s tégy, jrnen mihi primum fac de 
ahogy mondtad; elóször l ipsa farinula subcinericium 
azonban nekem készíts ab- panem párvulum, et after 
ból a liszteeskéból egy kis, ad me: tibi autern et tili o 
hamui.Jan sült lepényt s ., tuo fácies póstea. Haec au
hozd ki azt nékem, magad- ten: dicit Dóminus Deus 
nak és fiaanak a:wtán csi-

1 
Israel: Hydria farinae non 

~álj. Ezt üzeni ugyanis az; defíciet, nec lécythus ólei 
Ur, Izrael Istene: Nem ül'ülj minuétur, usque ad diem, 
ki lisztes vékád s nem öpad 1 in qua Dóminus datúrus est 
el olajos korsód mindaddig, 1 plúviam super fáciem ter
mig esőt nem ád az úr a 

1
. rac. Quae ábiit, et fecit jux

töld színére. Erre az elméne t:~ verbum Elia e: et comé
s Illés szava szerint cselek- dit ipst:, et illa, et domus 
vék s evék ő s az asszony s e jus: et ex illa die hydria 
egész házanépe s attól a farinae non defécit, et Jé
naptól kezdve nem ürült ki C}'tiJUS ólei non est imminú· 
a lisztes véka s nem apa~t tu~, juxta \'erbum Dómini, 
el az olajos korsó - az Ur quod locútus fúerat in manu 
szava szerint, melytt Illés Elia\!, 
által szólot t. 

Atvonulá.sra. (Zs. 54, 23, G;aduale. (Ps. 54, 23, 17-
17-19.) Vesd az úrra gondo- l \J.) _Iada cogitátum tuum 
dat s ö majd gondoskodik i1; Dl:ndno, et ipse te 
rrílad. ~·. Middn ;:z Lrh•Jl Cllulí;.:t. t. Dum elamárern 
kiáltok, meghallgatja szavJ. , aJ i'J,íminum, exaudivit vo
mat <~zokk·d szt:mtltn, al< i'<: c~:11 mc.::m ah hi~, qui appro· 
dltnt-m !iirrl•.'k. 'pi!J.p::,n: •p:';;, 
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+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangéli i 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(23, 1-12.) (Matth. 23, 1-12.) 
•\z időben: Szó!a jézus a 1 n illo térnporc: Locútus est 

J- seregekhez és tanltvá- jesus ad turbas, et ad 
nyaihllz, mondván: Mózes disclpulos suos, dicens: Su
székében az Irástudók és fa- per cáthedram Móysi sedé
rizeusol< ültek. Mindazt te- runt scribae et pharisaei. 
hát, amit mondanak nek- Omnia ergo quaecúmque dl
tek, tartsátok meg és tegyé- xerint vobis, serváte, et fá
tek; de tetteik szerint ne cite: secúndum ópera vero 
cselekedjetek; mert mond- eórum nollte fácere: dicunt 
ják és nem teszik. Ugyanis enim, et non fáciunt. AlJi
nehéz és elviselhetetlen ter- gant enim ónera grávia et 
he ket kötözgetnek és raknak importabília, et impónunt 
az emberek vállaira, de ma- in h úrneros hóminum: dlgito 
guk egy ujjukkal sem akar- autern suo nolunt ea mo
nak azokon lendlteni. Min- vére. Omnia vero ópera sua 
den cselekedetüket pedig faciunt, ut videántur ab ho
azértteszik, hogy lássák őket mlnibus: dilátant enim phy
azemberek; mert kiszélesltik lactéria sua, et magnificant 
imaszíjaikat és mcgnagyob-: fímbrias. Arnant autern pri
bltják köntösük bojtjait. l mos recúbitus in coenis, et 
Szeretik a főhelyeket a la- primas cáthedras in synagó
kom.ákon és az első széke- gis, et salutatiónes in foro, 
ket a zsinagógákban és a kö- et vocári ab hominibus 
szöntéseket a piacon és Rabbi. Vos autern nollte vo
hogyha rabbinak hívják cári Rabbi: un us est enim 
öket az emberel<. Ti pedig Magister vester, omnes au
ne hivas$átok magatokat tem vos fratres estis. Et pa
rabbinak; mert egy a taní- trem nollte vocáre vobis su
tótok, ti pedig :r:indnyájan per terram, unus est enim 
test. v érek vagyto!<. Es ne Pater_ ves ter, qui in eaelis 
hivjatok senkit atyátoknak est. Nec vocémini maglstri: 
:t f~ldön; mert egy a ti quia Magister v~ster. un us 
Atyatok, kimennyekben va- est, Christ us. Qu1 ffiiiJOr est 
gyon. /'.\;;;tereknek se hivas- vestrum. erit miníster ve
sáto!< m<lgatek;;t; me rt egy st er. Qui au tem se cxaltá-
1'! MestC'retek, a l{risztu~. vcrit, humiliát>itur: et qui 
Aki nar:yobl:> kliziilctek, az. s.;; humiliávcrit ex:1ltábitur. 
!esz a tJ szo:g~tok. Akipedig! 
magát felmagasztalja, m~galáztatik, és aki ma!!át meg
alhza, fE'Irnag<1s1taltatik. 
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Felajánlásra. (Zs. 50, 3.) Offertoriwn. (Ps. 50, 3.) 
Könyörülj rajtam, Uram, Miserére mei, Dómine, se
nagy irgalmad szerint; tö- cúndum magnam misericór
rJid el, Uram, gonoszsá- diam tuam: dele, Dómine, 
!!Omat. iniqu 1tátem meam. 

Csendes imádság. Megen- secreta. Sanctificatiónem 
gesztelődötten engedd .._ tuam nobis, Dómine, 

meg, Urunk, hogy megszen- , his mystériis operáre piacá
telő kegyelmed c misztérium i tus: quae nos ct a terninis 
által bennünk hatásos legyen l purget vltiis, et ad caeléstia 
és minket a földi bűnöktől l dona perdúcat. Per Dómi
megtisztítson és a mennyt>i j num nostrum jesum Chris
javakhoz vezessen. A mi l tum, Filium tuum, qui tecum 
Urunk. vivit. 

(A 2. (-s 3. csendes imAdság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Prefáció 3 nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 9, 2-3.) Communio. (Ps. 9, 2-3.) 
Hirdetem minden csodatet- Narrábo ómnia mirabília 
tedet, örvendezem és ujjon- tua: laetábor, et exst:ltábo 
gok benned: zsoltárral dicső- in te: psallam nómini tuo, 
lt,em, óh, Fölséges, nevedet. · Altíssime. 

Alc!ozás utáni imádság. postcommunio. Ut sacris, 
• Hogy szent adomá- Dómine, reddámur di
nyaidra, Urunk, méltók gni munéribus: fac nos tuis, 
legyünk, engedd, hogy pa- , quaesumus, semper obedire 
rancsaidnak mindig enge- mandátis. Per Dóminum 
delmeskedjünk. Ami Urunk. nostrum. 
(A 2. és 3. aldozás utáni imáds~g ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

20\l. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

I< önyörgés. Alázzátok meg !Qrémus. Humiliáte cá pi ta 
feietcket lsten előtt. • vestra Deo. 

EngésztclrJd.iél meg.Uru nk, i Propitiáre, Dóm i ne, sup
kGnyörg•~seinkre és gyó· l plicationibus nostris, et ani
gyitsd meg lelkünk gyen-i márum nostrárum m~dére 
geségci t, hogy r~1iután bocsá- j langnóribus: ut, remissi ón e 
natot nyertünl,, áldásod-' perct-pta, in tua scmper 
ban minaig örvendhessünk. l benedictióne laett'rnur. Per 
:\ mi l Jr1:11l;. ' Dóminmn. 
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Szerda, nagyböjt 2. vasároapja után. 
(StAciós-templom: a Szent Cecilia-templom.) 

A stációs szent a kH pogány ifjút, Tiburtiust és Valerianus! 
a pogányságból a keresztség kegyelmére és a vértanuság dicsil
ségére vezette el. Az Egyház ma az ő alakjában vezet minket bún· 
bAnatra, készít a keresztség rnegünneplé5ére és segit l(risztus 
kelyhéhez : mindezek illtal pedig a húsvéti feltámadásra. Tanul
ságokkal teli igazi nagyböjti mise. 

Bevonulásra. (Zs. 37, 22-23.) llntroitus. (Ps. 37, 22-23.) 
e hagyj el engem, ge derelínquas me, Dó-

Uram, én Istenem! 1 mine, Deus meus, 
ne távozzál el tőlem: ne discédas a me: 

figyeij reám, segits meg inténae in adjutórium me
engem, Uram, szabadltóm. um, Dómine, virtus salútis 
(Zs. 37, 2.) Uram l ne feddj mea e. (Ps. ibid., 2.) Dó
meg engem bosszúságodba n, mine, ne in furóre tuo ár
ne fenyíts meg haragodban. gu as me: nequ e in ira tu:~ 
-,. Dicsöség. corrípias me. 'f. Glória. 

Könyörgés. Népedre, ké- Qrátio. Pópulum tuum, 
rünk, Urunk, tekints quaesumus, Dómine, 

kegyesen és engedd meg, propiti us réspice: et qu os 
hogy azok, akik parancsod ab escis carnálibus pracci
szerint a húsételtől tartóz- pis abstinére, a nóxiis quo
kodnak, a veszélyes bűnök- : que vltiis cessáre concéde. 
kel is szakítsanak. A mi. ; Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazós7erdán, 201. l.) 

Szentlecke Eszter könyvé- 1 Léctio libri Esther. (13, 
ből. (13, 8-ll, 15-17.) J 8-ll et 15-17.) 

A ma napokban: Mardo- · 1 n d ié bus il lis: Orávit Mar
J-\ keus könyörge az úr- 1 dochaeus ad Dóminum, 
hoz, mondván: Uram,Uram, dicens: Dómine, Dómine 
te mindenható király! Ha- Rex omnírotens, in dicióne 
talmad alá tartozik minden, enim tua cuncta sunt púsita. 
és nincs, aki akaratodnak et non est qui possit tuae 
ellentállhatna, ha azt hatá- resistere voluntáti, si decré
rozod el, hogy megmented veris salváre lsr;\el. Tu ft'
Jzraelt. Te alkottad az eg~t. · cisti eaeium ct terram, et 
~földet és mindent, amit az l quidquid eae li <imbitu con li· 
eg pereme. magába foglal.! nétur. l)ómim:s citiinilim es, 
Tl' va~y lfolndennc·k az Ur:t. ~ne,· c:;t qili rl'sístat rn;;_k-
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és nincs, ki ellentállhatna státi tuae. Et nunc, Dómine 
fölségednek. Azért tehát, Rex, Deus Abraham, mlse
Uram, király, Ábrahám ls- rére pópuli tui, quia volunt 
tene, könyörülj meg népe- nos inimlci nostri pérdere, 
den, ellenségeink ugyanis el et hereditátern tuam delére. 
akarnak veszíteni minket, Nec despícias partem tuam, 
örökségedet pedig kiirtani. quam redcmlsti tibi de A egy
Ne vesd meg tulajdonodat, pto. Exáudi deprecatiónem 
melyet kiszabadítottál ma- meam, et propítius esto 
gadnak Egyiptomból. Hall- sorti et funículo tuo, et con
gasd meg könyörgésemet, vérte luctum nostrum in 
légy irgalommal kötélmérte l gáudium, ut vivéntes laudé
osztályrészedhez, változ- mus nomen tuum, Dómine, 
tasd örömre gyászunkat, l et ne claudas ora te canén
hogy életben maradjunk és! tium, Dómine, Deus noster. 
dicsérjük nevedet, Uram; 1 

ne zárd le azoknak ajakát, akik magasztalnak téged, 
Urunk, Istenünk. 

Atvonulásra. (Zs. 27, 9, Graduale. (Ps. 27, 9 et l.) 
1.) Uram, mentsd meg né- Salvum fac pópulum tuum, 
pedet, áldd meg öröksége- Dómine, et bénedic heredi
det. f. Hozzád kiáltok, táti tuae. t. Ad te, Dómine, 
Uram, Istenem l ne fordulj el clamávi: Deus meus, ne sf
szótlanul tőlem, nehogy ha-· !eas a me, et ero similis de
sonló legyek a sírba szál-l scendéntibus in lacum. 
Jókhoz. 1 

Böjti ének u~yanaz, mint Hamvazószerdán, 203. l. 

.ze A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (20, 

(20, 17-28.) 17-28.) 
;\ z i dó ben: Mikor Jeruzsá- l n illo témpore: Ascéndens 

.l-\ Jem felé tartott Jézus, Jesus Jerosólymam, as
magához vevé a tizenkét ta- súmpsit duódecim discípu
nítványt külön és mondá Ios secréto, et ait illis: Ecce 
nekik: Ime, felmegyünk Je- ascéndimusJerosólymam, et 
n1zsálcmbe és az Emberfiát Fili us hóminis tradétur prin
il papi fejedelmek és írás- cípibus sacerdótum, et scri
tudók kezeibe fogják adni, bis, et condemnábunt eum 
eshalálraítdik:ésátadjákőt morte, et tradent eum gén
<~ pogányoknak, hogy kicsú- tibus ad illuuéndum, et fla
foljálc, megostorozzák és fel- gellándum, ct crucifigén
fe~zítsék t'S harm:Jdnapon dum, ct tértia die resúrget. 
U•ll:'ln;ad. r\kkor hozzá j:'l- Tunc accéssit ad t>um mater 
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rula Zebedeus fiának anyja 
fiaival együtt, imádván őt 
és kérvén tőle valamit. ű 
pedig kérdé: Mit akarsz? 
Felelé amaz neki: Mondd, 
hogy ez az én két fiam ~gyik 
jobbodon, másik baloldalo
don üljön országodban. Felel
vén pedigjézus,mondá: Nem 
tudjátok, mit kértek. Meg 
tudjátok-e inni a poharat, 
melyet én inni fogok? Felelé
nek: Meg tudjuk. Mondá ne
kik: Az én poharamat ugyan 
inni fogjátok; de jobb-, vagy 
baloldalomon ülni nem az 
én dolgom, hogy megadjam 
nektek, hanem akiknek 
Atyám készítette. És hall
ván ezt a tíz, bosszankodá
nak a két testvérre. jézus 
pedig magához híván öket, 
mondá: Tudjátok, hogy a 
népek fejedelmei uralkod
nak rajtuk, és nagyjaik ha
talmat gyakorolnak felet
tük. Nem úgy leszen tiköz
tetek: hanem ::ki köziiietek 
nagyobb akar lenni, legyen a 
ti cselédetek, és aki első akar 
lenni köz tetek, az lesz a szol
gátok; miként az Emberfia 
nem azért jött, hogy neki 
szolgáljanak, hanem hogy ö 
szolgáljon és váltságul adja 
életét sokakért. 

Felajánlásra. (Zs. 24, 1-3.) 
Hozzád emelem Uram, lel
kemet: Istenem, tcbeuned 
rernéle_k, ne hagyd, hogy 
megszegyenülj ek: s ellensé
geim belőleJu gúnyt űae
nek, hisz senki, aki tl'bcnned 
hízik, nwf: nt'lll ~z,•gyemi!. 

filiórum Zebedaei cum flliis 
suis, adórans et petens áH
quid ab eo. Qui dixit ei: 
Quid vis? Ait illi: Dic ut 
sédeant hi duo filii mei, 
unus ad déxteram tuam, et 
unus ad sinistram in regno 
tuo. Rcspóndens autern je
sus, dixit: Nesci t is quid pe
tát is. Potéstis bíberc cáli
cem, quem ego bibitúrus 
sum? Dicunt ei: Póssumus. 
Ait il lis: Cálicem quidem 
me um bihétis: sedére au tem 
ad déxteram meam vel si
nfstram, non est meum dare 
vobis, sed quibus parátum 
est a Patre meo. Et audién
tes dccem, indignáti sunt 
de duóbus frátribus. jesus 
autern V(Jcávit eos ad se, et 
ait: Sci t is quia príncipes 
géntium domlnántur eórum: 
et qui majóres sunt, pote
stAtem exércent in eos. Non 
ita erit inter vos: sed qui
cúmque volilerit inter vos 
major fíeri, sit vester minís
ter: et qui volilerit inter ve:s 
primus esse, erit vester ser
\'US. Sicut Fílius hómínis 
non venit ministrári, sed 
ministráre, et dare imimam 
suam, redemptiónem pro 
rnultis. 

Offertorium. (Ps. 24, J-~~) 
Ad te, Dóminc, lcvá\'i ani
mam meam: Deus me us, 
in te confíuo, non erubés
cam: neqrt<' irrídcant me 
inimíci mci: ét enim uni
vers•, qui tc l'X~pl:rt<Jnt 
11011 .:r>uin:ld,··nl'l'r. 
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Csendes imádság. Tekints, l secre~. Hóstias, Dóm i ne, 
Urunk, kegyesen a ne- 1 quas tibi offérimus, pro

ked hozott áldozati adomá-i pítius réspice: et per haec 
nyokra, és e szent csere ál- sancta commércia, vincula 
tal oldozd fel büneink bilin- : peccatórum nostrórum ab-
cse it. A mi Urunk. i sólve. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205. t) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Áldozásra. (Zsolt. 10, 8.) l Conununio. (Psalm. 10, 8.) 
Igaz az úr s az igazságot 'i Justus Dóminus, et justl
kedveli, arca az igazságot. tiam diléxit: aequitátem 
nézi. i vidit vultus ejus. 

A ldozás utá.rti imádság. i postconununio. Sumptis, 
.1'-\ Sze nt titkaidnak vétele , Dómine, sacramént is: 
gyarapítsa bennünk, kérünk,' ad redemptiónis aetérnae, 
Urunk, az örök megváltás 1 quaesumus, proficiámus 
kegyelmét. A mi Urunk. ; augméntum. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imád~ág ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

2ú6. 1.) 

I< önyörögjünk. Alázzátok 'Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejetcket lsten előtt. l pit a vestra Deo. 

lsten, az ártatlanság hely-: Deus, innocéntiae resti
reállítója és kedveWje, for-: tútor et amátor, dirige ad 
ditsd magad felé hiveid szí- te tuórum corda servórum: 
vét, hogy lelked buzg2lmá- ut, spíritus tui fervóre con
tól lángra lobbanva, a hit-. cépto, et in fide iovenián
ben állhatatosali és a cselek- tur stábiles, et in ópere 
vésber. tevékenyi!k legye- efficáces. Per Dóminum 
nek. A mi Urunk. nostrum Jesum Christum. 

Csütörtök, nagyböjt 2. vasárnapja után. 
(Sti!ciűs-ternplcm: Sancta .\\aria trans Tibcrim.) 

A staciós-templl'm egykor a gndJg zsidók negyedében volt, a sze. 
gény kerl'sztények házai közt. Ezert int a $Z~ntmise, hogy vezekel
jünk, ho a pénzvágy és /:l vezet minket is hatalmáb~ kerített. járjuk 
J l élet útját, nehogy bűneink miatt az Egyházból kitaszltva élj iink. 

Bevonulásra. (Zs. 69, 2-3.) introitus. (Ps. G9, 2 et 3.) 

ll
~ten, iigycij segitsé· i-~~mieus, in adjutórium 

ge nm::. ~Jr;~m! ~~e.~s IlU ~l!l m~um in ténd~: J.? ó
..... ..1 megsrgltesemrc: JOJ- ~ nune, ad adJuvan
jenek zav:trba és sZl'gye- dum rn~ festina: confundán
niiljenck :nrg, kiJ: (·lcternre tur d revrreántur inímici 
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törnek. (Zs. 69, 4.) Hátrál- ! mei, qui quaerunt ánimam 
janak meg, valljanak szé-~ meam. (Psalm. ibid., 4.) 
gyent, kik bajt kivánnak Avertántur retrórsum, et 
nekem. r. Dicsöség az l erubéscant: qui cógitant 
Atyának. mihi maia. r. Glória Patri. 

I(önyörgés. Add meg ne-~Qrátio. Praesta nobis, 
künk, kérünk, Urunk, l quaesumus, Dómine, 

kegyelmed segítségét, hogy! auxilium grá ti ae tuae: ut 
buzgó böjtölésünk és imád-! jejúniis et oratiónibus con
ságaink által megszabadul- :l veniénter inténti, liberé
junk a lélek és test ellensé- mur ab hóstibus mentis et 
geitől. A mi Urunk. 1 córporis. Per Dóminum. 
(A 2. es 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke jeremiás prófé- Léctio jererníac Prophétae. 
tától. (17, 5-10.) (17, 5-10.) 

Ezeket mondja az Úristen: H ace d i cit Dóm i n us Deus: 
Átkozott az az ember, Maledictus homo, qui 

ki emberben bízik és hatan- confídit in hóminc, et ponit 
dóra támaszkodik, és szíve carnem bráchium suum, et 
eltávozik az úrtól! Mert a Dórnino recédit cor ej us. 
olyan lesz, mint a cserje a Erit enim quasi myrícae in 
pusztában; ha valami jó . desérto, et non vidébit cum 
jön, semmit sem lát belőle, 1 vénerit bonum: sed habi
hanem a kiaszott sivatag-l tábit in siccitáte in desérto, 
ban tanyázik, sós és Iakha- in terra salsúginis, et in
tatlan földön. Áldott az az habitábili. Benedictus vir, 
ember, kinek az úrban van qui confldit in Dómino, et 
bizodalma, és az úr neki a erit Dóminus fidúcia ejus. 
reménysége! Olyan lesz, Et erit quasi lignum quod 
mint a folyóviz mellé ülte- transplantátur super aquas, 
tett fa, mely nedves talajba quod ad humórem mittit 
bocsátja gyökereit, és nem radices suas: et non timébit 
fél, ha eljö a nyár. Lombja cum vénerit aestus. Et erit 
zöldelleni fog, s a szárazság fólium ejus víride, et in 
idején nem kell aggódnia, témpore siccitátis non erit 
nem is sztinik meg sohasem sollicitum, nec aliquáncto 
gyümölcsöt teremni. Csal- désinet fácere fructum. Pra
fabb a sziv mindennél ts vum est cor ómnium, et 
kifürkészhetetlen: ki ismer- inscrutábile: quis cognós
hcti meg azt? Én, az Úr cet illud? Ego Dómint1s 
azonban kivizsgálom a szí- scrutans cor. et prohans re
vet, és kikutatom a vesé- 1 nf"s: qui do unicuique juxta 
ket. ;;zt;'u< llll'J:!;fitet,·k kin~k- viam suam, et juxta fructum 
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kinek az ő útja szerint, ,, adinventiónum suárum: di
mon dá a mindcnható úr. cit Dóminus omnipotens. 

Atvonu1ásra. (Zsolt. 78, , Graduale. (Ps. 78, 9 et 
9-10.) Légy kegyelmes, 1 10.) Propltius esto, Dómine, 
Uram, bííneink iránt, hogy peccátis nostris: ne quando 
nemondják a pogányok: Hol dicant gentes: Ubi est Deus 
van az ő Istenük? t. Se- eórum? "W. Adjuva nos, 
glts rajtunk szabadító Iste- Deus salutáris noster: et 
nünk l és neved dicsőségéért, propter hon ó rem nóminis 
meats meg, Uram, minket. tui, Dómine, libera nos. 

>I• A szent evangéliwn sza-l >!<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint.! secúndum Lucam. (16, 

(16, 19-31.) l 19-31.) 

Az időben : Mondá jézus {n illo témpore: Dixit je
a farizeusoknak: Vala l sus p harisaeis: Homo 

egyszer egy gazdag ember, quidarn erat dives, qui in
bJborba és patyolatba öltöz- duebátur púrpura et bysso: 
köd ő és mindennap dúsan et epulabátur quotidie splén
lakmározó. És vala egy dide. Et erat quidarn men
Lázár nevű koldus is, ki dicus, nómine Lázarus, qui 
annak kapuja előtt fetreng jacébat ad jánuam ejus, 
vala, rakva fekélyekkel és uicéribus plenus, cúpiens 
szeretett volna jóllakni a saturári de micis, quae 
morzsákból, melyek lehul- cadébant de mensa dlvitis, 
Iának a gazdag asztaláról, et nemo illi da ba t: sed et 
de senki sem adott neki ; canes veniébant, et Jingé
csak az ebek jövének és ny a- ban t úlcera e jus. Factum 
Jogaták az ő sebeit. Történt 

1 
est autern ut morerétur 

pedig, hogy meghala a kol- mendicus, et portarétur ab 
dus és az angyalok Ábrahám Angelis in sin um Abrahae. 
kebelébe vivék; meghala Mórtuus est autern et d i ves, 
pedig a gazdag is és eltemet- et sepúltus est in inférno. 
teték a pokolban. Fölemel- Elevans autern óculos suos, 
vén pedig szemeit, midőn a ' cum esset in torméntis. vi
kínok közt volt, meglátá l dit Abraham a longe, et Lá
Ábrahámot messziröl és Lá- za rum in sin u e jus: et ipse 
za rt az 6 kebelén; és kiált- .

1 
clamans, dixit: Pater Abra

ván mondá: Atyám, Ábra- 1 ham, miserére mei, et mitte 
hám! könyörülj rajtam és l Lázarum, ut intingat extré
kül dd el Lázárt, hogy vízbe l mum digiti sui in aquam, ut 
mártván ujja hegyet, hű-l refrígeret linguarn mcam, 
sítst' meg nyelvemet; me rt l quia crúcior in hac fl amma. 
kin ló dom e lángban. Mondá . E:: t dixit illi Ab ra ham: Fili, 
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neki Ábrahám: Fiam, jus- recordáre quia recepisti 
son eszedbe, hogy elvetted bona in vita tua, et Lázarus 
javaidat életedben, Lázár similiter maia: nunc autern 
pedig hasonlóképpen a rosz- hic consolátur, tu vero cru
szakat; ő tehát most itten ciáris. Et in his ómnibus, 
vigasztalódik, te meg gyöt- inter nos et vos chaos ma
rődöl. Azonfelül köztünk és gnum firmátum est: ut hi, 
köztetek nagy mélység tá- qui volunt hinc transire ad 
tong, hogy akik innen át vos, non possint, neque inde 
akarnának hozzátok mcnni, hu c transmcáre. Et c~ it: 
ne tudjanak, sem az onnét Rogo ergo te, pater, ut 
valók ide át ne jöhessenek. mittas eum in dornum pa
És mondá: l( érlek hát tris mei. Há beo enim quin
Atyám! küldd el őt atyai que fra tres, ut testétur i il is, 
házamba, mert öt testvé- ne et ipsi véniant in hunc 
rem van, tegyen nekik bi- locum tormcntórum. Et l'it 
zonyságot, hogy ne jussanak illi Abraham: Habent Móy
ők is a kínok e helyére. sen et prophét as: áudiant 
Felelé neki Ábrahám: Van ill os. At ille dixit: Non, pa
Mózesük és prófétáik, hall- ter Abraham: sed si quis ex 
gassanak rájuk. Amaz pe- mórtuis !erit ad eos, poeni
dig mondá: Nem úgy Atyám, téntiam agent. Ait autern 
Ábrahám l hanem ha valaki illi: Si Móysen et prophétas 
a holtak közül megy hozzá- 1 non áudiunt, neque si quis 
juk, bűnbánatot tartanak. ex mórtuis resurréxerit, ere
Felelé pedig neki: Ha Mó- ! den t. 
zesre és a prófétákra nem : 
hallgatnak, akkor ha valaki a holtak közül feltámad, 
annak sem fognak hinni. 

Felajánlásra. (Móz. I l. 32, 
ll, 13, 14.) l( érlelte Mózes 
az Urat, Istenét, mondván: 
Miért gerjedne fel, Uram, 
haragod néped ellen? szün
jék meg haragod: emlékez
zél meg Ábrahámról, Izsák
ról és jákobról, kiknek 
megesküdtél, hogy nekik 
adod a tejjel-mézzel folyó 
fi'rld~t. ~s megengesztelödék 
az Ur, es nem tevé meg azt 
a rosszat, melyet népe el
len montlott. 

Offertorium. (Exodi 32, 
ll, 13 et 14.) Precátus est 
Móyses in conspéctu Dó
mini Dei sui, et dixit: Qua re, 
Dómine, irásceris in pópulo 
tuo? parce irae ánimae 
tuae: meménto Abraham, 
Isaac, ct Jacob, quibus 
jurásti dare terram fiuén
tem lac et mel. Et placátus 
est Dómint•s de rnalignitáte, 
quam dixit facere pópulo 
su o. 
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Csendes imádság. A jelen ,. secreta. Praesénti sacri
adomány, Urunk, ame- ..._ flcio, nómlni tuo nos, 

lyet a böjttel nevednek 1 Dómine, jejúnia dicáta 
ajánlunk, szentcljen meg sanctificent: ut, quod ob
minket, hogy amit önfegyel- servántia nostra profitétur 
münk külsöleg vall, benső- extérius, intérius operétur 
leg hatásossá váljék. A mi , efféctu. Per Dóminum no-
Urunk. ' strum. 
(A 2. és 3. csendes imftdsftg ugyanaz, mint Hamvazószerdftn, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Ján. 6, 57.) 1 Communio. (Joann. 6, 
Aki eszi az én testemet és .57.) Qui mandúcat meam 
issza az én véremet, énben-1 carnem, et bibit meum 
nem marad és én őbenne, 

1 
sánguinem, in me manet, 

mondá az úr. : et ego in eo, dicit Dóminus. 
' ' 

Aldozás utáni imádság. Ke- postcommunio. Grá ti a tua 
gyelmed, kérünk, Urunk, nos, quaesumus, Dó

ne hagyjon el minket: ha- mine, non derelínquat: quae 
nem tegyen minket szent et sacrae nos déditos fá
szolgálatodra méltókká és ciat servitúti, et tuam no
szerezze meg nekünk min- bis opem semper acquirat. 
denkor segítségedet. A mi Per Dóminum nostrum Je-
Urunk Jézus ·Krisztus. sum Christum. 
(A 2. és 3. ftldozás utáni imádság !l. a., mint Hamvazószerdán, 200.1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok :Qrémus. Humiliáte cápite 
megfejeteketlsten előtt. i vestra Deo. 

Légy, Urunk, szolgáid i Adésto, Dómine, fámulis 
segitségére és add meg ne- i tuis, et perpétuam benig
kik könyörgéseikre örö-i nitátem largíre poscénti
kös áldásodat, hogy azok- i bus: ut iis, qui te auctőre 
nak, kik örömmel vallanak: et gubernatóre gloriántur, 
teremtőjüknek és vezérük-! et congregála restáures, et 
nek, megújítsd amit sze- restauráta consérves. Per 
reztek s megörizd, amit : DóminLöm nostrum Jesum 
megújitottak. A mi Urunk. 'Christum. 

Péntek, nagyböjt 2. \'&sárnapja után. 
(Stácios-templom: a Szent Vitális-templom.) 

Négy hettel Na~:ypentek előtt a7. úr szcnvcdi:seire r!wtat r:. 
a st!lciós szent, akit egy verembe do:Jtak, 111lnt Ji1Lserct t•!s\vcrrö 
ts kit megöltek, minl a király fiat a szol.:ín!UI'Ikásnk. 
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Bevonulásra. (Zsolt. 16, 15.) l Introitus. (Psalm. 16, 15.) 

[ln pedig igazságban i .go autern cum justí
jelenek meg színed l _ tia apparébo in con-
eliltt: s majd akkor: _ ____ : spéctu tuo: satiábor 

bl5velkedem, ha megjelenik : dum manifestábitur glória 
dicsilséged. (Zs. 16, 1.) Hall- tua. (Ps. ibid., 1.) Exáudi, 
gasd meg, Uram, igaz ügye- Dóm i ne, justitiam meam: 
met: figyelj könyörgésemre. 1 inténde deprecatióni meae. 
1. Dicsöség. l '&'. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- i(')rátio. Da, quaesumus, 
rünk, mindenható ls-l omnipotens Deus: ut, 

ten, hogy a szent böjt min-, sacro nos purificánte jejú
ket megtisztltson s tiszta· nio, sincéris méntibus ad 
szfvvel érhessük el a j ö-l sancta ventura fácias per-
vendil ünnepeket. A rni. venire. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugy.1nn, rnint Hamv;,.zós:-:erdán, 201. 1.) 

Szentleck:e Mózes l. kúny-1 Léctio libri Génesis. (Gen. 
véMI. (37, 6-22.) '! 37, 6-22.) 

Ama napokbc.n: Mondá jó-, I n diébus illls: Dixit jo
zsef testvéreinek: Hall- ! se ph frátribus suis: Au

játok álmomat, amelyet lát- i dite sómnium meum, quod 
tam. Azt álmodtam, hogy: vidi: Putábam nos ligáre 
kévét kötöttüuk a me zön 1 manípulos in agro: et quasi 
s az én kévém felemelkedrtt! consúrgere manípulum me
és megállott, a ti kévéitek i um, et stare, vestrósque 
pedig kön!je állottak és le- manípulos circumstántes 
borultak kévém előtt. Fe- adoráre manípulum meum. 
Jelék testvérei: Talán b i- Respondérunt fratres e jus: 
zony királyunk leszesz, vagy Numquid re':' noster eris? 
uralmad alá kerülünk? Ezek aut subjicicmur dicióni 
az álmok és beszédek csai<, tuae? Haec ergo causa 
taplót adának az irigység s l somni0rum atque sermó
a gyűlölség alá. Másik Almot ! num, invidiae et ódii fórni
is láta s azt is elbeszélé test-! tcrn ministrávit. Aliud quo
véreinek, mondván: Azt 1/it- l que victit sómnium, quod 
tam álmomban, hogy a nap i narrans frátribus, ait: Vidi 
és a hold, meg tizenegy C$il- ' ;->er som n ium, quasi solem, 
lag leborult ell"ittem, ,\\ii<Or • ct lunam, et steilas únde
ezt atyjának s te~tvéreinek c:m aúoráre me. Quod cum 
elb~szi:lte, atyja mcgdor- i patri suo et frátribus retu
gála s monda: Mit jcieutsen lísset, increp:ívit eum pater 
ez az álom, amelyd lát dl? su us, et dixit: Quid sibi 
Talán bizony hoi!y ·~u ili~g vult l!OC sómnium, quod 
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anyád és testvéreid földig l vidlsti? Num ego et mate
boruljunk előtted? Irígy- tua et fratres tui adorábír 
k~dtek ezért reá testvérei,, mus te super terram? ln
atyja azonban hallgatagon vidébant ei lgitur fratres 
fontolgatta magában a dol-~ sui: pater vero rem tácihis 
got. Mikor aztán egyszer considerábat. Cumque fra
testvérei atyjuk nyájait le-~· tres illius in pascéndis gré
geltetve, Szichemben tar- gib us patris morarén tur in 
tózkodtak, mondá néki lz-, Sichem, dixit ad eum Israel: 
rael: Testvéreid Szichemben .

1

· Fratres tui pascunt o ves 
legeltetik a juhokat; jer, in Síchimis: veni, mittam 
hadd küldjelek el hozzájuk. te ad eos. Quo respondénte: 
ű felelé: Itt vagyok. Mondá Praesto sum, ait ei: Va de, 
erre néki: Eredj s nézd meg, et vide si cuncta próspera 
jól van-e minden testvéreid sint erga fratres tuos,· et 
s a juhok körül s hozz ne- pécora: et renúntia mihi 
kem hlrt, mi van? Elküldé l quid agátur. Missus de valle 
tehát Hebron völgyéből s ő, Hebron, venit in Sichem: 
el is juta Szichembe. Amint! invenltque eum vir errán
aztán a mezőn bolyongott, tem in agro, et interrogávit 
találkozék vele egy ember quid quaereret. At ille re
és megkérdezé, mit keres. spóndit: Fratres meos 
Ű felelé: Testvéreimet kere- quaero: indica mihi ubi 
sem; mondd meg nékem, pasca nt greges. Dixitque 
hol legeltetik nyájaikat. ei vir: Recessérunt de loco 
Mondá erre néki az az em- isto: audlvi autern eos d i
ber: Elmentek innen, de cé n tes: Eámus in Dóthain. 
hallottam, hogy azt mon- Perréxit ergo joseph post 
dották: Menjünk Dotáinba. fratres suos, et invénit eos 
Elméne tehát József a test- in Dóthain. Qui cum vidis
vérei után és DotAinban sent eum procul, Antequam 
meg is találá őket. Mikor accéderet ad eos, cogitavé
messziröl meglátták, mi- runt illum occidere, et mú
elótt még odaért volna hoz- tuo loquebántur: Ecce 
zájuk, arra gondolának, somniátor venit: venite, oc
hogy megölik. Igy szólának cidámus eum, et mittámus 
ugyanis egymáshoz: Itt j ö in cistérnam véterem, dice
az álomlátó! jertek, öljük músque: Fer a péssima de
meg s dobjuk egy régi viz- vo rá vit eum: et tunc appa
verembe s mondjuk azt, rébit quid illi prosint sómnia 
hogy f('nevad ette meg, - s sua. Audiens autern hoc 
akkor majd kitiínik, mit . Ruben, nitebátur liberáre 
használnak néki álmai. Mi-; eum de mán ib us eórum, et 
kor azonban ezt Rúben· dicéba t: Non interficiátis 
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meghallotta, azon volt, hogy 
kiszabaditsa l·czükből és 
azért azt mondá: Ne vegyé
tek el életét; ne ontsatok 
vért, hanem dobjátok ebbe 
a pusztai vízverembe s őriz
zétek meg tisztán kezeteket. 
Ezt azonban csak azért 
mondotta, mert ki akarta 
szabadítani kezükből és 
visszaadni atyjának. 

Atvonulásra. (Zsolt. ll 9, 
1-2.) Szorongatásomban az 
úrhoz kiáltottam s ő meg
hallgatott engem. t. L'ram, 
szabadítsd meg lelkemet a 
gonosz ajkaktól é~ a csalárd 
nyelvtől. 

animam ejus, nec effundá
Us sanguinem: ~ed projícite 
eum in cistérnam hane, 
quae est in solitúdinc, ma
núsque vestras servatc in
nóxias: hoc autern dicébat, 
volens erípere eum de máni
bus eórum, et réddere patri 
su o. 

Graduale. (Ps. 119, 1-2.) 
Ad Dóminum cum tribulá
rer clamávi, et exaudívit 
me. 8'. Dómine, libera áni
mam meam a lábiis inlquis, 
et a lingua dolósa. 

Böjti énf'k ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 203. l. 

>B A szent evangélium sza- oBSequéntia sancti Evan
kasza Szent Máté szerint. gélii secúndum Matthaeum. 

(21, 33-46.) (21, ·33-46.) 

Az idöben: Mondá Jézus a }" illo témpore: Dixit je
zsidók seregének és a sus turbis judaeórum, 

papi fejedelmeknek e példa- et prindpibus sacerdőtum 
beszédet: Vala egy gazda- parábolam hane: Homo 
ember, ki szőlöt ültetett, be- erat patcrfamílias, qui plan
kerlté azt sövénnyel, sajtót távit vineam, et sepem 
ása benne és tornyot épite és eireúrndedit ei, et fodit in 
szőlómüveseknek adván azt ea tórcular, et aedificávit 
bérbe, idegen földre méne. turrim, et locávit eam agrf
Mikor pedig a gyümölcs- colis, et péregre proféctus 
érés ideje közelgett, a mü- est. Cum autem tempus 
vesekhez küldé szolgáit, frúctuum appropinquásset, 
hogy beszedjék a termését. misit servos suos ad agrí
De a müvesek megfogván coias. ut accíperent truetus 
szolgáit, egyiket elverék. cjus. Et agricolae, appre
másikat megölék, harmadi- hénsis scrvis ejus, tilium 
kat pedig megkövezék. ls- cecidérunt, á!ium occidé
mét más szolgúkat külde, nmt, álium vero lapida
többet az elsöknél: és ha- véru nt. Iterum misit álios 
sonlóképpen hánt ak azok- serv os piures prióribus. et 
1\:tl is. Utoljára fif1t kü!dé fecérunt illis simíliter. Ne-
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hozzájuk, mondván: Fia- vissime autern misit ad eos 
ma t csak meg fogják be- filium suum, dicens: Vere
csühll. Azonban a művesek búntur filium meum. Agri
látván a fiút, mondák ma- colae autern vidéntes fílium, 
guk közt: ez az örökös; jer- dixérunt intra se: Hic est 
tek, öljük meg_és mienk lesz heres, venite, occidámus 
az öröksége. Es megragad-l eum, et habébimus heredi
ván dt, kiveték a szölöből és tátern e jus. Et apprehén
megölék. Mikor tehát eljön ·sum eum ejecérunt extra 
a szölö ura, mit fog csele- vineam, et occidérunt. Cum 
kedni azon müvcsekkel? ergo vénerit dóminus vineae 
Felelék neki: A gonoszokat quid fáciet agrfcolis il lis? 
gonoszul fogja elveszíteni és Aj unt illi: Mal os male per
szöl45jét más mííveseknek det: et vinearn suam locábit 
adja bérbe, kik beadják áliis agrícolis, qui reddant 
neki a termést a maga ide- ei fructum tempóribus suis. 
jén. Mondá nekik jézus: Dicít illis jesus: Numquam 
Sohasem olvastátok-e az leglstis in Scriptúris: Lápi
Irásokban: A kö, melyet dem, quem reprobavérunt 
megvetettek az épltök, szeg- aedificántes, hic factus est 
letkövé lön?Az (tr tette azzá in caput ánguli? A Dórnino 
és csodálatos az szemeink factum est istud, et est mi
elött. Azért mondom nektek, rábile in óculis nostris. 
hogy elvétetik tőletek az ls- Ideo dico vobis, quia aufe
ten országa és oly népnek rétur a vobis regnum Dei, 
adatik, mely meghozza an- et dábitur genti faciénti 
nak gyümölcsét. Es aki erre truetus ej us. Et qui eeel
a kőre esik, összezúzódik, derit super lápidem istum, 
akire pedig ráesik, szétmor- confringétur: super quem 
zsolja azt. Hallván pedig a vero ceciderit, eónteret eum. 
papi fejedelmek és farizeu- Et cum audíssent prlncipes 
sok péloabesz€deit, megér- sacerdótum et pharisaei pa
ték, hogy róluk szóla. Es rál:lolas ejus, cognovérunt 
szerették volna megfogni; quod de ipsisdlceret.Etquae
de féltek a néptől, mert réntes eum tenére, timué
prófétának tartják vala öt. run t turbas: quóniam sicut 

proph~tam eum habébant. 
Felajánlásra. (Zsolt. 39, 

14-15.) Uram, tekints reám 
és segíts meg engem: jöjje
n<>k zavarba mind és szégye
nüljenek meg, kik életemre 
törnek, hogy elvegyék : 
Uram, tekints segítségemre. 

Offertorium. (Ps. 39, 14 
et 15.) Dómine, in auxilium 
me um réspice: confundán
tur et revereántur, qui 
quaerunt ánimam meam, 
ut áuferant eam: Dómine, 
in auxilium meum ré!'pice. 

18 
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Csendes imádság. Ez ado- secreta. Haec in nobis 
mányok legyen~k. ls- sacriflcia, Deus, et ac

ten, bennünk, cselekvésük- tióne permáneant, et opera
ben állandóak és hatásuk-l tióne firméntur. Per Dó· 
ban erősek. A mi Urunk. minum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zs. ll, 8.) 'i Communio. (Ps. ll, 8.) 
Uram, te meg fogsz oltal- Tu, Dómine, servábis nos, 
mazni minket, megórzöl e et custódies nos a genera-
nemzedéktől mindörökre tióne hac in aetérnum. 
minket. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Fac nos, 
Engedd, kérünk, Urunk, quaesuf!lUS, Dómine: 

hogy az örök üdvösség zá- accépto p1gnore salútls 
logát megkapva, ennek meg- , aetérnae, sic téndere con
feleltien úgy iparkodjunk, i gruénter; ut ad eam per
hogy ahhoz el is érhes-/ venire possímus. Per Dómi-
sünk. A mi Urunk. num. 
(A 2. és 3. áldozás utAn i imádsflg ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok 'Qrémus. Humiliáte cápita 
megfejeteket lsten előtt. l vestra Deo. 

Adj, Urunk, kérünk, né- Da, quaesumus, Dómine, 
pednek testi és lelki jólétet, pópulo tuo salútem mentis 
hogy jócselekedetek után et córporis: ut bonis opéri
törekedve mindenkor kiér- bus inhaeréndo, tuae sem
dcmelje hatalmad oltal- per virtútis mereátur pro
mát. A mí Urunk jézus l tectióne deféndi. Per Dó-
Krisztus. minum. 

Szcmbat, nagyböjt 2. vasároapja után. 

(Stációs-templom 1 a Szent Marcellinus- és Szent Peter-templom.) 

A vértanuságban testvérré lett két stációs szent adott okot 
a szentmise olvasmányainak kiválasztására. Dc ezenkivül a szent
lecke figyelmeztet a kiválasztás, az evangélium pedig a megtérés 
kegyelmere. A keresztség és a blinbánat szentségéért mondjunk 
mi is köszönetet az úrnak a hittanulókkal és a vezeklökkel együtt. 
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Bevonulásra. (Zs. 18,-8.) l Introitus. (Ps. 18, 8.) 

•
zeplőtelen az úr tör-l Dómini irrepre-
vénye, felüdíti a lel- hensíhilis, convér-
keket: megbízható tens ánimas: testi-

az Ur bizonysága, bölcse- Dómini fidélc, sa-
séget ád a kisdedeknek. píéntiam praestans párvu
(Zs. 18, 2.) lsten dicsőségét, lis. (Ps. ibid., 2.) Cacli enár
beszélik az egek és keze ran t glóriam Dei: ct ó p era 
nHlvét hirdeti az égbolt. mánuum ejus annúntiat fir
t. Dicsőség. rnaméntum. "8í. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da, quaesumus, 
rünk, Urunk, böjtölé- Dómine, nostris effé

sünknek az üdvös hatást, : ctum jejúniis salutárem: ut 
hogy a test fcnyitése, ame- i castigátio carni~ a;súrnpta, 
lyet magunkra vettünk,\ ad nostrárum vcgctatiónem 
lelkünk éltetőjévé váljék. tránseat animárum. Per Dó
A mi Urunk jézus Krisztus. , minum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugy~naz, mint Hamvazósztrdán, 201. 1.) 

Szentlecke Mózes l. köny- Léctio iibri Génesis. 
véból. (27, 6-40.) (27, 6-40.) 

Ama napokban: Mondá l n diébus i !lis: Dixit Re
Rebekka, fiának Jákob- bécca fili o su o jacob: Au

nak: Hallottam, amint divi patrem tuum loquén
atyád beszélt bátyáddal, tem cum Esau fratre tuo, 
Ézsauval és azt mondotta et dicéntern ei: Af fer mihi 
néki: Hozz nekem vadásza- de venatióne tua, et fac 
todból s készíts belőle étket, cibos ut cómedarn, et bene
hogy egyem és megáldjalak dicarn tibi coram Dórnino 
az úr előtt, mielőtt meg- ántequam móriar. Nunc 
halok. Most tehát, fiam. ergo, fili mi, acquiésce con
hallgass tanácsomril: me nj 1 síliis me is: et pergens ad 
el a nyájhoz s hozz nékem 1 gregem, after rnihi duos 
két igen jó gödölyét, hogy J haedos óptirnos, ut táciam 
étket készitsek beldlük . ex eis escas patri tuo, quibus 
atyádnak, olyat. amilyet llibtnter véscitur: quas cum 
szeret, hogy amikor bevi- :l intúleris, et coméderit, be
szed és megeszi, téged áld- nedkat tibi priúsquam mo
jon meg, mielótt meghal. l' riátur. Cui ille respúndit: 
(j fl'lelé néki: Tudod, hogy Nos ti quod Esau fr J ter rneus 
bátyám, Ézsau szorös em-l homo pilósus sit, et ego 
ber, én meg csupasz vagyok: 

1
1enis: si attrectáverit me pa

ha atyám megtapogat és r ter meus. et sénserit, tímeo 

JS• 
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megismer, félek, azt gon- ne putet me sibi volufsse 
dolja, hogy gúnyt akartam illúdere, et indúcam super 
űzni belőle s áldás helyett me maledictiónem pro bene
átkot vonok magamra. dictióne. Ad quem mater: 
Mondá néki anyja: Énreám In me sit, ait, ista male
szálljon az az átok, fiam: dictio, fili mi: tantum audi 
csak hallgass szavamra, vocem meam, et pergens af
menj el és hozd meg, amit fer quae dixi. Abiit, et áttu
mondtam. El isméne tehát, lit, deditque matri. Parávit 
meghozá és odaadá anyjá- illa cibos, sicut velle nÓ\'e
nak. Az elkészíté az ételt, rat patrem illíus. Et vésti
úgy, amint tudta, hogy bus Esau valde bonis, quas 
atyja szereti, aztán felöltöz- apud se habébat domi, in
teté őt Ézsau legjobb ru- du it eum: pelliculásque hae
hái ba, amelyek nála voltak dórum circumdedit máni
a házban, s a gödölyék bő- bus, et colli nuda protéxit. 
röcskéivel körülvevé kezét Deditque pulméntum, et 
s befödé nyaka csupaszsá- panes, quos cóxerat, trádi
gát, és odaadá az étket meg dit. Quibus illátis, dixit: 
a ken~eret, amelyet készí- Pater mi! At ille respóndit: 
tett. O bevivé és mondá: Audio. Quis es tu, fili mi? 
Atyám! Az felelé: Hallom. Dixitque jacob: Ego sum 
Ki vagy te, fiam? Mondá primogénitus tu us Esau: 
erre Jákob: Én vagyok első- feci sicut praecepisti mihi: 
szülötted, Ézsau; úgy cse- surge, sede, et cómede de 
lekedtem, ahogy parancsol- venatióne mea, ut benedicat 
tad nékem. Kelj fel, ülj le mihi ánima tua. Rursúm
és egyél vadászatomból, que Isaac ad filium suum: 
hogy megáldjon engem a Quómodo, inquit, tam cito 
lelked. Ám Izsák ismét szóla invenire potuisti, fili mi? 
a fiához: Hogy találhattál Qui respóndit: Volúntas Dei 
ilyen hamar, fiam? Az fe- fuit, ut cito occúrreret mihi 
lelé: Az lsten akarata volt, quod volébam. Dixitque 
hogy hamar elémbe jöjjön, Isaac: Aceéde huc, ut tan
amit akartam. Mondá erre gam te, fili mi, et probern 
Izsák: jer ide, hadd tapo- utrum tu sis filius meus 
gassalak meg, fiam s hadd Esau, an non. Accéssit ille 
győződjern meg, te vagy-e J ad patrem, et palpáto eo, 
~z én Ézs~u fiam, vagy sem.,' dixit Isaac: Vox quidem 
v odamene atyjához és vox jacob est, sed manus 
Izsák megtapogatá és manus sunt Esau. Et non 
mondá: ~ hang u~ya!J já-l cognóvit eum, quia pilósae 
kob hangJa, de .a kez. Ezsau , manus similitúdinem ma jó
keze. De nem tsmere meg, / ris exprésserant. Benedicens 
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mert keze szl!rös volt, mint ergo illi, ait: Tu es filtus 
bátyjáé. Meg akará tehát meus Esau? Respándit: Ego 
áldani .és mondá: Te vagy sum. At ille: A ff er mihi, in
az én Ezsau fiam? 6 felelé: quit, cibos de venatióne tua, 
Én. Erre azt mondá: Hozd fili mi, ut benedícat tibi 
tehát ide nékem az étket ánima mea. Quos cum oblá
vadászatodból, fiam, hogy tos comedisset, óbtulit ei 
megáldjon téged a lelkem. étiarn vinum. Quo hausto, 
6 odavivé s mikor megette, dixit ad eum: Aceéde ad me, 
bort is nyuj ta neki; miután et da mihi ósculum, fili mi. 
azt megitta, mondá neki: Accéssit, et osculátus est 
jer ide ho~zám és csókolj eum. Statimque ut sensit 
meg, liam.Ö odaméne s meg- vestimentárum illius fra
csókolá. Erre, mihelyt meg- grántiam, benedicens illi, 
érezte ruhái illatát, meg- ait: Ecce odor filii mei sicut 
áldá őt s mondá: Ime, olyan odor agri pleni, cui bene
az én fiam illata, mint a telt dixit Dóminus. Det tibi 
mező illata, melyet megál- Deus de rore caeli, et de 
dott az úr. Adjon néked az pinguédine terrae abundán
lsten az ég harmatából s a tiam fruménti et vini. Et 
föld kövérségéből bőséget a sérviant tibi pópuli, et adó
gabonából s borból. Népek ren t te tribus: es to dóminus 
szalgáljanak néked s nem- fratrum tuórum, et incur
zetségek boruljanak eléd: véntur ante te filii matris 
légy ura testvéreidnek s tuae. Qui maledixerit tibi, 
hajoljanak meg előtted sit ille maledíctus: et qui 
anyád fiai; aki átkoz téged, benedixerit tibi, benedictió
legyen átkozott, s aki áld nibus repleátur. Vix Isaac 
téged, teljék meg áldással. sermónem impléverat, et 
Alighogy befejezte Izsák a egrésso jacob foras, venit 
beszédet és éppen csakhogy Esau, coetásque de vena
kiment Jákob, megjöve tióne cibos intulit patri, di
Ézsau s étket készíte a va- cens: Surge, pater mi, et 
dászatból és bevivé atyjá-l cómede de venatióne filii 
nak, mondván: Kelj fel, 1 tui, ut benedica t mihi ánima 
atyám s egyél fiad vadásza-l tua. Dixitque illi Isaac: Quis 
tá hól, hogy megáldjon en-! enim es tu? Qui respándit: 
gem a lelked. Mondá erre: Ego sum fílius tuus primo
n_eki Izsák:_ Hát ki vagy te? i génitus Esau. Ex pá vit Isaac 
6 felelé: En vagyok clsö-

1
· stupóre veheménti, et ultra 

szülött fiad, Ézsau. Megré- quam credi potest, admí
müle Izsák nagy megdöb-1 rans, ait: Quis ígitur ille est, 
benéssel s jobban, mintscm : qui dudum captam venatió
\'élnéd, csodálkozva, mondá: • nem áttulit mihi, et comédi 
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Kicsoda tehát az, aki az l ex ómnibus priúsquam tu 
imént a vadat, ameiyet ej- veníres? Benedixfque ei, et 
tett, elhozta nékem, úgy- erit benedictus. Audltis 
hogy én ettem mindenböl,l Esau sermónibus patris, ir
mielótt te jöttél? Öt áldot- rúgiit clarnőre magno, et 
tam meg ér. s ő leszen ál-~ constemát us, ait: Bé ned ic 
dott. Amint Ézsau meghal- étiarn et mihi, pater mi. Qui 
Jotta atyja szavait, nagy ait: Venit germán us tu us 
kiáltással elordítá magát s fraudulénter, et aceépit be
megrokönyödve mondá: nedictíónem tuam. At ille 
Áldj meg engem is, atyáml subjúnxit: juste vocátum 
ű azonban mondá: Eljött est nomen ejus jacob: sup
álnokul az öcséd s elvette plantávit enim me en áltera 
áldásodat. Erre ó hozzátevé: vice: primogénita mea ante 
Méltán nevezték el Jákob- tulit, et nunc secúndo sur
nak, mert íme másodtzben rípuit benedictiónem meam. 
csalt meg engem: a multkor Rursúmque ad patrem: 
elvette elsoszülöttségemet, Numquid non reservásti, ait 
most meg másodszor: alat- et mihi benedictiónem? Res
tomban elcsente áldásomat. póndit Isaac: Dóminum 
Aztán pedig mondá atyjá- tuum illum constítui, et om
nak: Nem tartottál-e fenn j nes fratres ejus servitúti il
énnekem is áldást? Felelé líus subjugávi: fruménto et 
Izsák: Uraddá ó t tettem s vin o stabilívi eum, et tibi 
minden testvérét az ó szol- post haec, fili mi, ultra quid 
gálata alá vetettem, gabo- fáciam? Cui Esau: Num 
ná val s borral ot láttam el: unam, inquit, tantum bene
ezek után tehát mit tehet- dictiónem habes, pater? 
nék még tenéked, fiam? mihi quoque óbsecro ut be
Mondá néki Ézsau: Csak ez ned í eas. Cumque ejulátu 
az egy áldásod van, atyám? magno fleret, motus Isaac, 
~sedezem, áldj meg engem dixit ad eum: ln pinguédine 
1s. És mivel nagy jajgatás- terrae, et in rore caeli dé
sal sír.a, !zsák megindula s super erit benedictio tua. 
monda neki: A föld kövér-
ségében s fellllról az ég harmatában leszen a te áldásod . 

. Atvonu1ásra. (Zs. 91, 2-3.) l Gradua1e. (Ps. 91, 2-3.) 
Jo dolog az Urat dicsérni Bonum est confitéri Dó
nevednek, ó. Felséges. éne~ míno: et psállere nóminí 
ket zen&em ~. Hirdetni tuo, Altíssíme. f.Ad annun
reggelenkmt kegyelmedet tiándum mane misericór
éjjelente hüségedet. · diam tuam et veritátern 

l tuam per n~ctem. 
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+ A szent evangélium sza-l +Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Lukács szerint., secúndum Lucam. (15, 11-

(15, 11-32.) 32.) 

Az idöben: Mondá jézus a lJ n illo térn po re: Dixit jesus 
farizeusoknak és irás-, . p harisaeis et sc ri bis pará

tudóknak e példabeszédet: 1 boiarn istarn: Homo quidarn 
Egy embernek volt két fia. J hábuit duos fílios, et dixit 
És mondá az ifjabbik atyjá- adolescéntior ex ill is patri: 
nak: Atyám l add ki nekem l Pater, da mihi portiónem 
az örökség részét, mely rám substántiae, quae me contín
esik. És elosztá köztük va- git. Et divisit illis substán
gyonát. Kevés idő mulva tiam. Et non post multos 
összeszedvén mindenét az dies, congregátis ómnibus, 
ifjabbik fiú, messze országba adolescéntior fili us péregre 
költözék és ott eltékozlá va- proféctus est in regiónem 
gyonát léha élettel. Miután longínquam, et ibi dissipá
mindent elpazarolt, nagy éh- vit substAntiam suam vi
ség l ön azon a földön és ö sz ű- vén do luxurióse. Et post
kölködni kezde. És menvén, quam ómnia consummásset, 
beszegődött azon ország egy , facta est fames válida in re
polgárához, ki tanyájára gióne illa, et ipse coepit 
kO Idé őt, hogy ö r i zze a se rt é- egére. Et ábiit, et adhaesit 
seket. És szerette volna uni civium regiónis illius. 
megtölteni gyomrát a serté- Et misit illum in viiiam 
sek eledelével, de abból sem suam, ut pásceret porcos. 
adának neki. Akkor magába Et cupiébat implére ven
szállván, mondá: Hány bé- t rem suum de siliquis, qu as 
res duskál atyám házánál porci manducábant: et 
kenyérben, én pedig itt éhen nemo illi dabat. ln se autern 
veszek. Fölkelek és atyám- revérsus, dixit: Qua n ti mer
hoz megyek és mondom cenárii in domo patris mei 
neki: Atyám l vétkeztem az abúndant pán i bus, ego au
ég ellen és te ellened; már tem hic fame péreo? Surgam 
nem vagyok méltó fiadnak et ibo ad patrem meum, et 
hivatni, csak bér~seid közé dicarn ei: Pater, peccávi in 
fogadj be engem. Es fölke re- caelum, et coram te: jam 
kedvén, atyjához méne. Mi- non sum dignus vocári fi
kor még messze volt, meg- li us tu us: fac me sicut unum 
láta öt atyja. megesett rajta de mercenáriis tuis. Et sur
a szíve, és hozzá futván, gens venit ad patrem suum. 
nyakába . borula és össze- Cum autem adhuc longe 
csókolá. Es mondá neki fia: esset, vidit ill um pater ip
Atyám! vétkeztem az ég síus, ct misericórdia motus 
ellea és tc ellennJ; már nem ~st, et aceúrrens cécidit su-
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vagyok méltó, hogy fiadnak l per collum ejus, et osculátus 
hivassam. Atyja pedig l est eum. Dixitque ei fili us: 
mondá szaigáinak: Hamar Pater, peccávi in caelum, et 
vegyétek elő a legdrágább coram te, jam non sum di
köntöst és adjátok rá, huz- gnus vocári filius tuus. Di
zatok gyűrűt kezére és sarut ! xit autern pater ad servos 
lábaira; és hozzátok elő a 'l suos: Cito proférte stolam 
hizlalt borjút, öljétek le, primam, et indúite illum, et 
együnk és vigadjunk: mert 1 date ánnulum in manum 
ez az én fiam megholt vala és .

1 

e jus, et calceaménta in pe
föltámadt, elveszett vala és des ejus: et addúcite vítu
megtaláltatott. És elkezdé- Ium saginátum, et occídite, 
nekvigadozni.Jdósebbfiape-, et manducémus, et cpulé
dig a mezón volt és midón mur, quia hic fllius meus 
megjött, közeledvén a ház- 1 mórtuus erat, et revlxit: pe
hoz, hallá a muzsikát és tán- i rierat, et invéntus est. Et 
cot. És eldszólitván egyet a 

1

1 coepérunt epulári. Erat au
szolgák közül, tudakozódék, tem fílius ejus sénior in 
mi van itten. Az pedig mondá j agro: et cum venire t, et ap
neki: Megjött az öcséd és propinquáret dóm ui, audi
atyád leölette a hizlalt bor-' vit symphóniam, et chorum: 
jút, mivelhogy egészségben et vocávit unum de servis, 
kapta öt vissza. Erre amaz et interrogávit, quid haec 
megbosszankodék és nem essen t. Jsque dixit illi: Fra
akart bemenni. Atyja tehát ter tuus venit, et occldit pa
kimenvén, elkezdé kérlelni. ter tuus vituium saginátum, 
Amaz pedig felelvén, mondá quia salvum ill um recépit. 
atyjának: Ime, annyi esz- Indignátus est autem, et no
ten dó óta szolgálok neked lébat introíre. Pater ergo 
és soha át nem hágtam pa-; illius egréssus, coepit rogáre 
rancsoda t és sohasem adtál j illum. At ille respóndens, di
nekem egy gödölyét sem, 1 x it patri su o: Ecce tot an nis 
hogy barátaimmal lakmá- i sérvio tibi, et numquam 
r~nzam. Midón pedig ez a; maodátum tuum rraeteriví, 
f1ad, ki elmulatta vagyono-~· et numquam dedísti mihi 
dat _Parázna személyekkel, haedum, ut cum amícis meis 
~egerkeze.tt, leölted neki a. epulárer: sed postquam fí
hlzl~lt ~orJút.ő pedig monda: tius tu us hic, qui devorávit 
neki: t=:1am !. te mindig velem substántiam suam cum me
vagy es mmdenem a tied; retrícibus, venit, occidísti 
de il~ett vigadni .~s örven- illi vituium saginátum. At 
dezm,mer! eza t.c ocséd meg- ipse dixit illi: Fili, tu sem
halt vala e~ foltama~t, elve- per mecum es, et ómnia 
szett vala es 111egtalaltatott. mea tua sunt: epulári 
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autem, et gaudére oportébat, quia frater tuus hic 
rnórtuus erat, et revixit: perlerat, et invéntus est. 

Felajánlásra (Zs. l 2, 4-5.) ! Offertorium. (Ps. J 2, 4-5.) 
Ragyogtasd fel szemeimet, jlllúmina óculos meos, ne 
hogy halálos álomba sohase : umquam obdórmiam in 
merüljck: hogy sohase 1 morte: ne quando dica t ini
mondja ellenségem: Legyliz- mícus me us: Praevál ui ad-
tem. vérsus eum. 

Csendes imádság. Ez áldo- secreta. His sacrifíciis, 
zati adományok által Dómine, concéde pia

kiengesztelődve, engedd, cá tus: ut, qui própriis ore
Urunk, hogy minket, akik mus absólvi dellctis, non 
saját bűneink feloldozásáért gravémur extérnis. Per Dó
könyörgünk, idegen bűn ne : minum nostrum jesum 
terheljen. A mi Urunk. i Christum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdtln, 205. l.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. J. 

Áldozásra. (Luk. 15, 32.)! Communio. (Luc. 15, 32.) 
lllett vigadni fiam és örven- ! Opórtet te, fili, gaudére, 
dezni, mert ez a te öcséd ! quia frater tuus mórtuus 
meghalt vala és föltámadt, 1 fúerat, et revíxit: perferat, 
elveszett vala és megtalál- et invéntus est. 
ta tot t. 

' 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacra-
• Szentségednek isteni ménti tui, Dómine, di
lakomája árassza el, Urunk, vína libátio, penetrália no
szívünk legmélyét és tegye: st ri cordis infúndat: et sui 
hathatóssá a benne való 

1

· nos participes poténter efff
részvételünket. Ami Urunk. ciat. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. toldozils utiini lmádstlg u. a.,mint Hamvazószerdán, 206.1.) 

Nagyböjti z!trókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cá-
megfejeteket Isten előtt. · pit a vestra Deo. 

Állandó kegyességeddel 1 Farniliam tuam, quaesu
kérünk, Urunk, őr:zd meg' mus, Dómine, contínua pie
csal<idodat, melynek egye., tá te custódi: ut, quae in sola 
d ü li t ;imasza a mennyei ado- spe grátiae caeléstis inníti
mányokba vetett remény,, tur, caelésti étiarn protec
hogy mennyei oltalmad ál-: tióne muniátur. Per Dómi
tal nH'g is (írizt•~ssék. A mi ' num nostrum jesum Chris-
liruuk. tum. 
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Nagyböjt 3. vasárnapja. 
(Stációs-templom : Szent Lőrinc bazilikája.) 

A mai vasárnap régi neve •scrutinium. (vizsgálat) vasárnap ja. 
A katechumerek, azaz keresztség felvételére készülök első nagyobb 
Yizsg~ja e héten volt. A diákonusnak volt nagy szerepe ebben, 
azért volt a szentmise Róm~ban Szent Lőrinc vértanu diákonua 
bazilikájában, hogy az ő példája is segítsen a keresztény hit felvé
telével járó áldozatok elviselésére. Az evangélium tanítása is nekik 
szól, mert a keresztség szabadít meg minket a sátán hatalmából. Oe 
a vezeklő búnösök is okulhattak, l~tván jézust a bűnösök köz!. 
Ott van a szinte hibáján kivül, talá,n gyarlósilgból az i]rdög hatal
mába került szegény : vele szemben miiy irgalmas az Ur. Ott van
nak a megátalkodott farizeusok, velük keményen beszél. Ott az 
akaratnélküli tömeg, mely ma jó, de holnap már rosszra vezet
hető. Őket flgyelmezteti, hogy vele szemben senki közöm~ös ne~ 
lehet; ha nincs vele, akkor ellene van. V~gül szól az Üdvözflo 
a visszacső búnösökröl. A nagyböjt a húsvéti gyónás ideje, 
tartsunk lelkiismeretvizsgálatot, a bűnösöknek melyik fajtájához 
tartozunk ml? A sátán hatalmának megismerése még jobban 
fokozta az első keresztényekben a vágyat, hogy a kereszts~g 
felvétele által szabaduljanak tőle, a búnösöket pedig intette, hogy 
a megbocsát:1s után óvakodjanak a visszaesést.'íl. 

Bevonulásra. (Zs. 24, 15-16.) l Introitus. (Ps. 24, 15-16.) 

g z úrra tekint állan- culi mei semper ad 
dóan szemem, mert Dóminum, quia ipse 
ö húzza ki lábamat evéllet de láqueo pe-

a tőrböJ: tekints reám és des me os: réspice in me, et 
Irgalmazz nekem, mert el- miserére mei, quóniam úni
hagyatott és szegény va- cus et pauper sum ego. (Ps. 
gyok. (Zs. u. o. 1-2.) Hoz- ibid., 1-2.) Ad te, Dómine, 
zá d emelem, Uram, lelke- 1 levávi ánimam me am: Deus 
m~t: Istenem, tebenned re-~ me us, in te confído, non 
m~lek, ne hagyd, hogy meg- erubéscam. '8'. Glória Patri 
szegyenüljek. ~. Dicsőség. , et Filio. 

Könyörgés. Kérünk, min- 'Qrátio. Quaesumus, om
dcnható lsten, teklnts ni potens Deus, vota hu

áldo_zatos. fo~adásunkra és' mílium réspice: atque ad 
nyuJt~d k1 vedelmünkre föl- 1 defensiónem no~tram, déx
s~gcs JObf;>odat. A mi Urunk 1 tcr am tuae majestátis ex-
jezus Knsltus. , ténde. Per Dóminum. 
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Szentlecke Szent Pál apos- i Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak az efezusiakhoz írt Apóstoli ad Ephésios. (5, 

leveléből. (5, 1-9.) 1-9.) 
~f estvérek : Kövessétek, fratres: Est ó te írnitatóres 

mint kedvelt gyerme- Dei, sicut filii carlssimi: 
kek, az lsten példáját: s él- et ambuláte in dilectióne, 
jetek szeretetben, amikép sicut et Christus diléxit nos, 
Krisztus is szeretett minket et trádidit semetipsum pro 
s odaadta magát érettünk nobis oblatiónem, et hős
áldozatul, jóillatú áldoza- tiam Deo in odórem suavi
tul az Istennek. Paráz- tátis. Fornicátio autem, ct 
naság és semmiféle tisz- omnis immundítia, aut ava
tátalanság, vagy kapzsiság rítia, nec nominétur in vo
szóba se jöjjön köztetek, l bis, sicut decet sanctos: aut 
amikép az a szentekhez il- turpitúdo aut stultilóquium, 
lik. Hasonlókép ocsmány- aut scurrllitas, quae ad rem 
ság sem, sem pedig ostoba, non pértinet: sed magis gra
vagy kétértelmű beszéd, tiárum áctio. Hoc enim sci
ami illetlen, hanem inkább tóte intelligéntes, quod om
hálaadás. Mert értsétek nis fornicátor, aut imrnún
és jegyezzétek meg ma- dus, aut avárus, quod est 
gatoknak, hogy parázná- idolórum sérvitus, non ha
nak, vagy tisztátalannak, bet hereditátern in regno 
kapzsinak, azaz a bálvány Christi, et Dei. Nemo vos 
szolgájának nincs öröksége scdúcat inánibus verbis: 
Krisztus és az lsten or- propter haec enim venit ira 
szágában. Senki se csaljon Dei in fllios diffidéntiae. No
meg benneteket hlvságos líte ergo éffici participes 
beszédekkel, ilyenek miatt eórum. Erátis enim ali
sujtja az lsten haragja a hi- quándo ténebrae: nunc au
tet lenség fiait. Ne legyetek tern lux in Dómino. Ut filii 
tehát búneik részesei. Mert lucis ambuláte: fructus 
valamikor sötétség volta- enim lucis est in omni bo
tok ugyar., most azonban nitáte, et justitia, et veri
világosság vagytok az úr- táte. 
ban. úgy éljetek, mint a 
világosság gyermekei: a világosság gyümölcsei pedig: 
csupa jóság, az igazságosság és az igazság. 

Atvonulásra. (Zs.9, 20, 4.) Graduale. (Ps. 9, 20 et 
Kelj fel, Uram, ember ne 4.) Exsúrge, Dóminc, non 
!egyen elbizakodott: sz i ned praeváleat homo: judicén
t>lőtt ítéletre kerüljenek a tur gentes in conspt:ctu tuo. 
nemzetek. t. Ellens~geim ~. Jn con ~·t>rténdo irtim:Cur.: 
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meghátráltak, színed előtt J meum retrórsum, infirma
meginogtak s elpusztultak. : búntur, et perlbunt a fácie 

Böjti ének. (L.s. 122, 1-3.) ~~ tu~.ractus. (Ps. 122, 1-3.) 
Hozzád emelem szememet, Ad te levávi óculos meos, 
ki az égben lakozol. r. qui hábitas in eae lis. r. 
(me, mint a szolgák szeme Ecce sicut óculi servórum 
uruknak kezére. 'f. Mint a j in mánibus dominórum suó
szolgáló szeme úrnőjének 

1 
rum. Y. Et sicut óculi an

kezére, úgy tekint az Urra, l cíllae in mánibus dóminae 
Istenünkre, a mi szemünk l suae: ita ó c uli nostri ad Dó
m lg rajtunk meg nem kö-, minum Deum nostrum, do
nyörül. "t. Könyörülj raj- nec misereátur nostri. Y. 
tunk, Uram, könyörülj raj- Miserére nobis, Dómine, mi-
tunk. l serérc nobis. 

>!4 A szent evangélium sza-,-1" Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Sze nt Lukács szerint. secúndum Lucam. (ll, 

(ll, 14-28.) 14-28.) 

Az időben : Jézus egy ö r- l n illo témpore: Erat Je
dögöt üze ki, mely sus ejiciens daemónium, 

néma vala. Mikor pedig et illud erat mutum. Et cum 
kiment az ördög, megszó- ejecisset daemónium, loeú
lala a néma; és csodálko- tus est mutus, et admirátae 
zának a seregek. Némelyek sunt turbae. Quidarn autern 
pedig közülök mondák: Bel- ex eis dixérunt: ln Beélze
zebub, az ördögök fejedelme bub, principe daemonión:m 
által űzi ki az ördögöket. éjicit daemónia. Et álii ten
Mások meg kisértvén, égi tántes, signum de caelo 
jelt kérének tőle. ó pedig quaen!bant ab eo. Ipse au
látván gondolataikat, mon- tem ut vidit cogitatiónes 
dá nekik: Minden magában eórum, dixit eis: Omne re
meghasonlott ország elpusz- gnum in seíps!!m divisum 
tul, és ház házra omlik. Ha desolábitur, et domus supra 
tehát a sátán magával meg- dornum cadet. Si autem et 
hasonlott, miképpen állhat sátanas in seipsum divisus 
fenn ~z ó országa? mert azt est, quómodo stahít regnum 
mondJ.á!_ok, ~ogy Belzebub ej us? quia dícitis, in Beélze
által uz?m. kt az ördögöket. bub me cjíccre daemé>nia. 
!:f~. pedt_g en __ Belzebub által Si aut em ego in neélzebub 
u_z?m kt ~z ordögöket, a ti ej í co daemónia: filii vestri 
ftat.tok kt által üz~k ki? ín quo ejíciunt? Ideo ip~i 
Azert ók lesznek a tt birái- júdíces vestri erunt. Porro 
tok. Hd me:{ én lsten ujjá- si ín dígíto J)t>í ejicin t1at·· 
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val üzöm ki az ördögöket, mónia: profécto pervénít in 
bizonyára elérkezett hozzá- vos regnum Dei. Cum for
tok az lsten országa. Midőn tis armátus custódit átrium 
az erős fegr.veresen őrzi ud- suum, in pace sunt ea, quae 
varát, békeben van a tulaj- póssidet. Si autern fórtlor 
dona. De mikor nálánál erő- eo supervéniens vicerit eum, 
sebb jövén, legyőzi őt, universa arma ejus áuferet, 
minden fegyverzetét el- in quibus confidébat, et 
veszi, melyben bízott, és el- spólia ejus dístrlbuet. Qui 
osztja prédáját. Aki nincs non est mecum, contra me 
velem, ellenem vagyon, és est: et qui non cólligit me
aki nem gyüjt velem, szét- cum, dispérgit. Cum im
szór. Mikor a tisztátalan lé- múndus spirítus exlerit de 
lek kimegyen az emberből, hómine, ámbulat per loca 
vizetlen helyeken jár, nyu- inaquósa, quaerens ré
galmat keresvén; de nem ta- quiern: et non invéniens, 
Jál ván, Igy szól: Visszatérek d i cit: Revértar in dornum 
házamba, ahonnét kijöttem. meam, unde exivi. Et cum 
És odamenvén, kisöpörve vénerit, lovenit eam scopis 
találja azt és fölékesítve. mundátam, et ornátam. 
Akkor elmegyen és magához Tunc vad it, et assúmit sep
veszen hét más lelket, magá-, tem álios spirítus secum 
nál gonoszabbakat, és be- nequióres se, et lngréssi há
menvén, ott laknak; és azon bitant ib i. Et fi unt novls
ember utóbbi állapota rosz- ! sima hóminis illius pejóra 
szabb leszen az előbbinél. ! prióribus. Factum est au
Lőn pedig, midön ezeket tem, cum haec diceret: ex
mondotta, fölemelvén sza- tóllens vocem quaedam mú
vát egy asszony a seregből, lier de turba, dixit illi: Seá
rnon dá neki: Boldog a méh, tus ven ter, qui te portávit, 
mely téged hordozott, és az et úbera, quae suxlsti. At 
emlők, melyeket szoptál. ű ille dixit: Quinímo beáti, 
pedig mondá: Sőt inkább qui áudiunt verbum Dei, et 
boldogok, kik az Isten igéjét custódiunt illud. 
hallgatják, és megőrzik azt. 

Felajánlásra.(Zs. IS, 9-12.) 
Egyenesek az úr végzései, 
vidámmá teszikaszívet és az 
ő ítéletei édesebbek a méznél, 
meg a lépesméznél : szolgád 
meg is tartja őket. 

C-"sendes imádság. Ez az 
áldozati ajándék, Urunk, 

kl•rünk: tisztítson me~ min· 

Offertoriwn. (Ps. 18, 9-
12.) justitiae Dómini rec
tae, laetificántes corda, et 
judieia ejus dulcióra super 
mel et favum: nam et ser
vus tuus custódit ea. 

Secreta. Haec hóstia, Dó
~ mine, quaesumus, em ú n
det nostra deli ct a: et ad sac-
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ket bűneioktlll és szentelje i' rifícium celebrándum, sub
meg az áldozat méltó bemu- ditórum tibi córpora, men
tatására alattvalóid testét és ! tésque sanctlficet. Per Dó
lelkét. A mi urunk Jézus : minum nostrum Jesum 
Krisztus, a te Fiad. l Christum, Filium tuum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz,mlnt Hamvazószerdán, 20.';. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. J. 

Áldozásra. (Zs. 83., 4-5.) ·1 Comnumio. (Ps. 83, 4-5.) 
Házat taiál magának a ve- Passer invénit sibi domum, 
réb, fészket magának a ger-l et turtur nidum, ubi re
lice, hová fiait helyezze: 

1 

pónat pullos suos: altária 
oltáraidnál seregek Ura, én tua, Dómine virtútum, Rex 
királyom és én Istenem! meus, et Deus meus: beáti 
Boldogok, kik házadban lak- i qui há bitant in domo tua, 
hatnak: téged örökön örökké [ in saecul um saeculi laudá-
magasztalhatnak. bunt te. 

A, ldozás utáni imádság. i {Jostconununio. A cunctis 
Minden búntől és vesze- 1 nos, quaesumus, Dó

delemtől kérünk, Urunk, i mine, reátilJus et periculis 
me n ts meg kiengesztelő- ! propitiátus absólve: qu os 
dötten minket, akiket ily l tanti mystérii tribu is esse 
nagy misztériumnak része- 1l partlcipes. Per Dóminum 
seivé tettél. A mi Urunk. . nostrum. 
(A 2. éi 3. áldozöls utáni imádság u.a., mint Hamvazószerdán, 206. J.) 

Hétfő, nagyböjt 3. vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Márk-templom.) 

A mise szövege ismét a hittanulóknak h a nzeklök!lek szól. 
Öket hívja a szerdai scrutiniumra, amikor megvizsgáJják. Nekik 
szól Náámán példája, hol(y hozzá hasonlóan alázatosan é~ enr,edel
mesen ki:~züljenek a kereszt~égre. De mlndannyiunknak szól az 
ev<>ngélium, hogy igaz orvosunkat ne lökjük ki magu11k közijJ, 
mint n zsiJók, kik rneg is öltek öt. Ime, a szenvedö jézus képe is 
megjeltnik a m~i miséber.. 

Bevonulásra. (Zs. 55, 5.) ' Introitus. (Psalm. 55, 5.) 

listenben dicsekszem gn Deo laudábo vcr-
szúvi!l, az Úrb<~n d i-. bum, in Dórnino lau-
esekszem beszédeim- dá bo serm ón em: in 

md : lstenben remélek, nem Deo sperábo, non timél:lo 
fril'l(, l'i!lhtr mit i1rtltat n(·- ouid fáciat mihi homo. (P~. 
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kem. (Zs. 55, 2.) Könyörülj ibid., 2.) Miserére mei, Deus, 
rajtam, Isten, mert tapos- quóniam conculcávit me 
nak rajtam az emberek, homo: tot a die bellans tri
egész nap bántanak, gyö- bulávit me. U. Glória Patri 
törnek. U. Dicsőség az Atyá- et Fllio et Spiritui sancto. 
nak és fiúnak. Sicut erat. 

Könyörgés. öntsd kegye-,Qrátio. Córdibus nostris, 
sen s1ívünkbc, kérünk, quaesumus, Dómine, 

Urunk, kegyelmedet, hogy grátiam tuam benignus in
miként a hús élvezetétől j' fú n de: ut, sicut ab escis 
tartózkodunk, úgy érzékein- carnál i bus abstinémus: ita 
ket a bűnös kicsapongá- 1 sensus quoque nostros a nó
soktól visszatartsuk. A mi j xiis retrahámus excéssibus. 
Urunk jézus Krisztus. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörges ugyanaz, mint Hamvazószerdin, 201. l.) 

Szent1ecke a Királyok köny- Léctio li b ri Regum. (IV. 
vébéll. (IV. 5, 1-15.) 5, 1-15.) 

Ama napokban: Náámán, J n diébus illis: Náaman, 
Szlria királyának had- princeps milítiae regis 

vezére, nagy és tekintélyes Syriae, erat vir magnus 
ember volt ura előtt, mert apud dóminum suum, et 
általa adott az úr győzel-J honorátus: per illum enim 
met Szlriának. Vitéz és gaz- dedit Dóminus salútem Sy
dag ember volt, de poklos. riae: erat autern vir fortis 
Egyszer azonban portyázni et dives, sed leprósus. Porro 
menének a szlriaiak s fog- de Syria egréssi fúerant la
lyul ejtének Izrael földéról tnínculi, et captlvam dú
egy kis leányt. Ez Náámán xérant de terra Israel puél
feleségének szolgálatába ju- Iam párvulam, quae erat in 
tott és azt mondá asszonyá- obséquio uxóris Náaman, 
nak: Bárcsak lett volna az l quae ait ad dóminam suam: 
én uram annál a prófétánál, : Utinam fulsset dóminus 
aki Szamariában vagyon: meus ad prophétam, qui 
biztosan meggyógyitotta est in Samaria: proféeto eu
volna a poklosságtól, amely- rásset eum a lepra, quam 
ben vagyon. Náámán erre habet. Ingréssus est itaque 
beméne urához s elbeszélé l Náaman ad dóminum suum. 
néki, mondván: Igy s így 1 et nuntiávit ei, dicens: Sic 
szólt az az Izrael földéről ; et sic loeúta est puélla de 
való leány. Mondá erre néki l terra Israel. Dixitque ei rex 
Szlria királya: Eredj el s én Syriae: Vade, et mittam lit
maJd kiildök egy levelet lz- 1 tcras ad regern Israel. Qui 
rael ldrálv;\n;ak. Az. miután; cum pn>f~.::tils es:;et, rt lll· 
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elment és magával vitt tíz l lisset secum decern talénta 
talentum ezüstöt, hatezer. argénti, et sex millia áureos, 
aranyat s tlz váltóruhát, i et decem mutatória vesti
elvivé a levelet Izrael ki-l mentórum, détulit líttcras 
rályának. Ezek ? szavak 

1 

ad regem Israel in haec 
voltak benn~: Ha e le- verba: Cum accéperis epi
velet megkapod, tudd, hogy stolam hane, scito quod mí
hozzád küldöttem szolgá- · serim ad te Náaman ser· 
mat, Náámánt, hogy meg- vum meum, ut cures eum a 
gyógyitsct poklosságábóL lepra sua. Cumque legísset 
Mlkor Izrael királya elolvasta rex Israel lítteras, scidit ve
a levelet, megszaggatá ruhá- stirnén ta sua, et ait: Num· 
ját s mondá: lsten vagyok-e l quid Deus ego sum, ut oc
én, hogy ölni s éltet adni eidere possim, et vivificárc, 
tudjak, hogy ez hozzám quia iste misit ad me, ut 
küld, hogy meggyógyitsak curern hóminem a lepra. 
valakit poklosságából? Ész- sua? animadvértite, ct vi
revehetitek s láthatjátok, déte quod occasiónes quae
hogy csak ürügyet keres el- rat advérsum me. Quod 
!enem. Mikor ezt Elizeus, az cum audisset Eliséus vir 
lsten embere meghallotta, Dei, scídisse vidélicet regern 
azt tudniillik, hogy Izrael Israel vestiménta sua, misit 
királya megszaggatta ruhá- ad eum, dicens: Qua re sci
ját, elkülde hozzá ezzel az dlsti vestiménta tua? véniat 
üzenettel: Miért szaggattad ad me, et sci at esse pro
meg ruháidat? jöjjön hoz- phétam in Israel. Venit 
zárn, s tudja meg, hogy van ergo Náaman cum cquis et 
próféta Izraelben. Odaméne cúrribus, et stetit ad óstium 
tehát Náámán, lovaival és dom us Eliséi: misltque ad 
szekereivel együtt és meg- eum Eliséus núntium, di
álla Elizeus házának ajtaja cens: Vade, et laváre sép
előtt. Ekkor Elizeus köve- ties in jordánc, ct recí
tet külde ki hozzá ezzel az piet sanitátem caro tua, at
Ozenettel: Menj s fürödjél que mundáberis. Irátus Ná
meg hétszer a Jordánban s ama n recedéba t, dicens: 
ak~or. ~ested visszanyeri Putábam quod egrederétur 
egeszseget s megtisztulsz. ad me, et stans invocáret 
Megharaguvék er:~ Náámán nomen Dómini C·ei sui, et 
é~ elméne, mondván: Azt tángeret manu sua lccum 
h1ttem, hogy ki fog jönni Jeprae, et curárct me. :'llum
hoz~ám, O)egáll, segítségül quid non mcliores sunt 
hiVJ~ az U~n.ak~ lstenének Abana et Pharphar, flúvii 
nevet, ~egenn_tl kezével a Damásd, omnibus aquis Js
poklossag helyet s meggyó- racl, ut laver in cis, 1:1 
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gylt. Hát nem jobbak-e az J munder? Cum ergo vertis
Abána és a Fárfár, Damasz- set se, et ablret indlgnans, 
kusz folyói, Izrael vala- accessérunt ad eum servi 
mennyi vizénél arra, hogy sui, et loeúti sunt ei: Pater, 
bennükmegfürödjemésmeg- et si rem grandern dixlsset 
tisztuljak? Mikor azonban tibi prophéta, certe fácere 
megfordult s bosszankodva debúeras: quanto magis 
elment, eléje járulának szol- quia nunc dixit tibi: La
gá i s Igy szólának hozzá: vá re, et mundáberis? De
Atyám, ha nagy dolgot scéndit, et lavlt in Jordáne 
mondott volna is neked a sépties, juxta sermónem viri 
próféta, bizonyára meg kel- Dei, et restituta est caro 
lett volna tenned; mennyl- ejus, sicut caro púeri pár
vel inkább, hogy most csak vuli, et mundátus est. Re
azt mondotta néked: Fü- versúsque ad virum Dei 
rödjél meg és megtisz- ! cum univérso comitátu suo, 
tulsz. Leméne s megfür-I venit, et stetit coram eo, 
dék hétszer a Jordánban az et ait: Vere scio, quod non 
Isten emberének szava sze-~ sit álius Deus in univérsa 
rint s ismét olyan lőn a terra, nisi tantum in Israel. 
teste, mint egy kis gyermek 
teste s megtisztula. Erre visszatére az Isten emberé
hez egész kíséretével együtt s beméne s megálla előtte s 

· mondá: Immár tudom, hogy nincs másutt Isten az egész 
földön, hanem csakis Izraelben. 

Atvonulésra. (Zsolt. 55, l Graduale. (Ps. 55, 9 et 2.) 
9, 2.) lsten, feltárom előt- Deus, vitam meam annun
ted éltemet: gyüjtsd ma- tiávi tibi: posuist i lácrimas 
gad elé könnyeimet. '8'. Kö-1 meas in conspéctu tuo. '8'. 
nyörülj rajtam, Uram! mert. Miserére mei, Dómine, quó
taposnak rajtam az embe-! n iam conculcávit me homo: 
rek; egész nap bántanak, l to ta die beilans tribulávit 
gyötörnek. l me. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvzzószerdán, 203. l . 

. + A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (4, 23-

(4, 23-30.) 30.) 

Az időben: Mondá Jézus }" illo témpore: Dixit Je· 
a farizeusoknak: B i- sus p harisaeis: Utioue 

zonyára azt a példabeszé- dicétis mihi hane similitú
det fogjátok nekem mon- dinern: Médice, cura te í p
dan i: Orvos, gyógyítsd ten-, sum: quanta audivim us 
magadat. Amiket hallot- facta in Caphárnaum, fac 

Missz:H~. 19 
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tunk, hogy Kafarnaumban l et hic in pátria tua. Ait 
történtek, cselekedd itt is autem: Amen dico vobis, 
hazádban. Ö pedig mondá: quia nemo prophéta aceép
Bizony mondom nektek, -~ tus est in pátria sua. ln 
hogy egy próféta sem kedves veri tá te dico vobis, multae 
a maga hazájában. Igazán 

1 
vlduae erant in diébus Ellae 

mondom nekte'~. sok öz-
1 

in Israel, quando elausum 
vegy vala Illés napjaiban est eaetum annis tribus, et 
Izraelben, mikor bezárult az i ménsibus sex, cum facta es
ég három évig és hat hóna-l set fames magna in omni 
p ig, úgy hogy nagy éhség l terra: et ad nullarn illárum 
lőn az egész földön; mégis missus est Elias, nisi in Sa
azok közül egyikhez sem répta Sidóniae, ad mullerem 
küldeték Illés, hanem csak · vlduam. Et multi leprősi 
a szidonföldi Szareptába, az erant in Israel sub Eliséo 
özvegyasszonyhoz. És sok prophéta: et nemo eórum 
poklos vala Izraelben Eli- mundátus est nisi Náaman 
zeus próféta idejében, de Syrus. Et repiéti sunt om
azok közül senki sem tisz- nes in synagóga ira, haec 
tult meg, hanem csak a szi- áudiéntes. Et surrexérunt, 
riai Námán. Hallván ezeket, et ejecérunt illum extra ci
eltelének mindnyájan düh- vitátem: et duxérunt ill um 
vel a zsinagógában; és föl- usque ad supercllium mon
kelvén, kiüzék őt a város- 1

1 

tis, super quem civitas illó-, 
ból és fölvivék ama hegy rum erat aedificáta, ut 
párkányára, melyen váro- praecipitárent eum. Ipse 
suk vala épltve, hogy teta- autern tránsiens per mé
szltsák. ö pedig átmenvén dium illórum, ibat. 
közöttük, eltávozék. 

Felajánlásra. (Zsolt. 54, 2- Offertorium. (Ps. 54, 2-
3.) Hallgasd meg, Isteni; 3.) Exáudi, Deus, oratiónem 
könyörgésemet és ne vesd l meam, et ne despéxeris de
meg esdeklésemet; figyelj 1 precatiónem meam: inténde 
reám és hallgass meg engem., in me, et exáudi me. 

Csendes imádság. Szolgá-~ secreta. Munus, quod tibi, 
l~tunk neked hozott ál- Dómine, nostrae servi

dozatt adományait változ- tútis offérimus, tu salutáre 
tasd .. át, ~runk, számunkra l nobis perfice sacramént um. 
ud.vot hozo szentséggé. Ami 1 Per Dóminum nostrum 
Urunk. 1 jesum Christum. 

(A 2. es 3 . .:sendes imiiC.:sttg ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 



KEDD, NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA UTÁN 291 

Áldozásra. (Zs. 13, 7.) Ki 1
1 

Communio. (Ps. 13, 7.) 
ad Izraelnek Sionból szaba- Quis dabit ex Sion salutáre 
dulást? Mikor az úr jóra !Israel? cum avérterit Dó
fordltja népe sorsát, ujjong minus captivitátem plebis 
majd Jákob és örvendezik suae, exsultábit Jacob, et 
~ajd Izrael. laetábitur Israel. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Prae~ta, 
Add meg, kérünk, min- quaesumus, ommpo

denható és irgalmas lsten, tens et miséricors Deus: 
hogy amit ajkainkkal ve- l ut, quod ore contíngimus, 
szílnk, tiszta szivvel fogad-J pura mente capiámus. Per 
juk. A mi Urunk. Dóminum. 
(A 2. és 3. áldozils utáni imádsiig ugyanaz, mint Hamvazószerdin, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés : 

K önyörgjünk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cápita 
megfejeteket lstenelőtt. 1 vestra Deo. 

Jöjjön, Urunk, irgalmad l Subvénlat nobis, Dómine, 
segítségünkre, hogy a bíi- misericórdia tua: ut ab írn
neink miatt fenyegető ve-l minéntibus peccatórum nos
szélyektl'll oltalmad általi trórum periculis, te mereá
megszabaduljunk és szaba- mur protegénte éripi, te 
ditásod által megmenekül- llliberánte salvári. Per Dóml-
jünk A mi Urunk. num nostrum. 

Kedd, nagyböjt 3. vasároapja után. 
(Stációs-templom : ~ Szent Pudentiana-templom.) 

A stáclós-ternp!om a hagyomány szerint Szent Péter elsll lakó· 
helye Rómflban. Ezért szól az evangélium a tekintélyröl é! az 
oldó-kötó hatalomról. A templom bejárata fölött Pudentiana az 
okos szüzek mlntfljflra kezében olajos edénnyel fill. 

Bevonulásra. (Zs. 16, 6 és 8.) Introitus. (Ps. 16, 6 et 8.) 
iáltok, hisz, te meg- clamávi, quóniam 

hallgatsz, Istenem: exaudlstí me, Deus: 
hajtsd hozzám fii- indina aurem tuam, 

l edet és hallgasd meg szavai- et exáudi verba mea: cu
mat: óvj meg, Uram, mint stódi me, Dóm i ne, ut pup!!
szemed fényét; nyujts szár· Iam óculí: sub umbra alá
ny ad árnyékában menedéket rum tuárum prótcge me. 
nekem. (Zs. 16, 1.) Hallgasd (Ps. ibid., 1.) Exáudi, Dó
meg, Uram, igaz flgyemet, mine, justítiam meam: in-

! 9* 
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méltasd figyelmedre könyör-~ té~de deprecatiónem meam. 
gésemet. f. Dicsőség. f. Glória Patri. 

Könyörgés. Hallgass meg Qrátio. Exáudi nos, om
minket, mindenható és l nlpotens et misericors 

irgalmas lsten, és add meg l Deus: et continéntiae salu
nekünk kegyesen ~z üdvös tárls propltius nobis dona 
megtartóztatás adományát., concéde. Per Dóminum no-
A mi Urunk. strum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. J.) 

Szentlecke a Királyok köny- Léctio li b ri Regum. (IV. 
véből. (IV. 4, 1-7.) 4, 1-7.) 

Ama napokban: Egy asz- l n diébus lll is : Múlier 
szony segitségért kiálta quaedam clamábat ad 

Elizeushoz, mondván: Szol- Eliséum prophétam, dicens: 
gád, a férjem meghalt s te Servus tuus vir meus mór
tudod, hogy szolgád félte tuus est, et tu nosti, quia 
az Urat s ime, eljött a hite- servus tuus fuit timens Dó
lező, hogy elvegye kétfiamat minum: et ecce créditor 
s rabszolgáivá tegye. Mondá venit, ut tollat duos fllios 
néki Elizeus: Mit akarsz, meos ad serviéndum sibi. 
hogy cselekedjem veled? Cui dixit Eliséus: Quid vis 
Mondd meg nekem, mid ut fáciam tibi? Dic mihi, 
van házadban? ű azt felelé: quid habes in domo tua? 
Nincs nekem, szolgálódnak At illa respóndit: Non há
semmim sem házamban, beo ancilla tua quidquam 
csak egy kis olajom, amellyel in domo mea; nisi parum 
kenni szoktam magamat. ól ei, quo ungar. Cui ait: 
Mondá erre néki: Eredj, Vad e, pete mútuo ab ómni
kérj kölcsön minden szom- bus viclnis tuis vasa vácua 
szédasszonyodtól üres edé- non pauca. Et ingredére, et 
nyeket, de ne keveset, aztán claude óstium tuum, cum 
menj be házadba s ha benn intrínsecus fúeris tu, et fílii 
leszesz fiaiddal együtt, zárd tui: et mitte inde in ómnia 
be. ajtódat s tölts olajodból vasa haec: et cum pl en a 
mmdezekbe az edényekbe s fúerint, tolles. lvit Itaque 
ha megtelnek, állitsd öket múlier, et clausit óstium 
félre. Elméne tehát az asz- super se, et super fili os suos: 
s~~ny s r~z~rá magára s illi offerébant vasa, et illa 
fiatra az aJto.t s azok ado- infundébat. Cumque plena 
gattak az edenye ket, 6 pe- fuissent vasa, dixit ad fílium 
dig töltögetett. Mikor aztán suum: A ff er mihi adhuc vas. 
megteltek az edények, Et ille respóndit: Non há
mondá fiának: Hozz ide beo. Stetítque ó le um. Venit 
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nekem még edényt. De az autern illa, et indicávit hó
azt felelé: Nincsen. Ekkor mini Dei. Et ille: Vade, in
megálla az olaj. Erre elméne quit, vende óleum, et redde 
s elmondá a dolgot az lsten 

1 
creditóri tuo: tu autem, et 

emberének. Ű ezt mondá: 1 filii tui vivite de réliquo. 
Eredj, add el az olajat s 
fizesd ki hiteleződet, te pedig s fiaid éljetek abból, ami 
megmarad. 

Atvonu1ásra. (Zs.18, 13-14.) 
Tisztlts meg titkos bűneim
től, Uram, és mentsd meg az 
idegenektől szolgádat. 8'. Ha 
nem uralkodnak rajtam, ak
kor szepidtelen leszek és nagy 
vétektól tiszta maradok. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(18, 15-22.) 

Az Iddben : Mondá Jézus 
tanltványainak: Ha 

vétkezik ellened atyádfia, 
menj és intsd meg őt négy
szem között. Ha hallgat 
rád, megnyerted atyádfiát. 
Ha pedig nem hallgat, végy 
magadhoz még egyet vagy 
kettdt, hogy két vagy há
rom tanu szája állltson min
den dolgot. Hogyha azokra 
sem hallgat, mondd meg az 
egyháznak: ha pedig az egy
házra sem hallgat, legyen 
neked mint a pogány és a 
vámos. Bizony mondom 
nektek, amiket megkötöz
tök a földön, meg lesznek 
kötve mennyben is és ami
ket föloldoztok a földön, 
fel lesznek oldozva menny
ben is. Ismét mondom 
nektek, hogyha ketten kö
zületek megegyeznek a föl
dön bármely dologban, me-

Gradua1e. (Psalm. 18, 13-
14.) Ab occúltis meis munda 
me, Dómine: et ab aliénis 
parce servo tuo. t/. Si mei 
non fúerint domináti, tunc 
immaculátus e ro: et emu n· 
dábor a delícto máximo. 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaeum. 

(18, 15-22.) 

In illo témpore: Dixit je
sus discipulis suis: Si 

peccáverit in te frater tuus, 
vade, et córripe eum inter 
te, et ipsum solum. Si te 
audlerit, lucrátus eris fra
trem tuum. SI autern te non 
audíerit, adhibe tecum ad
huc unum, vel duos, ut in 
ore duórum. vel trium té
stium stet omne verbum. 
Quod si non audierit eos: 
dic ecclésiae. Si au tem ecelé
siam non audierit: sit tibi 
sicut éthnicus et publicánus. 
Amen dico vobis, quaecúm
que alligavéritis super ter
ram, c ru nt Iigáta et in caelo: 
ct quaecúmque solvfritis 
super terram, erunt solúta 
et in caelo. Iterum dico vo
bis, quia si duo ex vobis 
consénserint super terram, 
de omni re. quamcúmque pe
tferint, fiet illisa Patre meo, 
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lyet kérnek, megnyerik azt l qui in eaelis est. Ubi enim 
Atyámtól, ki mennyekben sunt duo vel tres congregáti 
vagyon. Mert ahol ketten l in nómine meo, ibi sum in 
vagy hárman összejönnek l médio eróum. Tunc accé
nevemben, ott vagyok kö-1 dens Petrus ad eum, dixit: 
zöttük. Akkor hozzájárul- Dómine, quóties peccábit ln 
ván Péter, mondá: Uram! me frater meus, et dirnittam 
hányszor vétkezhetik elle- ei? usque sépties? Dicit illi 
nem atyámfia, hogy meg- jesus: Non dico tibi usque 
bocsássak neki? talán hét- sépties, sed usque septuá
szer? Felelé neki jézus: Nem gles sépties. 
mondom neked hétszer, ha-
nem hetvenhétszer. 

Felajánlásra. (Zs. 117, 16- Offertorium. (Ps. 117, 16 
17.) Az úr jobbja gyózel- et 17.) Déxtera Dómini fecit 
met szerzett, az úr jobbja virtútem, déxtera Dómini 
felmagasztalt engem. Nem exaltávit me: non móriar, 
halok meg, hanem élek és sed vivam, et narrábo ópera 
hirdetem az úr tetteit. Dómini. 

Csendes imádság. E szent secreta. Per haec véniat, 
misztérium által, ké- quaesumus, Dómine. 

rünk, Urunk, jöjjön el meg- sacraménta nostrae redemp
váltásunk gyümölcse: s 1 tiónis efféctus: qui nos et 
tartson vissza minket a ab humánis rétrahat semper 
világi kicsapongásoktól és excéssibus, et ad salutária 
juttasson az üdvös adomá- dona perdúcat. Per Dómi-
nyokhoz. A mi Urunk. num. 
(A 2. és 3. csendes imádság u. a, mint Hamvazószerdán, 205. t.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Áldozásra. (Zs. 14, 1-2.) Communio. (Ps. 14, 1-2.) 
Uram l ki lakozhatik sát- Dóm in e, quis habitábit in 
radban ? vagy ki tartózkod- tabern;iculo tuo? aut quis 
ha~ik szent hegyeden? Az, requiéscat in monte sancto 
akt szeplötelenül jár és igaz- tuo? Qui ingréditur sine má
s~got cselekszik. cula, et operátur justltiam. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacris, Dó
. A sze nt misztérium által mine, mystériis expiáti: 

ktengeszt.elve kérünk, Urunk, j et véniam, quaesumus, con
h~gy nund a bocsánatot, sequámur, et grátiam. Per 
mmd. a kegyel!llet elnyer-l Dóminum nostrum jesum 
hessuk. A mt Urunk. Christum. 
(A 2 és 3. áldozás utáni imádság u. a., mint Hamvazószerdán, 206.1.) 
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NagybOjti zArókOnyOrgés : 

K önyörögjúnk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá· 
meg fejeteket lsten előtt. p ita vestra Deo. 

Oltalmaddal, Urunk, vé- Tua nos, Dómine, prote-
delmezz minket és minden ctióne defénde: et ab omni 
rossztól szüntelenül őrizz semper inlquitáte custódi. 
meg. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Szerda, nagyböjt 3. vasároapja után. 
(StAciós-templom : a Szent Sixtus-templom.) 

Az első vizsga nagy napja. Ma kapttik meg a hittanulók a tf:r;. 
parancs szövegét és ezt meg kellett tanulniok. Szflmunkra is a 
lelkiismeretvizsgillat napja, mint tartjuk meg azokat. De nem 
betli szerlnt, hanem lélek szerint. Mi nem az ószövetségi törvény 
alattvalói vagyunk, ml az lsten gyermekeinek szabadsflgflt éljük. 

Bevonulásra. (Zs. 30, 7-8.) l Introitus. (Psalm. 30, 7-8.) 

lln az Úrba vetem bi- [[lgo autern in Dórnino 
zalmarnat: ujjongva sper á bo: exsultábo, 
örvendek irgalmas- et laetábor in tua 

ságodnak; hisz megtekin- misericórdia: quia respexi
tetted megalázottságomat. sti humilitátem meam. (Ps. 
(Zs. 30, 2.) Uram, tebenned ibid., 2.) ln te, Dómine, spe
remélek l soha meg ne szé- rá v i, non confúndar in aetér
gyenüljek: igazságodban num: in justitia tua libera 
szabadlts meg és ments meg me, et éripe me. r. Glória 
engem. r. Dicsőség. Patri. 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátió. Praesta nobis, 
künk, kérünk, Urunk; quaesumus, Dómine, 

hogy az üdvös böjtből ta- ut salutáribus jejúniis eru
nulva, az ártalmas bűnöktől d Iti, a nóxiis quoque vitiis 
is tartózkodjunk és Igy abstinéntes, propitiatiónem 
kegyességedet könnyebben tuam facilius impetrémus. 
elnyerjük. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdfln, 201. 1.) 

Szentlecke Mózes ll. köny-l Léctio libri Exodi. (20, 
véből. (20, 12-24.) l 12-24.) 

Ezeket mondja az úr lsten: 1 l-fa ee d i cit Dóm i n us Deus: 
Atyádat és anyádat l Honóra patrem tuum 

tiszteljed, hogy hosszú életű et matrem tuam, ut sis Ion
légy azon a földön, ame- gaevus super terram, quam 
lyet az úr, a te Istened DómintiS Deus tuus dabit 
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majd neked ád. Ne ölj. tibi. Non occídes. Non moe
Ne paráználkodjáll Ne lopj l cháberis. Non furtum fácies. 
Ne tégy hamis tanuságot Non loquéris contra próxi
felebarátod ellen. Ne kivánd 1 mum tuum falsum testimó
meg felebarátod házát, ne 

1

. nium. Non concúpisces do
kivánd meg feleségét, se mum próximi tui: nec desi
rabszolgáját, se rabszolgáló-

1
· derál>is uxórem ejus, non 

ját, se marháját, se sza ma- servum,nonanclllam,non bo
rát: semmijét se, ami az övé. vern, non ásinum, nec ómnia, 
Az egész nép hallotta a quae illíus sunt. Cunctus 
mennydörgéseket és a har- autern pópulus vidébat vo
sonazengést, látta a lángo- ces, et lámpades, et sóni
kat s a füstölgő hegyet s l tum búccinae, montémque 
megrettenve s a félelemtől, fumántem: et pertérriti, ac 
remegve me~álla a távolban , pavóre concússi, stetérunt 
és mondá Mozesnek: Te szólj ! procul, dicéntes, Móysi: 
hoz~ánk s meghallgatjuk, ne 

1

1 Loquere tu vobis, et audié
az Ur szóljon hozzánk, hogy mus: non loquátur nobis 
meg ne találjunk halni. Dóminus, ne forte moriá
Mondá erre Mózes a népnek: mur. Et ait Móyses ad pó
Ne féljetek l Azért jött az pulum: No lit e timére: ut 
lsten, hogy próbára tegyen enim probáret vos, venit 
titeket s félelme legyen ben- Deus, et ut terror illius es
netek, hogy ne vétkezzetek. set in vobis, et non peccaré
A távolban marada tehát a tis. Stetítque pópulus de 
nép, Mózes pedig odajá- lange. Móyses autern aceés
ruta ahhoz a homályhoz, sit ad calíginem, in qua erat 
amelyben az Isten volt. Deus. Dixit praetérea Dó
Mondá ekkor az úr Mózes- minus ad Móysen: Haec di
nek: Ezt mondd Izrael fiai- ces fíliis Israel: Vos vidlstis, 
nak: Magatok láttátok, hogy quod de caelo locútus sim 
az égből szólottam hozzá- J vobis. Non faciétis deos ar
tok. Ne csináljatok tehát ~ génteos, nec deos áureos fa
ezüstisteneket s ne csinál- ciétis vobis. Altáre de terra 
jatok aranyisteneket ma- faciétis mihi, et offerétis su
ga_tok~ak. Oltárt földből per eo holocáusta et paci
csmáijatok nekem s azon fica vestra aves vestras, et 
J?Utassát~k be egészen el-l boves in omni loco, in quo 
egő- és bekeáldozataitokat memória fúerit nóminis mei. 
aprójószágaitokat és mar: 
háitokat m_inden olyan helyen, hol emléke lesz nevemnek, 

~tv~>nu~asra: (Zs. 6, 3-4.) 1 Gradu,ale. (Psalm. 6, 3-4.) 
I<:onyoruiJ rajtam, Uram 1 i Miserére mei, Dómine, qu ó
mert elernyedek: gyógyíts i niaminfirmussum: sana me 
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meg, Uram l "'f. Csontjalm l Dómine. 1. Conturbáta sunt 
remegnek és lelkem nagyon J ómnia ossa mea: et án ima 
szomorú. mea turbáta est valde. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdi\n, 203. l. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(15, 1-20.) (15, 1-20.) 

Az id/Iben: lrástudókésfa- l" illo témpore: Accessé
rizeusok jövének Jézus- ru nt ad Jesum ab J erosó

hoz Jeruzsálemből, mond- lymis scribae et pharisaei, 
ván: Miért hágják át tanit- dicéntes: Qua re discípuli 
ványaid az öregek hagyo- tui transgrediúntur tradi
mányát? mert hát nem tiónem seniórum? Non enim 
mossák meg kezeiket, mi- lavant manus suas, cum 
kor kenyeret esznek. ű pe- panem rnandúcant. Ipse au
dig felelvén, mondá nekik: tem respóndens, ait illis: 
És ti miért hágjátok át Quare et vos transgredl
az lsten parancsolatát ha- mini maodátum Dei prop
gyományotok miatt? Mert ter traditionem vestram? 
az lsten mondotta: Tisz- Nam Deus dixit: Honóra 
teljed atyádat és anyá· patrem, et matrem. Et: Qui 
dat; és: Aki atyját, vagy maledíxerit patri, vel matri, 
anyját szidja, halállal hal- morte moriátur. Vos autern 
jon meg. Ti pedig mondjá· dlcitis: Quicúmque díxerit 
tok: Aki atyjának, vagy patri, vel matri: munus 
anyjának azt mondja: ls- quodcúmque est ex me, tibi 
tennek szentelt ajándék l próderit: et non honorifi
mindaz, ami részemról ne- ; cábit patrem suum, aut ma
ked használ hatna, és nem t rem suam: et lrritum feci
tiszteli atyját, vagy anyját: stis maodátum Dei propter 
és Igy meghiusltottátok az traditiónem vestram. Hypó
lsten parancsát a hagyomá- critae, bene prophetávit de 
nyotok által. Képmutatók l vobis Isa las, dicens: Pópu
jól jövendölt rólatok lzaiás, Jus hic lábils me honóra t: 
mondván: Ez a nép szájá· cor au tem eórum longe est 
val tisztel engem, sz íve pedig a me. Sin e causa au tem co
távol vagyon tőlem. Pedig llunt me, docéntes doctrínas 
hiába tisztelnek engem, ta- et mandáta hóminum. Et 
nitván emberi tudományt ' convocátis ad se turbis, dl
és parancsokat. És magához j xit eis: Audite, et intelll· 
hlván a sereget, mondá ne- gite. Non quod intrat in os, 
kik: Halljátok és értsétek l coinquinat hóminem: sed 
rneg: Nem az szennyezi be , quod procédit ex ore, hoc 
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az embert, ami szájába be- coinquinat hóminem. Tunc · 
megyen, hanem ami a száj- aceedéntes disclpuli ejus, 
ból kijön, az szennyezi be az dixérunt ei: Scis quia p ha
embert. Akkor hozzájárul-j risaei, audíto verbo hoc, 
ván tanítványai, mondák scandalizáti sunt? At ille 
neki: Tudod-e, hogy a fari- respóndens,ait: Omnisplan
zeusok e beszéd hallatára tátio, quam non plantAvit 
megbotránkoztak? ő pedig Pater meus caeléstis, eradi
felelvén, mondá: Minden cábitur. Sínite illos: caeci 
növény, melyet nem ülte- sunt, et duces caecórum. 
tett mennyei Atyám, töves- : Caecus autern si caeco du
tOl kitépetik. Haggyátok cátum praestet, ambo ln 
Oket; vakok ők és vakok fővearn cadunt. Réspon
vezetői. Ha pedig a vak d ens autern Petrus, dixit ei: 
vakot vezet, mindketten Edlssere nobis parábolam 
verembe esnek. Felelvén istam. At ille dixit: Adhuc 
pedig Péter, mondá neki: et vos si ne intelléctu estis? 
Magyarázd meg nekünk e Non intelligitis, quia omne 
példabeszédet. ő pedig quod in os intrat, in ven
mondá: Még ti is mindig trem vadít, et in secéssum 
értelem nélkül vagytok? emlttitur? Quae autern pro
Nem értitek-e, hogy mindaz, cédunt de ore, de corde 
ml a szájba bemegyen, a éxeunt, et ea coinquinant 
gyomorba jut és a csator- hóminem: de corde enim 
nába kerül? Ami pedig a· éxeunt cogitatiónes malae, 
szájból kijön, a szlvből szár-

1 
homicídia, adultéria, fornio

mazik és az teszi tisztá ta-. catiónes, furta, falsa testi
lanná az embert. Mert a mónia, blasphémiae. Haec 
szlvböl erednek a gonosz . sunt, quae coinquinant hó
gondolatok, gyilkosságok, ' minem. Non lotis autern 
házasságtörések, paráznasá- mánibus manducáre, non 
gok, lopások, hamis tanu- . coinquinat hóminem. 
ságok, káromlások. Ezek 
azok, amik tisztátalanná teszik az embert; mosdatlan 
kezekkel enni pedig nem szennyezi be az embert. 

Felajánlásra. (Zsolt. 108,! Offertorium. (Psalm. 108, 
21.). Velem, Uram, bánj ne- l 21.) Dómine, fac mecum 
vedert k_e,g~esen: mivel ir-~ misericórdiam tuam, pro
galmact Josagos. p ter nome n tuum: quia 

suávis est mísericórdia tua. 

Csendes !má~s~g. Fog~dd, l secreta. Su~ci~e, quaesu
l!,ru!tk! kerunl< •. neped l...__ mus, Domme, preces 

könyorgesctt az aldozati l pópuli tui cum oblatiónibus 



CSŰTÖRTÖK, NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA UTÁN 299 

. adományokkal egyiitt s ol- hostiárum: et tua mystéria 
talmazz minden veszélytől celebrántes, ab ómnibus nos 
minket, kik misztériumal- defénde perículls. Per Dó
dat iínnepeljük. A mi. minum. 
(A 2. b 3. csendes imidsflg ugyanaz, mlnt Hamvazószerdfln, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Áldozásra. (Zs. 15, ll.) Communio. (Ps. 15, ll.) 
Megmutatod az élet útját Notas mihi fecfsti vias vitae 
nekem, szlned előtt öröm- adimplébis me laetitia cum 
mel töltesz el engem, Uram. vultu tuo, Dómine. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctifi
Szenteljen meg minket, cet nos, Dómine, qua 

Urunk, a mennyei lakoma, pasti sumus, mensa caelé
mely bennilnket táplált, stis: et a cunctis errőribus 
és minden tévelytől meg- expiátos, supérnis promis
szabadítva, tegyen a meny- siónibus reddat accéptos. 
nyei ígéretek szerint elfo-l Per Dóminum nostrum Je
gadottakká. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. 6 3. llldozás utáni imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörges : 

Könyörögjünk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cá-
megfejeteket lsten előtt. p ita vestra Deo. 

Engedd, kérünk, minden- Concéde, quaesumus, om-
ható lsten, hogy kik ol tal- n í potens Deus: ut, qui pro
ma d kegyelmét keressiík, tectiónis tuae grátiam quae
minden rossztól megszaba- rimus, liberáti a malis óm
dulva, nyugodt lélekkel szol- ni bus, secúra tibi mente ser
gáljunk neked. A mi Urunk. viámus. Per Dóminum. 

Csütörtök, nagyböjt 3. vasároapja után. 
(Stációs-templom: a Szent Kozma és Damján-bazilika.) 

Későbbi mise és amikor bevezett~k. átvették e napra a stflciós 
szentek bazilikájának felszentelesi miséjét. Szent Kozma és Dam
ján orvosok voltak: ez a szentmise másik gondolJ ta. Ebben lát
hatjuk az Egyház Igazi édesanyui gondoskodását. Ma van a böjt
nek a kellös köupe. Az orvosszentckhez visz el tehllt, hogy a böjt 
fegyelme az ll közbenjárásukra ne flrtson testünknek. Igazán ez az 
anyai szeretet megszégyenliheti azokat, akik mindenféle és 'sak 
féligu jogeimen kl akarnak biljni a böiti legyelern llól. 
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Bevonulásra. Introitus. 

[ln vagyok a nép meg- .alus pópuli ego sum, 
szabadftója1 úgy- d i cit Dóm i n us: de 
mond az Ur: bár- quaeúrnque tribuia-

milyen szükségben fohász- tióne clamáverint ad me, 
kodnak hozzám, meghallga- exáudiam eos: et ero illó
tom öket és Uruk leszek rum Dóminus in perpétuum. 
mindörökké. (Zs. 71, 1.) Fi- (Psalm. 77, 1.) Atténdite, 
gyelj, népem, tanltásomra, pópule meus, legern meam: 
hajtsd füledet szájam igéire. inclináte aurem vestram in 
Y. Dicsőség az Atyának. verba oris mei. 't. Glória. 

Könyörgés. Dicsőitsen meg Qrátio. Magnificet te, Dó
téged, Urunk, Szent mine, sanctórum tuó

I<ozma és Damján áldott rum Cosmae et Damiáni 
ünnepe, mellyel kimondha- beáta solémnitas: qua et il
tatlan gondviselésedben ne- lis glóriam sempitérnam, et 
kik örök dicsllséget, nekünk opem nobis ineffábili pro
pedig segítséget adtál. A mi vidéntia contullsti. Per Dó-
Urunk. minum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke Jeremiás prófé- Léctio Jeremlae Prophét ae. 
tától. (7, 1-7.) (7, 1-7.) 

Ama napokban: Ezt aszó- {" diébus illis: Factum est 
zatot intézte az úr verbum Dómini ad me, di

hozzám: Állj az úr házá- cens: Sta in porta domus 
nak kapujába, hirdesd ott Dómini: et praedica ibi ver
ezt a szózatot és mondjad: bum istud, et dic: Audite 
H~lljátok az úr szózatát, verbum Dómini omnis Juda, 
egesz Júda, kik beléptek J qui ingredlmini per portas 
ezeken a kaoukon. hogy has, ut adorétis Dóminum. 
imádjátok az Urat. Igy szól Haec dicit Dóminus exerci
a seregek Ura, Izrael ls- tuum Deus Israel: Bon as tá
ten~: Tegyétek jobbakká ci te vias vestras, et stúdia 
utaltokat cs szándékaitokat, vestra: et habitábo vobis
es veletek lakom majd ezen cum in loco isto. Nolite con
a hely~n. .Ne bizzatok a fidere in verbis mendácii, 
h~zug oes~edckbcn, m ·nd- dicéntes: Templum Dómini, 
':an: Az Ur tcmp~oma, az templum Dómini, templum 
Ur temploma, az Ur temp- Dómini est. Quóniam si 
i.~ma! Me rt ha jö~a irányít- bene direxéritis vias ve
Jatok uta1lvk:tt es szándé- stras et stíldia vestra: si 
k:litol\at, ha igazságot tesz- fccéritis judlcium inter vi· 
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tek az ember és társa között, l rum et próximumejus, Ad
ha nem nyomjátok el a jö- venae, et pupfllo, et viduae 
vevényt, az árvát és az öz-j non fecéritis calúrn n iam, nec 
vegyet, sem ártatlan vért 1 sánguinem innocéntem effu
nem ontotok ezen a helyen, déritis in loco hoc, et post 
sem más istenek után nem deos aliénos non ambulavé
jártok önmagatok kárára: ritis in mal um vobismcti
veletek lakom majd ezen psis: babitábo vobiscum in 
a helyen, azon a földön, loco isto, in terra, quam dedi 
amelyet atyáitoknak ad- pátribus vestris a saeculo et 
tam, örökön örökké; mondá usque in saecul um: ait Dó-
a mindenható úr. minus omnipotens. 

Atvonulásra (Zsolt. 144, Graduale. (Ps. 144, 15-
15-16.) Mindeneknek szeme 16.) Oculi ómnium ln te spe
benned bizik, Uram: és te ran t Dóm i ne: et tu das illis 
idejében megadod ételüket. escarn in térnporc oppor
r. Megnyitod kezedet és túno. 1. Aperis tu manum 
betöltesz minden élöt áldá- tuam: et imples omne áni-
soddal. mal benedictióne. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerlnt. secúndum Lucam. (4, 

(4, 38-44.) 38-44.) 

Azidc5ben:Felkelvénjézus, {" Illo témpore: Surgens 
a zsinagógábólSimon há- jesus de synagóga, introl

zAba méne. Simon napa pe- vit in dornum Simónls. So
dig nagy forró lázban szen- crus autern Simónis tene
vede és könyörgének neki bá tur magnis fébribus: et 
érette. És melléje állván, rogavérunt illum pro ea. Et 
megfeddé a lázt, mire az stans super illam, imperávit 
elhagyá c5t. És azonnal föl- feb ri: et dirnisi t illam. Et 
kelvén, szolgála nekik. Nap- continuo surgens, ministrá
lementekor pedig mindazok, bat illis. Cum autern sol 
akiknek különféle bajokban occidisset, omnes qui habé
szenvedó betegeik valának, bant, lnflrmos vári is languó
hozzá vivék azokat. Ö pedig ri bus, ducébant il Ios ad 
mindegyikre rátevén ke- eum. At ille slngulis manus 
zeit, meggyógyítá c5ket. Az impónens, curábat eos. Exi
ördögök is sokakból ki me- ban t autern daemónia a mul
nénck, kiáltozván és mond- t is, clamántia et dicéntia: 
ván: Te vagy az Isten fia. Es Quia tu es Fili us Dei: et in
megdorgál ván, nem hagyá crepans non sinébat ea fo
öket szólani; mivel tudták, qui, quia sciéban t ipsurn 
hogy c5 a Krisztus. Mikor re- esse Christum. Facta ;w tem 
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dig megvirradt, kimenvén die egréssus ibat in desér
egy puszta heir.re vonult és a tum Iocum, et turbae re
seregek keres•k vala 6t és quirébant eum, et venérunt 
megtalál ván, tartóztaták, usque ad Ips um: et d etiné
hogy ne menjen el tőlük. bant illum ne discéderet ab 
Kiknek 6 mondá: Más vá- eis. Quibus ille ait: Quia et 
rosoknak is kell hirdetnem állis elvitátibus opórtet me 
az Isten országát· mert evangelízáre regnum Dei: 
azért küldettem. Es tanit quia Ideo missus sum. Et 
vala Galilea zsinagógáiban. erat praedicans in synagó-

gis Galilaeae. 
Felajánlásra. (Zs. 137, 7.) Offertoriwn. (Ps. 137, 7.) 

Uram, ha szorongatások Si ambulávero in médio tri
közölt járok is, meg6rzöd bulatiónis, vivificábis me, 
életemet; elleneim haragjá- Dómine: et super iram Ini
val szemben kinyujtod ke- micórum meórum exténdes 
zedet és jobbod megszaba- manum tuam, et salvum 
dit engem. me fáciet déxtera tua. 

Csendes imádság. Igazaid secreta. ln tuórum, Dó
drága halálának emlé- mine, pretiósa morte 

kezetére felajánljuk neked, justórum sacriticium illud 
Urunk, ezt az áldozatot, offérimus, de quo marty
mert ett61 nyerte kezdetét rium sumpsít omne princl
minden vértanuság. A mi. píum. Per Dómlnum. 
(A 2. és 3. csendes Imádság ugyanaz, mlitt Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. t. 

Áldozásra. (Zs. 118, 4-5.) Communio. (Ps. 118, 4-
Te azt parancsoltad, hogy 5.) Tu mandásti, mandáta 
rendeleteidet gondosan meg tua custodlri nimis: útinam 
kell tartani; bár arra irá- dirigAntur viae meae, ad cu
nyulnának utaim, hogy meg- stodiéndas justificatiónes 
t~rtsam törvényeidet. tuas. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sit nobis, 
Legyen, Urunk, biztos Dómlne, sacraménti tui 

számunkra szentséged meg- certa salvátio: quae cum 
váltó ereje, melyért szent beatórum Mártyrum tuó
vértanuid l{ozma és Dam- rum Cosmae et Damiáni mé
ján érdemeivel egyesülten rltís implorátur. Per Dóml-
esedezünk. A mi. num. 
(A 2. és 3. áldozás utáni lmáds~g ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 

206. 1.) 
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Nagyböjti zárókönyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humllláte cá-
meg fejeteket lstenellltt. pita vestra Deo. 

Neked hódoló népedet, Subjéctum tibi pópulum, 
kérünk, Urunk, a mennyei quaesumus, Dómine, pro
kegyelem tegye gazdaggá l pltiátio caeléstis ampllficet: 
és adja meg neki, hogy min- et tuis semper fádat servire 
dig parancsaidnak szolgál- mandátis. Per Dóminum 
jon. A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

Péntek, nagyböjt 3. vasároapja után. 
(StAclóa-templom : a Szent Ulrine-templom tln Lucina•.) 

Lucina nev(l kerl'SZtény nő alapltotta a stAclós-templomot 
Szent Lőrincnek, a hittanulók védőjének tiszteletére. Mellette 
egy hires forrAs volt. Ezek a mal mlse megértéséhez szOkséges 
adatok. A keresztségre készOlökhöz fordul és szól az örök élet 
forrAsAról, mert közeleg a keresztség napja. Mlndny~junknak 
örömünnepe ez. jArjon At azért a hAla és szeretet b Igy vegyünk 
rmt a szentmisén. 

Bevonulásra. (Zs. 85, 17.) Introitus. (Psalm. 85, 17.) 

•

dd jeiét, Uram, raj- llac mecum, Dómine, 
tam jóságodnak, signum in bonum: ut 
hogy gyt116lllim Jás- vldeant, qui me odé-

sák és szégyent valljanak, runt, et confundántur: quó
minthogy te, Uram, meg- nlam tu, Dómine, adjuvlsti 
segitesz és megvigasztalsz me, et consolátus es me. 
engem. (Zs. 85, 1.) Hajtsd (Ps. Ibid., 1.) lncllna, Dó
hozzám, Uram, füledet és mlne, au rem tu am, et exáudl 
hallgass meg; hisz nyomo- me: quóniam Inops et pau
rult és szegény vagyok r. per sum ego. r. Glória Patri 
Dicsllség. et Fllio. 

Könyörgés. Kisérd böjtün- Qrátio.- jejúnla nostra, 
ket, kérOnk, Urunk, ke- quaesumus, Dómine, 

gyes jóságoddal s engedd, benigni favóre proséquere: 
hogy amint a testi táplá- ut, sicut ab aliméntis absti
léktól tartózkodunk, lel- némus in córpore; ita a vf
kOnkben a bűnOktlll is tar- tils jejunémus in mente. 
tózkodjunk. A ml Urunk. l Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt Hamvazószerdiln, 201. 1.) 



304 PtNTEK, NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA UTÁN 

Szeotlecke Mózes IV. könyvé· 
Ml. (20, l, 3, 6-13.) 

Ama napokban : Izrael 
fial egybegyülének Mó

zes és Áron ellen; és pörölni 
kezdvén, mondák: Adjatok 
vizet, hogy igyunk. Erre 
Mózes és Aron otthagyák a 
sokaságot és bemenének a 
szövetség sátrábasarcukkal 
a földre borulának s az úr
hoz kiáltának s mondák: 
Úristen! Hallgasd meg a nép 
kiáltását és nyisd meg nékik 
tárházadat, az élőviz for
rását, hogy kieléglthessék 
szomjukat s megszűnjék zú
golódásul<. Erre megjelenék 
nékik az úr dicsősége és 
szóla az úr Mózeshe:z, 
mondván: Vedd a boto t és 
gyüjtsd egybe, te meg Áron 
bátyád a népet és szóljatok 
eitittak a szlklának s az 
vizet fog adni. Ha aztán Igy 
vizet fakasztottál a sziklá
ból, ihatik az egész sokaság 
és jószá~a. Vevé tehát Mó
zes az Ur szlne ellitt levll 
botot, amint parancsolta 
néki s egybegyüjté a soka
ságot a szikla ele és mondá 
nékik: Halljátok, ti lázadók 
s hitetlenek l Fogunk-e 
tudni vizet fakasztani nek
tek ebből a szlklából? Azzal 
felemelé Mózes a kezét, rá
Ote kétszer a bottal a szik
lára és bllséges viz fakada 
úgy, hogy ihatott a nép é~ 
jószága. Mondá erre az úr 
Mózesnek és Áronnak: Mi
vel nem hittetek nekem s Igy 
nem bizonyitottatok engem 

Léctio libri Númeri. (20, 
l, 3 et 6-13.) 

In diébus illis: Convenérunt 
fflii Israel advérsum Móy

sen et Aaron: et vers i in se
ditiónem,dixérunt: Dare no
bis aquam, ut bibámus. ln
gressúsque Móyses et Aaron, 
dlmlssa multltúdine, taber
náculum foederis, corru
érunt proni in terram~ cla
maverúntque ad Dóminum, 
atque dixérunt: Dómloe 
Deus, audi darnórem hujus 
pópuli, et áperi eis thesAu
rum tuum, fontem aquae 
viv ae, ut satiáti, cesset mur
murátio eórum. Et appáruit 
glória Dómini super eos. Lo
cutúsque est Dóminus ad 
Móysen, dicens: Tolle vir
gam, et cóngrega pópulum, 
tu et Aaron frater tuus, et 
loqulmhti ad petram coram 
eis, et Illadabit aquas. Cum
que edúxeris aquam de pe
tra, bibet· omnis multitúdo, 
et juménta ejus. Tullt lgitur 
Móyses virgam, quae erat 
in conspéctu Dómini, sicut 
praecéperat ei, congregáta 
multitúdine ante petram, 
dixitque eis: Audite, rebél
les et incréduli: Num de 
petra hac vobis aquam po
térimus ejlcere? Cumque ele
vásset Móyses manum, per
cútiens virga bis scflicem, 
egréssae sunt aquae largis· 
simae, ita ut pópulus blbe
ret, et juménta. Dixitque 
Dómlnus ad Móysen et Aa
ron: Quia non credidlstis 
mihi, ut sanctificarétis me 
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szentnek Izrael fial el<ltt, coram fillis Israel, non in
nem viszitek be a népet troducétls hos pópulos ln 
arra .a földre, amelyet nekik terram, quam da bo eis. Haec 
adok. Ez a Pörölés-vize: est aquacontradictiónis, ubi 
ott pöröltek Izrael fiai az jurgáti sunt filii Israel con
úr ellen s <l ott bizonyitotta tra Dóminum, et sanctifi-
be rajtuk szentségét. cátus est in eis. 

Atvonulásra (Zs. 27, 7, 1.) Graduale. (Ps. 27, 7 et 
Szlvem az úrban remélt és 1.) ln Deo sperávlt cor me
li megsegitett: és újra felvi- um, et adjútus sum: et re
rágzik testem, s örömömben flóruit caro mea, et ex vo
hálát zengek neki. 1. Hoz- luntáte mea confitébor illi. 
zád kiáltok, Uram; Iste- r. Ad te, Dómine, clamávi: 
nem l ne fordulj el szótalanul Deus meus, ne slleas, ne dis-
tőlem. cédas a me. 

Böjti ének ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 203. l. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (4, 

(4, 5-42.) 5-42.) 

Az id<lben: jézus Szama- {"illo témpore: Venit jesus 
ri a városába jöve, mely . in elvitátern Samarlae, 

Szikarnak neveztetik, közel quae dlcitur Slchar: juxta 
ahhozaföldbirtokhoz,melyet praedium, quod dedit jacob 
Jákob az <l fiának, józsefnek joseph filio su o. Erat au
adott. Ott vala pedig Jákob tem ibi fons jacob. jesus 
kútja. jézus tehát elfárad- ergo tatigátus ex ltinere, se
ván az útban, azon módon débat sic supra fontem. 
leüle a kútnál. Az óra mint- Hora erat quasi sexta. Venit 
egy hatra járt. Odajöve egy múlier de Samaria haurlre 
asszony Szamariából vizet aquam. Dicit ei jesus: Da 
merltenl. Mondá neki Jézus: mihi bibere. ( Disclpuli enim 
Adj innom. Tanltványai ejus ablerant in civitátem, 
ugyanis elmentek a városba, ut cibos émerent.) Dicit ergo 
hogy élelmet vegyenek. ei múlier illa Samaritána: 
Mondá erre neki a szama- Quómodo tu, Judaeus cum 
riai asszony: Hogyan kér- sis, blbere a me poscis, quae 
hetsz te zsidó létedre én- sum múlierSamaritána? non 
tőlem inni, aki szamariai enim coutúntur Judaei Sa
asszony vagyok? mert a maritánis. Respóndit jesus, 
zsidók nem érintkeznek a l et dixit ei: SI scires donum 
szamariaiakkal. Feleié jé-~ Dei, et quis est, qui dlcit 
zus és mondá neki: Ha tud- tibi: Da mihi b l bere: tu fór
nád az Isten ajándékát és sit_an petlsses ab eo, et de-

M iaszále. 20 
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hogy ki az, ki neked mondja: disset tibi aquam vivam. 
Adj innom, talán te kérted Dicit ei múlier: Dómine, 
volna 6t és ő élő vizet adott neque in quo háurias habes, 
volna neked. Mondá neki az et púteus al tus est: unde 
asszony: Uraml nincs is ergo habes aquam vivam? 
mivel merltened, a kút pe- Numquid tu major es patre 
dig mély; honnan vennél nostro Jacob, qui dedit no
hát élő vizet? Csak nem bis púteum, et ipse ex eo 
vagy te nagyobb Jákob bibit, et filii ejus, et pécora 
atyánknál, ki nekO.nk e ku- ejus? Respóndit Jesus, et 
tat adta, melyMI ő maga dixit ei: Omnis, qui bibit ex 
Ivott és fiai és jószágai? Fe- aqua hac, sitlet Iterum: qui 
lele Jézus és mondá neki: autern biberit ex aqua, quam 
Mlndaz, aki e vizből iszik, is- ego dabo ei, non sitlet in 
mét megszomjazik; aki pedig aetérnum: sed aqua, quam 
abból a vizből iszik, melyet ego dabo ei, fiet in eo fons 
én adok neki, soha többé nem a quae saliéntis in vitam 
szomjazik mlndörökké; ha- aetémam. Dicitadeum mú
nem a viz, amelyet én adok ller: Dómine, da mihi hane 
neki, az örök életre szökellö aquam, ut non sltiam, ne
vlzforrás lesz benne. Mondá que véniam huc haurlre. 
neki az asszony: Uram, add Dicit ei Jesus: Vade, voca 
nekem azt a vizet, hogy ne virum tuum, et veni huc. 
szomjazzam és ne járjak Ide Respóndit múller, et dixit: 
merlteni. Mondá neki Jézus: Non hábeo virum. Dicit el 
Men/, hlvd el az uradat és Jesus: Bene dixlsti, quia 
jOjj de. Felelé az asszony és non hábeo virum: quinque 
mondá: Nincs uram. Mondá enim viros habulsti, et nunc, 
neki Jézus: Jól mondád, quem habes, non est tuus 
hogy nincs urad. Mert öt vir: hoc vere dixlsti. Dicit 
urad volt és akid most van, ei múlier: Dómine, vldeo, 
nem urad; ezt igazán mond- quia propbéta es tu. Patres 
tad. Mondá neki az asszony: nostri in monte hoc adora
Urami látom, hogy próféta vérunt, et vos dlcitis, quia 
vagy. A mi atyáink ezen a Jerosólymis est locus, ubi 
hegyen imádták (Istent). ti adoráre opórtet. Dicit ei 
pedig azt mondjátok, hogy Jesus: Múlier, erede mihi, 
Jeruzsálem a hely, ahol l quia venit hora, quando ne
tmádni kell. Mondá neki Jé- que in monte hoc, neque in 
zus: Hidd el nekem, asszony 1 Jerosólymis adorábitis Pa
hogy eljön az óra, mikor trem. Vos adorátis quod ne
sem ezen a hegyen, Sem scltis: nos adorámus quod 
Jeruzsálemben nem fogjá- scimus, quia salus ex Judaels 
tok imádni az Atyát. Ti azt est. Sed venit hora, et nunc 
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imádjátok, amit nem Ismer- est, quando veri adoratóres 
tek; mi azt imádjuk, amit adorábunt Patrem in spiritu 
ismerünk, mert az üdvösség et veritáte. Nam et Pater 
a zsidóktól van. De eljön az tales quaerit, qui adórent 
óra és már itt va~yon, mi- eum. Spirítus est Deus: et 
kor igazi imádói lelekben és eos, qui adórant eum, in 
igazságban fogják imádni az spiritu et veritáte opórtet 
Atyát; mert az Atya is ilyen adoráre. Dlcit el múlier: 
imádókat keres magának. Scio, quia Messlas venit (qui 
Lélek az lsten, és akik ót dlcitur Christus). Cum ergo 
imádják, lélekben és igaz- vénerit ille, nobis annuntiá
ságban kell imádniok. bit ómnia. Dicit ei jesus: 
Mondá neki az asszony: Ego sum, qui loquor tecum. 
Tudom, hogy eljön a Mes- Et contlnuo venérunt discf
siás: (ki Krisztusnak mon- puli ejus: et mirabántur, 
datik) mikor tehát eljövend, quia cum múHere loquebá
majd kijelent nekünk min- tur. Nemo tamen dixit: 
dent. Mondá neki jézus: Quid quaerls, aut quid ló
Én vagyok az, ki veled be- queris cum ea? Reliquit ergo 
szélek. Erre odaérkezének hydriam suam múlier, et 
tanítványai és csodálkozá- ábiit in civitátem, et dicit 
nak, hogy asszonnyal be- illis homlnibus: Venite, et 
szélgetett; mindazonáltal vidéte hóminem, qui dixit 
senki sem kérdezé: Mit mihi ómnia quaecúmque 
akarsz, vagy mit beszélsz feci: numquid ipse est Chri
vel e? Az asszony pedig ott- stus? Exiérunt ergo de elvi
hagyá vedrét és a városba táte, et veniébant ad eum. 
méne és mondá az emberek- lntérea rogábant eum discf
nek: jertek, lássátok az em- puli, dicéntes: Rabbi, man
bert, ki elmondott nekem dúca. Ille autern dicit eis: 
mindent, amit cselekedtem; Ego cibum hábeo maodu
vajjon nem ő-e a Krisztus? cáre, quem vos nescitis. Dl
Kimenének tehát a város- cébant ergo disclpuli ad ln
ból és hozzáj övének. Eköz- vicern: Numquid áJiquis át
ben kérék ót a tanltványo~ tulit ei manducáre? Dlcit 
mondván: Rabbi l egyél. u eis jesus: Meus ci bus est, 
pedig mondá nekik: Van ut fáciam voluntátem ejus, 
nekem ennivalóm, melyről qui misit me, ut perflciam 
ti nem tudtok. Mondák opus ejus. Nonne vos dici
azért egymásnak a tanltvá- tis, quod adhuc quátuor 
nyok: Talán enni hozott menses sunt, et messis ve
neki valaki? Mondá nekik nit? Ecce dicovobis: Lev á te 
jézus: Az én eledelem az, óculos vestros, et vidéte re
hogy annak akaratát csele- giónes, quia albae sunt jam 

20* 
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kedjem, ki engem küldött, ad messem. Et qui metit, 
hogy elvé~ezzem az 6 művét. mercédem áccipit, et eón
Nemde b azt mondjátok, gregat fructum in vitam 
hogymégnégyhónapéseljön aetérnam: ut, et qui sémi
az aratás? Ime, én mondom nat, simul gáudeat, et qui 
nektek: Emeljétek föl sze- metit. ln hoc enim est ver
meiteket és lássátok a szántó- b um ve rum: quia á li us est 
földeket; mert már fehérek qui sém inat, et á li us est qui 
az aratásra. Az arató már metit. Ego misi vos métere 
jutalmát veszi és termést quod vos non laborástis: 
gyújt az örökéletre, hogy álli laboravérunt, et vos in 
együtt örvendjen a vető az labóres eórum introlstis. Ex 
aratóval. Mert abban igaza civitáte autern illa multi 
van a mondásnak, hogy credidérunt in eum Sama
más, aki vet és más, aki ritanórum, propter verbum 
arat. Én aratni küldöttelek mulleris testimónium per
titeket, amit nem ti mun- hibéntis: Quia dixit mihl 
káltatok; mások fáradoz- ómnia quaecúmque feci. 
tak és ti azok munkájába Cum veníssent ergo ad il
álltatok be. Azon városból Ium Samaritáni, ragavérunt 
pedig a szamaritánusok kö- eum, ut ibi manéret. Et 
zül sokan hivének benne az mansit ibi duos dies. Et 
asszony bizonyitó szavára, multo piures credidérunt in 
hogy megmondotta neki eum propter sermónem e jus. 
mind, amit cselekedett. Mi- Et mulleri dicébant: Quia 
dön tehát hozzája mentek a jam non propter tuam lo
szamaritánusok, kérék 4t, quélam crédimus: ipsl enim 
hogy maradjon náluk. És ott audlvimus, et scimus, quia 
maradt két napig. És sokkal hic est vere Salvátor mundi. 
többen hivének benne az ő 
beszédeért. Az asszonynak pedig mondák, hogy már nem 
a te fecsegésedre hiszünk; hanem mert mi magunk hal
lottuk és tudjuk, hogy ez valóban a világ Űdvözltóje. 

Felajánlásra. (Zs. 5, 3-4.) 1 Offertoriwn. (Ps. 5, 3-4.) 
Méltasd figyelmedre hangos Jnténde voci oratiónis meae, 
könyörgésem, Királyom és 'l Rex meus, et Deus meus: 
én Istenem: me rt hozzád in- quóniam ad te orábo, Dó
tézem Imádságomat, Uram. mine. 

Csendes imádság. Tekints ,, secreta. Réspice, quaesu
kegyesen,kérünk,Urunk, mus, Dómine, propl

az adományokra, melyeket l tius ad múnera, quae sacrá
neked szentelünk: hogy ne- mus: ut tibi grata sint, et 
ked kedvesek legyenek, ne- : nobis salutária semper ex-
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kOnk pedig üdvösségünkre J sistant. Per Dóminum no-
váljanak. A mi Urunk. strum. 
(A 2. és 3. csendes lmMsllg ugyanaz, mint Hamvazószerd!n, 20!1.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Ján. 4, 13-14.)' Communio. (Joann. 4, 13 
Aki abból a vizböJ iszik, et 14.) Qui biberit aquam 
melyet én adok neki, mondá quam ego dabo ei, diclt Dó
az Or, az örökéletre szökelllJ minus, flet in eo fons aquae 
vizforrás lesz benne. saliéntis in vitam aetérnam. , 
A ldozás utáni imádság. E postcommunio. Huj us nos, 

1-\ szentség vétele, Urunk, Dómine, percéptiosacra· 
tisztítson meg minket a ménti mundet a crlmine: 
bűntlJI és vezessen el a 1 et ad eaeléstia regna perdú· 
mennyei birodalomba. Ami. ca t. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. llldozlls utllnl im!dsllg ugyanaz, mint Hamvazószerdin, 

206. l.) 

Nagyböjti zllrókönyl!rgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
megfejeteket lsten ellJtt. plt a vestra Deo. 

Add meg, kérünk, min- Praesta, quaesumus, arn-
denható lsten, hogy mi, nlpotens Deus: ut, qui in 
akik oltalmadban blzunk, tua protectióne confidimus, 
segitségeddel minden rosz- cuncta nobis adversántia, 
szat legylJzhessOnk. A mi te adjuvánte, vincámus. 
Urunk. Per Dóminum nostrum. 

Szombat, nagyböjt 3. vasárnapja utáiL 
(St!ciós-templom : a Szent Zsuzsanna-templom.) 

A stllciós-templom védllszentje adott alkalmat a szentlecke 
és közvetve az evangélium klvlllasztlls!ra. Mily megkapó szembe
tillltás, ott az llrtatlanul elitélt asszony, itt a bünös asszony. 
Az ószövetség csak az llrtatlant tudta megmenteni, az újszövet· 
ség a bOnösnek is megbocslltllst szerez. Mlly öröm és vigasztalils 
ez nekünk l 

Bevonulásra. (Zsolt. 5, 2-3.) 

•

edd füledbe, Uram, 
szómat, halld meg 
kiáltásomat: mél· 

tasd figyelmedre hangos kö· 
nyörgésem, én Királyom és 

lntroitus. (Psalm. 5, 2-3.) 

•

erba mea áuribus pér
cipe, Dómine, intél
lige clamórem me

um: inténde voci oratlónls 
meae, Rex meus, et Deus 



310 SZOMBAT, NAGYBÖJT 3. V.ASÁRNAPJA UTÁN 

én Istenem. (Zs. 5, 4.) Mert meus. (Ps. Ibid., 4). Quó
hozzád intézem imádságo- niam ad te orábo, Dómine: 
mat, Uram: hallgasd meg mane exáudies vocem me
reggel szavamat.1.Dicsőség. am. 1. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls- mus, ómnlpotens Deus: 

ten, hogy akik testük fenyl- ut, qui se, affllgendo car
tésére a tápláléktól tar- nem, ab allméntis ábsti
tózkodnak, az igazságra nent; sectándo justltiam, a 
törekedve, a búntől is tar- culpa jejúnent. Per Dómi
tózkodjanak. A mi Urunk. num. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt Hamvazószerdln, 201. 1.) 

Szentlecke Dániel prófétá- Uctio Daniélis Prophétae. 
tól. (13, 1-9, 15-17, 19-30, (13, 1-9, 15-17. 19-30 et 

33-62.) 33-62_, 

Ama napokban: Babilon- Jn diébus illls: Erat vir há· 
ban lakott egy férfiú, bitans in Babylóne, et no

kit jóákimnak hívtak. Ez men ej us Jóakim: et aceépit 
Helkiásnak Zsuzsanna nevű uxórem nómine Susánnam, 
leányát vette feleségül, ki filiam Helclae, pulchrarn ni
igen szép és istenfélő volt, mis, et timéntern Deum: pa
mert szülei, kik igazak vol- réntes enim illius, cum es
tak, leányukat Mózes tör- sent just!, erudiérunt filiam 
vénye szerint nevelték. Jó- suam secúndum legern Móy
ákim igen gazdag volt; si. Erat au tem Jóakim dives 
háza szomszédságában gyo- valde, et erat el pomárium 
mölcsöskertje is volt, és nála vidnum dóm ui suae: et ad 
jöttek össze a zsidók, mert ipsum confluébant Judaei, 
mindnyájuknál tekintélye- eo quod esset honorabllior 
sebb volt. Abban az eszten- ómnium. Et constitúti sunt 
dőben két olyan vént tettek de pópulo duo senes júdices 
a népból biróvá, hogy reá- in illo anno: de quibus loeú
juk illett az úr mondása: tus est Dóminus: Quia 
A vénektől indult ki a go- egréssa est iniquitas de Ba
noszság Babilonból, a bí- bylóne a senlóribus judlci
ráktól! ~ik a népet kormá- bus, qui videbántur régere 
ny~zm latszottak. Ezek Jó- pópulum. Isti frequentá
áktm házába J.ártak, és oda- bant dornum jóakim, et ve
m~ntek hoz.z~Juk mindazok, niébant ad eos omnes, qui 
a~tkr.ek poros Oi;yOk volt. habébant judlcia. Cum au
Mtkor aztán déltájban a nép tem pópulus revertlsset per 
hazatért, ~su~sanna be- merldiem, ingrediebátur Su
ment sétálm ferjének gyü- sánna, et deambulábat in 
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mölcsöskertjébe. A vének pomário viri sui. Et vidé
naponkint látták lit, amint bant eam senes quotidie in
bement és sétált, és kiván- grediéntem, et deambulán
ságra gerjedtek iránta; ér- tem: et exarsérunt in con
telmüket elfordUották és cuplscéntiam ejus: et ever
szemüket lesütötték, hogy térunt sensum suum, et de
ne lássák az eget és meg ne clinavérunt óculos suos, ut 
emlékezzenek az igazságos non vidérent caelum, neque 
ltéletekről. Történt pedig recordaréntur judielőrum 
egyszer, amikor lik az al- justórum. Factum est au
kalmas napot várták, hogy tem, cum observárent diem 
li megint lement, éppúgy, aptum, lngréssa est all
mint azelőtt, csupán két quándo sicut heri et nudlus
szolgálóleányával, és fü- tértius, cum duábus solis 
rödni akart a gyümölcsös- puéllls, voluftque Javár! in 
kertben, mert hőség volt. pomário: aestusqulppeerat, 
Nem volt ott senki sem, et non erat ibl quisquam, 
csak a két vén, kik el rej- praeter duos senes abscóndi
tőzve nézték őt. Mondotta tos, et contemplántes eam. 
tehát szolgálóinak: Hozza- Dixit ergo puéllis: Afférte 
tok nekem olajat és kenő- mihi óleum et smfgmata, et 
esőket, és zárjátok be a óstia pomárii cláudite, ut 
gyümölcsöskert ajtait, hogy laver. Cum autern egréssae 
megfürödhessem. Mikor az- essent puéllae, surrexérunt 
tán a szolgálók kimentek, ad eam, et dixérunt: Ecce 
a két vén felkelt, odafutott óstla pomárii clausa sunt, 
és mondotta: (me, a gyü- et nemo nos videt, et nos 
mölcsöskert ajtai be van- in concuplscéntia tui su
nak zárva és senki sem lát mus: quam ob rem assen
minket, és mi vágyódunk tlre nobis, et commlscére 
reád. Engedj tehát nekünk nobíscum. Quod si nolúeris, 
és hálj velünk. Ha pedig dicémus contra te testimó
ezt nem akarod, bizonysá- nium, quod fúerit tecum jú
got teszünk ellened, hogy venis, et ob hane causam 
egy ifjú volt veled, és ezért emlseris puéllas a te. lngé
küldted el magadtól a szol- muit Susán na, et ait: An
gálókat. Felsóhajtott Zsu- gústiae sunt mihi úndique: 
zsanna és mondotta: Szo- si enim hoc égero, mors 
rongatás vesz körül min- mihi est: si autern non 
denünnen, mert ha ezt meg- égero, non effúgiam manus 
teszem, ez nekem halálom vestras. Sed mélius est mihl 
lesz, ha pedig nem teszem . absque ópere inddere in 
meg, nem menekülök meg l manus vestras, quam pec
kezetektól. De jobb nekem cáre in conspéctu Dómlni. 
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a ti kezetekbe esnem, a nél- Et exclamávlt voce magna 
kül, hogy valamit elkövet- Susánna: exclamavérunt au
nék, mint vétkeznem az úr tem et senes adversus eam. 
színe előtt. Erre Zsuzsanna Et cucúrrit unus ad óstia 
hangosan kiáltozni kezdett, pomárii, et apérult. Cum 
de a vének is kiáltozni kezd- ergo audfssent darnórem fá
tek ellene, sőt az egyik oda- muli dómus in pomário, ír
futott a gyümölcsöskert ruérunt per postlcum, ut 
ajtajához és kinyitotta. Mi- vidérent quidnam esset. 
kor aztán a ház szolgái meg- Postquam autern senes !o
hallották a kiáltozást a cúti sunt, erubuérunt servi 
gyümölcsös kertben, a hátsó veheménter: quia numquam 
ajtón berohantak, hogy meg- dictus fúerat sermo hujuscé
nézzék, mi az? Miután a vé- modi de Susánna. Et facta 
nek elmondották, igen el- est dies crástina. Cumque 
szégyelték magukat a szol- venisset pópulus ad jóakim 
gák, mert sohasem mondtak virum e jus, venérunt et d uo 
még ilyesmit Zsuzsannáról. senióres pleni iniqua coglta
Mikor aztán másnap a nép tióne advérsus Susánnam, 
elment jóákimhoz, a férjé- ut interflcerent eam. Et dl
hez, odament a két vén is, xérunt coram pópulo: Mft
telve gonosz szándékkal tite ad Susánnam filiam 
Zsuzsanna ellen, hogy ki- Helcfae, uxórem Jóakim. Et 
végeztessék őt, és mondot- statim misérunt. Et venit 
ták a nép előtt: Küldjetek cum paréntibus, et fili is, et 
el Zsuzsannáért, Helkiás univérsis cognátis suis. Fle
leányáért, Jóákim felesé- bant lgitur sui, et omnes qui 
géért. Erre rögtön érte küld- nóverant eam. Consurgén
tek, és ő eljött szüleivel, tes autern duo senióres in 
fiaival és egész rokonságá- médio pópuli, posuérunt 
val együtt. Sirtak tehát az manus suas super caput 
övéi és mindnyájan, kik őt ejus. Quae flens suspéxit ad 
ismerték. Aztán felkelt a eaeium: erat enim cor e jus 
két vén a nép közepette és fidúciam habens in Oómino. 
reá tette kezét az ő fejére. Et dixérunt senióres: Cum 
Erre ő sirva az égre tekin- deambularémus in pomário 
tett, mert szíve bizalommal soll, ingréssa est haec cum 
volt az úr iránt; és mon- duábus puéllis: et clausit 
dották a vének: Mialatt mi óstia pomárii, et dimfsit a 
egyedül sétáltunk a gyü- se puéllas. Venitque ad eam 
mölcsöskertben, ő bejött adoléscens, qui erat abscón
két szolgálóleánnyal és be- ditus, et concúbuit cum ea. 
zárta a gyümölcsöskert aj- Porro nos, cum essémus in 
tait, és elküldte magától a ángulo, pomárii, vidéntes 
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szolgAiókat. Ekkor odament inlqultátem, cucúrrlmus ad 
hozzá egy ifjú, ki el volt eos, et vidimus eos páriter 
rejtőzve, és vele hált. Erre commiscéri. Et illum qui
mi, kik a gyümölcsöskert dem non qulvimus compre
szegletében voltunk, látva héndere, quia fórtior nobis 
a gonoszságot, odarohan- erat, et apértis óstiis exsilf
tunk hozzájuk és láttuk, vit: hane autern cum appre
amint egymással háltak. Azt hendissémus, interrogávi
ugyan nem tudtuk elfogni, mus, quisnam esset adoté
rnert erősebb volt mint mi, scens, et nóluit indicáre no
és kinyitotta az ajtót és el- bis: hujus rei testes sumus. 
futott; de öt megfogtuk és Crédidit eis multitúdo quasi 
meg is kérdeztük, ki volt sénibus, et judicibus pópuli, 
az az ifjú, de nem akarta et condemnavérunt eam ad 
nekünk megmondani. En- mortem. Exclamávit autern 
nek a dolognak tanui va- voce magna Susánna, et di
gyunk. Hitt nekik a soka- xit: Deus aetérne, qui abs
ság, mint a nép véneinek és conditórum es cógnitor, qui 
birái nak, és halálra ltélték nosti ómnia ántequam fiant, 
Zsuzsannát. Erre Zsuzsanna tu scis quóniam falsum te
~angosan kiáltva Igy szólt: stimónium tulérunt contra 
Örök lsten, ki látod, ami me: et ecce mórior, cum 
titokban történik, és tudsz nihil hórum fécerim, quae 
mindent, mielótt meglenne, Isti malitiőse composuérunt 
te tudod, hogy hamis tanu- advérsum me. Exaudlvit 
ságot mondtak ellenem; és autern Dóminus vocem ej us. 
íme meg kell halnom, noha Cumque ducerétur ad mor
semmit sem követtem el tem, suscitávit Dóminus 
mindabból, amit ezek gono- splritum sanetum púeri ju
szul reám fogtak. Szavát nióris, cujus nomen Dániel. 
az úr meghallgatta. Mikor Et exclamávit voce magna: 
ugyanis halálra vitték, föl- Mundus ego sum a sánguine 
keltette az úr egy fiatal- hujus. Et convérsus omnis 
ember sze nt lelkét, kinek pópulus ad eum, dixit: Quis 
neve Dániel volt. Ez han- est iste sermo, quem tu lo
gosan Igy kiáltott: Én ment cútus es? Qui cum staret 
vagyok ennek a vérétől. Fe- in médio eórum, ait: Sic 
!éje fordult erre az egész fátui, filii Israel, non judi
nép és így szólt: Mi az, cántes, neque quod verum 
amit mondasz? Erre ó meg- est cognoscéntes, condern
állott közöttük és mondotta: nástis filiam Israel? Rever
Izrael fiai, ti ilyen oktala- timini ad judicium, quia 
nul, a nélkül, hogy vizsgá- falsum testimónium loeúti 
latot tartanátok és az igaz- sunt advérsus eam. Revér-
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ságot megállapltanátok, el- sus est ergo pópulus cum 
itélitek Izraelnek egyik leá- festinatióne. Et dixit ad eos 
ny át? Térjetek vissza az Dániel: Separáte lll os ab ln
ítélet helyére, mert hamis vicern procul, et dijudlcábo 
tanuságot mondtak ellene! eos. Cum ergo divfsl essent 
Erre a nép sietve visszatért, alter ab áltero, vocávit 
és a vének Igy szóltak neki: unum de eis, et dixit ad 
jer, . ülj közé nk és oktass eum: lnveteráte d i é rum 
minket, mert neked az ls- malórum, nunc venérunt 
ten megadta az aggkor dl- peccáta tua, quae operabá
csőségét. Dániel azonban ris prlus: júdicans judiela 
mondotta nekik: Válasszá- injústa, lnnocéntes ópprl
tok el őket egymástól jó mens, et dirnittens nóxios, 
messzire, hadd ítéljek felet- dicénte Dómlno: lnnocén
tük. Mikor aztán elválasz- tem et justum non inter
tották őket egymástól, elő- fides. Nunc ergo si vidlsti 
hlvta közülük az egyiket eam, dic, sub qua árbore 
és mondotta neki : Te meg- vlderis eos colloquéntes sibi. 
átalkodott vén gonosztevő l Qui ait: Sub schino. Dixit 
Most jött el ama bűneid autern Dániel: Recte mentf
büntetése, melyeket a mult- tus est in caput tuum. Ecce 
ban el követtél, amikor igaz- enim Angelus Dei, accépta 
ságtalan Itéleteket hoztál, senténtia ab eo, seindet te 
elnyomtad az ártatlanokat médium. Et, amóto eo, jus
és szabadon eresztetted a sit venire álium, et dixit ei: 
banösöket, noha az úr azt Semen Chánaan, et non 
mondotta: Az ártatlant és juda, spécies decépit te, et 
az igazat meg ne öld! Nos concupiscéntia subvértit cor 
tehát, ha láttad öt, mondd tuum: sic faciebátis filiábus 
meg, milyen fa alatt láttad Israel, et illae timéntes to
őket egymással beszélgetni? quebántur vobis: sed filia 
Ű azt felelte: Mézgafa alatt. juda non sustlnuit iniquitá
Dániel pedig mondotta: Va- tem vestram. Nunc ergo dic 
lóban önnön fejed ellen kö- mihl, sub qua árbore com
vetted el a hazugságot, mert prehénderis eos Ioquéntes 
Ime az lsten angyala az ő sibi: Qui ait: Sub prino. 
parancsára kettéhasit téged ! Dixit autern ei Dániel: Rec
Aztán félreállitotta őt és te mentltus es et tu ln ca
előhozatta a másikat és put tuum: manet enim An
mondotta neki: Te Kánaán- gelus Dómini, gládium ha
nak és nem júdának iva- bens, ut secet te médium, et 
dé ka l A szépség elvette intertleia t vos. Exclamávit 
eszedet és a vágy megron- Itaque omnis coetus voce 
totta szlvedet. Igy csele- magna, et benedixérunt De-
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kedtetek Izrael leányaival, um, qui salvat sperántes in 
és azok félve szóba álltak se. Et consurrexérunt ad
veletek; de júda leánya nem vérsus duos senióres (con
engedett gonoszságtoknak. vicerat enim eos Dániel ex 
Nos tehát mondd meg ne- ore suo falsum dlxlsse testi
kem, milyen fa alatt kaptad mónium), fecéruntque eis 
t'íket rajta, hogy beszélget- sicut male égerant advér
tek egymással? 6 felelte: sus próximum: et inter
Tölgyfa alatt. Dániel pedig fecérunt eos, et salvAtus est 
mondotta neki: Valóban te sanguis innóxius in die illa. 
is önnön fejedre hazudtál; 
itt van kardjával az Úr angyala, hogy téged kettévágjon 
és megöljön titeket! Ekkor az egész gyülekezet nagy szóval 
felkiáltott, és áldották az Istent, ki megmenti a benne 
blzókat. Aztán reárontottak a két vénre (mert Dániel a 
saját szájukból reájuk bizonyitotta, hogy hamis tanusá
got mondtak), és úgy cselekedtek velük, ahogy ők csele
kedtek gonoszságukban felebarátjuk ellen, és megölték 
őket, és az ártatlan vér megszabadult azon a napon. 

Atvonulásra. (Zs. 22, 4.) Graduale. (Ps. 22, 4.) Si 
Járjak bár a halál árnyéká- ámbulem ln médio umbrae 
ban, nem félek semmi baj- mortis, non timébo maia: 
tól sem, mert te velem vagy, quóniam tu mecum es, Dó
Uram. r. Vessződ és pász- mine. r. Virga tua, et bá
torbotod megvigasztal en- cuius tuus, ipsa me conso-
gem. láta sunt. 

+ A szent evangéliwn sza- + SequéntiasanctiEvangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. 

(8, 1-11.) (8, 1-11.) 

Az időben: Jézus az Olaj- 1 n illo témpore: Perréxit 
fák hegyere méne; és jesus ln montem Olivéti: 

korán reggel ismét megje- et dilúculo Iterum venit in 
lent a templomban, hol az templum, et omnis pópulus 
egész nép hozzá gyülekezék venit ad eum, et sedens do
és leülvén, tanit ja vala őket. cé ba t eos. Addúcunt autern 
Hozzá vivének pedig az irás- scribae et pharisaei mulfe
tudók és farizeusok egy asz- rem ln adultério depre
szonyt, kit házasságtörésen hénsam: et statuérunt eam 
értek s középre állitván, azt in médio, et dixérunt ei: 
mondák neki: Mestert Ezt Magister, haec múlier modo 
az asszonyt házasságtörésen deprehénsa est in adultérlo. 
kaptuk. Amde Mózes a tör- ln lege autern Móyses mao
vényben azt parancsolta, dávit nobis hujúsmodl lapi-
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hogy az Ilyet meg kell kö- dáre. Tu ergo quid dicis? 
veznl. Hát te mit mondasz? Hoc autern dicébant tentán
Ezt persze kisértésOl mon- tes eum, ut possen t accusáre 
dák, hogy vádolhassák. Jé- eum. jesus autern inclfnans 
zus pedig lehajolván, ujjá- se deórsum, dlgito scribébat 
val Ir vala a földre. Midlin in terra. Cum ergo perse
tovább faggatták lit, föl- verárent interrogántes eum, 
egyenesedvén, mondá ne- eréxit se, et dixit eis: Qui 
kik: Aki köz111etek bún nél- sin e peccáto est vestrum, 
kül vagyon, az vesse rá elli- primus in illarn lápidem 
ször a követ. És újra leha- mittat. Et Iterum se incll
jolván,lr vala a földre. Azok nans, scribébat in terra. 
pedig, hallván ezt, egymás Audiéntes autern unus post 
után elmenének, kezdve a unum exlbant, inclpiéntes 
vénektal, úgy hogy jézus a senióribus: et remánsit 
egyedül maradt a középen sol us jesus, et múlier in mé
álló asszonnyal. Fölegyene- dio stans. Erigens autern se 
sedvén tehát jézus, mondá Jesus, dixit ei: Múlier, ubi 
neki: Asszonyi hol vannak, sunt, qui te accusábant? 
akik téged vádoltak? Senki nemo te condemnávit? 
sem ltélt el téged? Aki fe- Quae dixit: Nemo, Dómine. 
lelé: Senki, Uram! jézus pe- Dixit autern Jesus: Nec ego 
dig mondá: Én sem ltéllek te condemnábo: Vade, et 
el téged. Menj el és többé ne l jam ámplius noli peccáre. 
vétkezzél. 

Felajánlásra. (Zs. 118, Offertorium. (Psalm. 118, 
133.) Irányitsd lépteimet 133.) Gressus meos dirige 
beszéded szerint, hogy sem- secúndum eloquium tuum: 
miféle hamisság se uralkod- ut non domlnétur mei om-
jék rajtam, Uram. nis injustltia, Dómine. 

Csendes imádság. Engedd, · secreta. Concéde, quaesu
kérünk, mindenható ls-l mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy e felajánlott ado- . ut huj us sacrificil munus ob
mány gyarlóságunkat min- : látum, fragilitátem nostrarn 
den .rossztól mindenkoron · ab omni malo purget sem
meg~Jsztltsa és oltalmazza. ~ per, et múniat. Per Dómi-
A m1 Urunk. 1 num. 
(A 2. és 3. csendes imildság ugyanaz, mint Hamvazószerdlm, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 
Áldozásra. ~Ján. 8,10-11.), Conununio. (Joann. 8, 10 

Asszony, senk• sem ltélt el et ll.) Nemo te condemná
téged? Senki, Uram l Én vit múlier? Nemo Dómine. 
sem Uéllek el téged: Többé Ne~ ego te condemnábo : 
ne vétkezzél. jam ámplius noli peccáre. 
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Aldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
Kérünk, mindenható mus, omnipotens Deus: 

lsten, hogy annak tagjai ut inter ej us membra nume
közé számlttassunk. akinek rémur, cujus córpori com
testével és vérével egye- municámus, et sánguini: 
sühlnk: Ki ve1ed él. Qui tecum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imfldság ugyanaz, mint Hamvazószerdfln, 

206. 1.) 
Nagyböjti zirókönyörgés. 

KönyöröJ.iünk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cá-
megfeJeteket lsten előtt. pi ta vestra Deo. 

Nyujtsd, Urunk, hlveid- Praeténde, Dómine, fidé-
nek mennyei segitő jobbo- ; libus tuis déxteram caeléstis 
dat, hogy teljes szlvükMI i auxllii: ut te toto corde 
keressenek, s amit méltó perqufrant; et quae digne 
módon kérnek, elnyerni is póstulant, eónsequi mereán
méltók legyenek. A mi tur. Per Dóminum nostrum 
Urunk Jézus Krisztus, a te Jesum Christum, Fflium 
Fiad által. tuum, Qui tecum. 

Nagyböjt 4. vasárnapja. 
(Stfldós·templom : a jeruzsilemi Szent }(ereszt-bazilika.) 
A mal szentmlse szövegét is csak úgy érthetjük meg IgazAn, 

ha Ismerjük a történetét A stációs-templom egyrészt Jeruzsfllemet, 
az úr szenvedéseinek helyét juttatta a hivők eszébe, misrészt 
figyelmeztette öket a mennyei Jeru:z:silemre. A mai imidságok 
és énekek e"e az utóbbira vonatkoznak, mert a katechumenek
nek, a mennyei jeruzsálem új polgirainak örül az Egyház. Ezért 
a mal mise kezdőszava : •Laetare•, Örvendj l - Mlnt Adventben 
ls a középsö vasimap örvendetes jellegü, a nagyböjt középsö vasár
napjin is örömre szóllt fel az Egy hb. Ma a nagyböjt ellenére teljes 
erejével szólhat az orgona, a papnak szabad rózsaszínben mlséznie, 
a diákonus és szubdiákonus dalmatik.tt, Illetve tunicellflt ölthet 
magára. Jó anyánk, az Egyház, ezzel először a katechumenek, 
}(risztus teste új tagjal felett érzett örömét fejezi ki. De azután 
m!sodszor a nagyböjt fegyelmének elviselés~ben is segiteni akar. 
Ime, közeledik Húsvét és a nagyböjt nagyobb felén már átjutottunk. 
}(önnyebb lesz a többi, ha örülni tudunk. ~ az öröm egyik forrása 
számunkra az a tudat, hogy az újszövetség részesei vagyunk, mely
nek az ószövetséget felülmúló fenségére mutat rá a szentleckében 
Szent Pál. A lelki öröm egy másik forrására a mal evangélium 
mutat. Az egész liturgiflo át érezhetjük még ma ls a katechume
nek, a vezeklők és a hivők alig fékezhető örömét, mert kö:~:eledlk 
a keresztség, a szolgaságtól és a büntöl való szabadulás, az új élet, 
melyet az élet kenyere növel. Legyünk gondosságáért hálásak és 
ha a liturgiában Igy iparkodik lelkünket nevelni, ml ls Iparkod
junk legalább mentlll jobban megérteni és lelki életünket az Egy
ház vezetése szerlnt alakltanl. 
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Bevonulásra. (lz. 66, 10-11.) Introitus. (Isai. 66, 10 et ll.) 

llrvendj, Jeruzsálemi rúsalem: et 
Jöjjetek össze mind- fácite, 
nyájan, kik őt sze- omnes qui diligitis 

retitek. Örüljetek vele öröm- eam: gaudéte cum laetitia, 
mel, kik rajta bánkódtok: qui in tristltia fulstis: ut 
ujjongjatok és vigasztalás- exsultétis, et satfémini ab 
tok forrásából töltekezzetek. u béribus consolatiónis ve
(Zs. 121, 1.) Örvendeztem, strae. (Ps. 121, 1.) Laetátus 
mikor azt mondották ne- sum in his, quae dicta sunt 
kem: az úr házába me- mihi: in dornum Dómini 
gyünk. t. Dicsőség. lbimus. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quaesu
rünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy ml, akiket tetteink ut, qui ex merito nostrae 
miatt méltán ér a büntetés, actiónis affllgimur, tuae grá
vigasztaló kegyelmed általi ti ae consolatióne respirémus. 
enyhülést nyerjünk. A ml. Per Dóminum nostrum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdtm, 201. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- 'Léctio Epístolae beáti Paul 
tolnak a galatákhoz Irt leve- Apóstoli ad Gálatas. (4, 

léből. (4, 22-31.) 22-31.) 

Testvérek : Irva vagyon: fratres: Scriptum est: 
Ábrahámnak két fia Qu9niam Abraham duos 

volt, egy a szolgálótól, és fllios hábuit: unum de an
egy a szabad asszonytól. De cllla, et unum de libera. Sed 
az, aki a szolgálótól volt, qui de ancflla,secúndum car
test szerint született; aki pe- nem natus est: qui au tem de 
dig a szabad asszonytól, í gé- libera, per repromissiónem: 
ret folytán. Ezek példázat-j quae sunt per allegoriam dl
képen mondattak, mert ezek cta. Haec enim sunt duo te
a k~t szövetség: és pedig az 'i staménta. Unum quidem ln 
egyik Sina hegyéről való, monte Sina, in servitútem 
mÁely szolgaságra szült, ez génerans: quae est Aga r: 

gár; a Sina ugyanis hegy l Sina enim mons est in Ará
Arábiá~an, mely megfelel a bia, qui conjúnctus est ei, 
mostani .Jeruzsálemnek, és l quae nunc est Jerúsalem, et 
szolgál fialvaJ együtt; az a servit cum fillis suis. Illa au
~agasságbeli Jeruzsálem pe- tem, quae sursum est jerú
dig szabad, mely a mi salem, libera est, quae est 
anyánk: Mert Irva vagyon: l mate r nostra. Scriptum est 
ÖrvendJ, te magtalan, ki enim: Laetáre, stérilis, quae 
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nem szülsz; ujjongj és kiálts, non paris: erúmpe, et clama, 
ki nem vajúdol, mert több quae non párturis: quia 
a fia az elhagyottnak, mint multi filii desértae, magis 
annak, akinek férje van. Ml quam ejus, quae habet vi
pedig, testvérek, miként rum. Nos autem, fratres, se
Izsák, az ígéret fiai va- cúndum Isaac promissiónis 
gyunk. De valamint akkor filii sumus. Sed quómodo 
az, aki test szerint született, tunc is, qui secúndum car
üldözte a lélek szerint valót, nem natus fúerat, perse
úgy van most is. De mit quebátur eum, qui secún
mond az frás? Ozd el a szol- dum splritum: ita et nunc. 
gálót és fiát, mert a szolgáló Sed quid dicit Scriptúra? 
fia nem fog örökölni a sza- Ejice ancillarn et filium 
bad asszony fiával. Tehát, e jus: non enim heres erit fl
testvérek, nem a szolgáló- lius anclllae cum fllio libe
nak vagyunk fiai, hanem a rae. ltaque, fratres, non su
szabad asszonynak, mely mus anclllae filii, sed libe
szabadsággal Krisztus sza- rae: qua libertát e Christus 
haditott meg mlnket. nos liberávlt. 

Atvonulásra. (Zsolt. 121, Graduale. (Psalm.l21, l et 
l és 7.) örvendeztem, mikor 7.) Laetátussum in his, quae 
azt mondották nekem: Az dicta sunt mihi: in dornum 
úr házába megyünk. fl. Bé- Dómini lbimus. fl. Fiat pax 
kesség legyen váradban és in virtúte tua: et abundán-
Mség tornyaidban. tia in túrribus tuis. 

Böjti ének. (Zs. 124, 1-2.) Tractus. (Psalm. 124, 1-2.) 
Aki az úrban bizik, olyan, Qui confidunt in Dómino, 
mint a Sion-hegye; meg nem sicut mons Sion: non com
inog sohasem, ki ott lakik • movébitur in aetérnum, qui 
Jeruzsálemben. fl. Hegyek hábitat in Jerúsalem. f. 
vannak körülötte s népét Montes in circúitu ejus: et 
az úr veszi körül most és Dóminus in circúitu pópuli 
mindörökké. sui, ex hoc nunc et usque in 

+ A szent evangéliwn sza
kasza Szent János szerint. 

(6, 1-15.) 

Az időben: Jézus a ga
lileai, vagyis tiberiási 

tengeren túlra méne. És 
nagy sokaság követé őt, 
mert látták a jeleket, me
lyeket a betegeken cselek-

saecul um. 

+Sequéntia sancti Evangélli 
secúndum Joánnem. 

(6, 1-15.) 

In illo témpore: Abiit Jesus 
trans mare Galilaeae, quod 

est Tiberiadis: et sequebá
tur eum multitúdo magna, 
quia vidébant signa, quae 
faciébat super his, qui lnflr-
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szik vala. Fölméne tehát jé- mabántur. Súbiit ergo, in 
zus a hegyre, és leüle ottan montem jesus: et ibi sedé
tanftványaival. Közel vala bat cum discfpulis suis. Erat 
pedig a húsvét, a zsidók On- autem próximum Pascha, 
nepe. Fölemelvén tehát sze- dies festus judaeórum. Cum 
meit Jézus, és látván, hogy sublevásset ergo óculos je
nagy sokaság gyűl hozzája, sus, et vldfsset quia multi
mondá Fülöpnek: Honnét túdo máxima venit a·1 eum, 
veszünk kenyeret, hogy dixit ad Philfppum: Unde 
ezek egyenek? Ezt pedig emémus panes, ut mandú
azért mondá, hogy őt pró- cent hi? Hoc autern dlcébat 
b ára tegye; mert ő maga tentans eum: ipse enim 
tudta, mit akart cselekedni. sciébat quid esset factúrus. 
Felelé neki Fülöp: Kétszáz Respóndit ei Philippus: Du
dénár árú kenyér sem elég centórum denarlórum panes 
nekik, hogy mindegyiknek non suffíclunt eis, ut unus
csak val<1mi kevés jusson. quisque módicum quid ac
Mondá neki egyik tanitvá- clpiat. Dicit ei unus ex dis
nyal közül, András, Simon clpulis ejus, Andréas frater 
Péternek testvére: V an itt Simónis Petri: Est puer 
egy fiú, kinek öt árpakenyere un us hic, qui habet, quin
van és két hala; de mi ez que panes hordeáceos, et 
ennyinek? jézus erre mon- duos pisces: sed haec quid 
dá: Telepftsétek le az em- sunt inter tantos? Dixit ergo 
bereket. Ama helyen pedig jesus: Fácite hórnines dl
sok fű vala. Letelepedének scúmbere. Erat autern foe
tehát a férfiak, számszerint num multum in loco. Discu
mintegy ötezren. jézus pe- buérunt ergo viri, número 
dig vevé a kenyereket és há- quasi quinque mlllia. Aceé
lát adván, elosztá a letele-l pit ergo jesus panes, et cum 
pülteknek; hasonlóképpen a i grátias eglsset, distrlbuit 
halakból is adott, ameny- 1 discumbéntibus: simliiter et 
nyit akartak. Miután jóllak- ! ex plscibus quantum volé
tak, mondá tanítványainak:: bant. Ut autern impléti 
Szedjétek föl a megmaradt i sunt, dixit disclpulis suis: 
hulladékokat, hogy el ne ' Collígite quae superavérunt 
vesszenek. Összeszedték te- fragménta, ne péreant. Col
hát, és tizenkét kosarat töl- legérunt ergo, et implevé
tének meg az öt árpakenyér run t duódecírn cóphinos fra
hulladékaiból, melyek meg- gmentórum ex quinque pá
maradtak az étkezök után. nibus hordeáceis, quae su
Az emberek pedig látván a per1uérunt his, qui mandu
jelt, melyet jézus cseleke- cáverant. Illi ergo hórnines 
dett, mondák, hogy ez bi- cum vidfssent quod jesus 
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zonnyal az a próféta, ki e 1 lécerat signum, dicéban t: 
világra jövendó. Azért ész- 1 Quia hic est vere Prophéta, 
revevén Jézus, hogy készül- ! qui ventúrus est in mun
nek jönni és megragadni öt, 1 dum. Jesus ergo cum cogno
hogy királlyá tegyék, ismét ! vlsset, quia ventúri essent 
a hegyre meneküle maga ! ut ráperent eum, et fáce
egyedül. ' rent eum regern fuglt Ite

Felajánlásra. (Zsolt. 134, 
3 és 6.) Dicsérjétek az Urat, 
me rt jó: zengedezzetek nevé
nek, mert kedvességgel van 
tele: amit akar, mindent 
megtehet égen és földön. 

rum in montem ipse solus. 
Offertorium. (Ps. 134, 3 

et 6.) Laudáte Dóminum, 
quia benignus est: psállite 
nómini ejus, quóniam suá
vis est: ómnia quaecúmque 
vóluit, fecit in caelo, et in 
terra. 

Csendes imádság. A jelen- secreta. Sacrifidis prae
levő ajándékokra ké- séntibus, Dómine, quae

rünk, Urunk, tekints le meg-
1 
sum us, inténde piacát us: ut 

engesztelódve, hogy mind 
1

• et devotióni nostrae profl
áldozatos lelkünk, mind üd- ciant, et salúti. Per Dómi
vösségünk gyarapítására vát-li num nostrum Jesum Chri-
j anak. A mi Urunk. stum. 
(A 2. és 3. csendes Imádsig ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Áldozásra. (Zs. 121, 3-4.) Communio. (Ps. 121, 3-
jeruzsálem városnak épült, 4.) jerúsalem, quae aedifi
pompásan egybeillenek ré-: cátur ut civitas, cujus parti
szei: oda Járnak fel a tör- : cipátio e jus in idlpsum: il
zsek, az Or törzsei, Uram, l luc enim ascendérunt tri bus, 
nevednek hálát adni. . tribus Dóminl, ad confitén
, dum nómini tuo, Dómine. 

A 1dozás utáni imádság. postcommunio. Da nobis, 
J-\ Add meg nekünk, irgal- quaesumus, miséricors 
mas lsten, hogy szent misz- Deus: ut sancta tua, quibus 
tériumodat, mellyel szünet lncessánter explémur, sin
nélkül gazdagítasz minket, céris tractémus obséquiis, et 
őszinte hódolattal végezzfik •

1
. fidéli semper mente sumá

és mindig hivő lélekkel ve-
1 
mus. Per Dóminum no-

gyak. A mi Urunk. . strum jesum Christum. 
(A 2. és 3. áldozfis utáni imádság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Misszále. 21 
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Hétfi, nagyböjt 4. vasároapja után. 
(StAclós-templom : a négy MegkoronAzott Szent temploma.) 

Ismét két asszony lép elénk e szentmlsében és a jó anyAban 
a mi Egyhfizunkat kell lfltnunk. Az evangélium pedig a közetgo5 
Húsvétra figyelmeztet, hogy alakltsuk telkOnket lsten templombA, 
kiüzve minden rosszat belőle. Jézus rAmutat szenvedésére is és az 
énekekben is az ó panaszszava csendül ki. Együttérző részvéttel 
tartsunk ki keresztünk mellett. 

Bevonulásra. (Zs. 53, 3-4.) Introitus. (Ps. 53, 3-4.) 

llsten, szabadlts meg Ileus, in nómine tuo 
engem nevedben, ha· salvum me fac, et 
talroaddal szolgál- in virtúte tua libera 

tass igazságot nekem. lsten l me: Deus, exáudi oratiónem 
hallgasd meg imádságomat: meam: áuribus pércipe verba 
fogadd fOledbe szájam be- oris mei. (Ps. ibid., 5.) Quó
szédeit. (Zs. 53, 5.) Mert niam aliént insurrexérunt in 
idegenek keltek föl ellenem: me: et fortes quaesiérunt 
életemre erőszakosak tör- Animam meam. J. Glória 
tek. r. Dicsőség. Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rúnk, mindenható ls- mus,omnlpotens Deus: 

ten, hogy a szent böjt által, ut óbservatiónes sacras án
amelyet áldozatra készen nua devotióne recoléntes, et 
évente megismétlünk, testi- córpore tibi placeámus, et 
leg és lelkileg neked tes- mente. Per Dóminum no-
sünk. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint HamvazószerdAn, 201. 1.) 

Szentlecke a Királyok köny- Léctio libri Regum. 
véMI. lll. (3, 16-28.) (3 Reg. 3, 16-28.) 

Ama napokban: Két pa ráz- J n diébus il lis: V enérun t 
na asszony jöve Salamon du ae mulleres meretríces 

királyhoz. Eléje állának s ad regern Salomónem, ste
egyikük ezt mondá: Kérlek, terúntque coram eo, qua
uram, én és ez az asszony rum una ait: Obsecro, mi 
egy házban laktunksén ott dómine: ego et múlier haec 
szültem nála, a hálószobá- habitabámus in domo una, 
ban. 1-!armadnapraszülésem et péperi apud eam in cubf· 
után ó is szült; mi együtt cui o. Tértia autern die post· 
voltunk s kettőnkön kivül quam ego péperi, péperit et 
senki más sem volt velünk l haec: et erámus simul, nul· 
a házban. Egy éjjel azonban lúsque álius nobiscum ln 
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meghalt ennek az asszony
nak a fia, mert álmában 
agyonnyomta. Erre 6 felkelt 
az éjfél csendjében, elvette 
mellőlem fiamat, mikor én, 
szolgálód, aludtam s a maga 
keblére helyezte, az ll fiát 
pedig, ki meghalt, az én keb
lemre tette. Mikor aztán 
hajnalban felkeltem, hogy 
tejet adjak fiamnak, Ime, 
halott volt. Mikor azonban 
fényes nappal jobban szem
egyre vettem, rájöttem, 
hogy nem az én szülöttem. 
Felelé erre a másik asszony: 
Nem úgy van, ahogy mon
dod, hanem a te fiad halt 
meg s az enyém él. Amaz vi
szont mondá: Hazudol,mert 
az én fiam él s a te fiad halt 
meg. Ilyenképpen veszeked
tek a király előtt. Mondá ek
kor a király: Ez azt mondja: 
az én fiam él s a te fiad 
halt meg, az viszont azt 
mondja: nem, hanem a te 
fiad halt meg s az enyém él. 
Mondá tehát a király: Hoz
zatok elém egy kardot. Mi
kor aztán odavitték a kar
dot a király elé, ll Igy szóla: 
Vágjátok kétfelé az élő 
gyermeket s adjátok felét 
az egyiknek s felét a má
siknak. Mondá erre az az 
asszony, a kié az élő fiú 
volt (megindult ugyanis 
szlve a fián): Kérlek, 
uram, adjátok inkább neki 
az élő gyermeket, de ne 
öljétek meg. Amaz azonban 
mondá: Se az enyém, se a 
tied ne legyen: el kell csak 

domo, excéptis nobis duá
bus. Mórtuus est autern fl
lius mulleris hujus nocte: 
dórmiens quippe oppréssit 
eum. Et consúrgens intem
péstae noctis slléntio, tulit 
filium meum de látere meo 
anclllae tuae dormiéntis, et 
collocávit in sin u suo: suum 
autern fílium, qui erat mór
tuus, pósuit in sinu meo. 
Cumque surrexlssem mane, 
ut darem lac fllio meo, ap
páruit mórtuus: quem dili
géntius lntuens clara luce, 
deprehéndi non esse meum, 
quem genúeram. Respondit
que áltera múiier: Non est 
ita ut dicis, sed fllius tuua 
mórtuus est, meus autern 
vivit. E contrário illa dicé
bat: Mentlris: fllius quippe 
meus vivit, et fllius tuus 
mórtuus est. Atque in hunc 
modum contendébant co
ram rege. Tunc rex ait: Haec 
dicit: Fllius meus vivit, et 
fliius tuus mórtuus est. Et 
ista respóndit: Non, sed fi
lius tuus mórtuus est, meus 
autern vivit. Dixit ergo rex: 
Afférte mihi gládium. Cum
que attullssent gládium co
ram rege: Divldite, inquit, 
infántem vivum in duas par
tes, et date diroldiam par
tem uni, et dimldiam par
tem álteri. Dixit autern mú
lier, cujus fllius erat vivus, 
ad régem (commóta sunt 
quippe viscera ejus super 
fílio suo): Obsecro, dómine, 
date illi infántem vivum, et 
no li te in terticere eum. E con-

21* 
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feJezni. Felelé erre a király trário Illa dicébat: Nec mihi, 
és mondá: Adjátok oda nec tibi sit, sed dividátur. 
annak az élc:! gyermeket s ne Respóndlt rex, et ait: Date 
öljétek meg, mert az az huic infántem vivum, et 
anyja. Meghallá erre egész non occidátur: haec est 
Izrael az Itéletet, melyet a enim mater ejus. Audivit 
király hozott, s megfélem- Itaque omnis Israel judl
lék a királytól, mert látta, cium, quod judicásset rex, 
hogy az Isten bölcsesége ve- et timuérunt regem, vidén
zeti az ftélkezésben. tes sapiéntiam Dei esse in 

eo ad faciéndum judlcium. 
Atvonulásra. (Zs. 30, 3.) l Graduale. (Psalm. 30, 3.) 

Légy oltalmazó Istenem és Esto mihi in Deum protectó
menedékhelyem: hogy meg- rum, et in locum refúgii, ut 
szabadftsengem.'f.(Zs.70,1.) 

1 
salvum me fácias. 'f. (Ps. 

Istenem, tebenned remélek; 

1

70, 1.) Deus, in te sperávi: 
Uram l soha meg ne szégye- Dómine, non confúndar in 
nüljek. , aetérnum. 

Böjti ének ugyanaz, mlnt f-lamvazószerdAn, 203. l. 
+ A szent evangélium sza- l +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (2, 

(2, 13-25.) 13-25.) 

Az idöben: Közel vala a l" illo témpore: Prope erat 
zsidók húsvétja és föl- Pascha judaeórum, et 

méne jézus jeruzsálembe. ascéndit jesusjerosólymam: 
És a templomban tulok-, et invénit in tempio vendén
j uh- és galambkereskedöket tes boves, et oves, et co
talála sletelepedett pénzvál- lúmbas, et nummulários se
tókat. Akkor ostort fonván déntes. Et cum fecfsset 
k?telekbéll, mindnyájukat quasi fiagélium de funlculis, 
k1hajtf1 a templomból a j u- omnes ejécit de templo, oves 
hokkal és tulkokkal együtt quoque, et boves, et num
és a nyerészkedök pénzét mulariórum effúdit aes, et 
szétszórá és asztalaikat föl- mensas subvértit. Et his, 
forgatá. És a galambárusok- qui colúrnbas vendébant, 
nak mondá: Vigyétek el in- dixit: Auférte ista hinc, et 
nét ezeket, ne tegyétek nolíte tácere dornum Patris 
Atyám házát vásárcsarnok- mei, dornum negotiatiónis. 
ká. Akkor megemlékezének Recordáti sunt vero discl
tanltványai, h~gy Irva va- puli e jus, quia scriptum est: 
gy on: A házadert való buz- Zel us dom us tuae comédit 
góság , megemészt engem. me. Respondérunt ergo ju
Megszollták azért a zsidók d ae i, et dixérunt ei: Quod 
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és mondák neki: Micsoda l signum osténdis nobis, quia 
jelt mutatsz nekünk, hogy haec facis? Respóndit je
ezeket cselekszed? Felelvén sus, et dixit eis: Sólvite 
jézus, mondá nekik: Bont- templum hoc, et in tribus 
sátokel e templomot és har- diébus excltábo illud. Di
madnapra fölállitom azt. xérunt ergo judaei: Quadra
Mondák erre a zsidók: Negy-

1 
glnta et sex ann is aedificá

venhat esztendeig épült ez l tum est templum hoc, et tu 
a templom és te három nap in tribus diébus excitábis il
alatt fognád azt fölállltani? llud? Ille autern dicébat de 
O pedig ezt a maga testének i tempio córporis sui. Cum 
templomáról mondotta. Mi-, ergo resurrexlsset a mórtuis, 
kor tehát föltámadott ha- recordáti sunt disclpuli ej us, 
lottaiból, visszaemlékezé- quia hoc dicébat, et credi
nek tanitványai, hogy ezt dérunt Scriptúrae, et ser
mondotta vala; és hivének móni, quem dixitjesus.Cum 
az Irásnak és a beszédnek, autern esset jerosólymis in 
melyet jézus mondott. Mi- Pascha in die festo, multi 
kor pedig jeruzsálemben credidérunt in nómine ejus, 
vala a húsvéti ünnepen, vidéntes signa ej us, quae fa
sokan hivének az ö nevé- ciébat. Ipse autern jesus non 
ben, látván csodajeleit, me- credébat semetipsum eis, eo 
lyeket cselekszik vala. De quod ipse nosset omnes, et 
jézus nem bizta magát rá- quia opus ei non erat, ut 
juk, mert ismerte mindnyá- quis testimónium perhibéret 
jukat és me rt nem szorult de hómine: ipse enim scié
rá, hogy valaki bizonyságot bat, quid esset in hómine. 
tegyen az ember fellll; me rt 
ö tudta, mi van az emberben. 

Felajánlásra. (Zs. 99, 1-2.) 
Ujjongjatok országok lsten
nek mind, szolgáljátok az 
Urat örvendezve: járuljatok 
eléje örvendezve : mert az 
úr az lsten. 

Csendes imádság. Az ál
dozat, melyet, Urunk, 

neked bemutatunk, minden
kor él tessen és erősitsen 
minket. A mi Urunk. 

Offertoriwn. (Ps. 99, 1-2.) 
jubiláte Deo omnis terra, 
servit e Dóm i no in laetitia: 
intráte in conspéctu ejus in 
exsultatióne: quia Dóminus 
ipse est Deus. 

Secreta. Oblátum tibi, 
Dómine, sacrifícium vi

vlficet nos, semper, et mú
niat. Per Dóminum nostrum 
jesum Christum. 

(A 2. és 3. csomdes im!dság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 
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Aldozásra. (Zs. 18,13-14.) Cormnunio. (Ps. 18, 13 et 
Tisztlts meg Uram, titkos 14.) Ab occúltis meis munda 
bűneimtől: és mentsd meg me, Dómine: et ab allénis 
~ idegenektól szolgádat. parce servo tuo. 

Aldozás utáni imádság. postcormnunio. Sumptis, 
Szent titkaidnak vé- Dómine, salutáribus sa

tele, Urunk, növelje ben- craméntis: ad redemptiónls 
nünk, kérünk, az örök meg- aetérnae, quaesumus, pro
váltás kegyelmét. A mi flclámus augméntum. Per 
Urunk. Dóminum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni Imádság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cápita 
meg fejeteket Isten előtt. vestra Deo. 

l(önyörgéseinket, kérünk, Deprecatiónem nostram, 
Urunk, hallgasd meg kegye- quaesumus, Dómine, benlg
sen és akiknek az imád- n us exáudi: et quibus sup
ságra bátorságot adsz, pllcándi praestas afféctum, 
nyujtsd oltalmazó segltsé- tribue defensiónis auxilium. 
gedet. A ml Urunk. Per Dóminum. 

Kedd, nagyböjt C. vasároapja után. 

(SUclós-templom : a Szent Lőrinc-templom ln Damaso.) 

A szenvedés gondolata egyre er6slldlk a llturglllban, bár u 
evangélium azt mondja, hogy az úr órája m~g nem jött el. De, 
mlnt Mózes a szentleckében, mflr most könyörög népé~rt, mely~rt 
~letét ls odaadja majd. 

Bevonulásra. (Zs. 54., 2-3.) 

Dlallgasd meg, Isten, 
könyörgésemet és ne 
vesd meg esedezése

met; figyelj rám és hall
gass meg engem. (Zs. 54, 
3-4.) Elcsüggedtem küzdel
memben, meggyötört az 
ellenség kiáltozása, a búnö
sök szorongatása. , . Dicső
ség. 

Introitus. (Psalm. 54, 2-3.) 

Dlxáudi, Deus, oratló
nem meam, et ne 
despéxeris depreca

tiónem meam: inténde in 
me, et exáudi me. (Ps. Ibid., 
3-4.) Contristátus sum in 
exercitatióne mea: et con
turbátus sum a voce inimlcl, 
et a tribulatióne peccatóris. 
,_ Glória Patri. 
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Könyörgés. A szent böjt Qrátio. Sacrae nobis, quae
megtartása, kérünk, sumus, Dómine, obser

Urunk, szerezze meg nekünk vatiónis jejúnla: et piae 
mlnd az erényes életben való conversationls augméntum, 
gyarapodást, mind a te kö- et tuae propitiatiónls con
nyörületed állandó segltsé- tfnuum praestent auxilium. 
gét. A ml Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 201. 1.) 

Szentlecke Mózes ll. köny- l Uctio llbri Exodl. 
véMI. (32, 7-14.) (32, 7-14.) 

Ama napokban: Sz61a az l" diébus illis: Locútus est 
úr Mózeshez, mond- Dóminus ad Móysen, dl

ván: Eredj, menj le a hegy- cens: Descénde de monte: 
ről: vétkezett néped, melyet peccávit pópulus tuus, 
kihoztál Egyiptom földérllL quem eduxfsti de terra 
Hamar letértek arról az út- Aegypti. Recessérunt cito 
ról, melyet mutattál nékik: de via, quam ostendistl els: 
öntött borjút csináltak ma- fecerúntque sibi vituium 
guknak, imádták, áldozato- conflátilem, et adoravérunt, 
kat mutattak be néki s azt atque immoJántes ei hóstias, 
mondták: Ezek a te Iste- dlxérunt: Isti sunt dli tul 
neid, Izrael, kik kihoztak Israel, qui te eduxérunt de 
téged Egyiptom földérlll. terra Aegypti. Rursúmque 
Mondá továbbá az úr ait Dóminus ad Móysen: 
Mózesnek: Látom immár, Cerno quod pópulus iste 
hogy keménynyakú e nép, durae cervlcis sit: dlmltte 
hagyj, hadd gerjedjen fel me, ut irascátur furor meus 
ellenük haragom, hogy el- contra eos, et déleam eos, 
töröljem llket s téged tegye- faclámque te in gentem ma
lek nagy nemzetté. Kérlelte gnam. Móyses autern orá
erre Mózes az Urat, Istenét, bat Dóminum Deum suum, 
mondván: Miért gerjedne dicens: Cur, Dómine, lrásci
fel, Uram, haragod néped tur furor tuus contra pópu
ellen, melyet kihoztál Egyi p- Ium tuum, quem eduxfstl 
tom földéről, nagy erővel és de terra Aegyptl, in fortl
hatalmas kézzel? Kérlek, ne túdine magna, et in manu 
mondhassák az egyipto- robústa? Ne quaeso dicant 
miak: Álnokul vitte ki őket, Aegyptii: Cállide edúxit eos, 
hogy megöljellket a hegyek- ut inteniceret in móntibus, 
ben s eltörölje őket a föld- et deléret e terra: quiéscat 
rlll. Szanjék meg haragod s ira tua, et esto placábilis 
légy kegyelmes néped go- super nequftia pópuli tui. 
noszságával szemben. Em- Recordáre Abraham, Isaac, 
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Iékezzél meg Ábrahámról, et Israel servórum tuórum, 
Izsákról és lzraelrlll, a te quibus jurástl per temetfp
szolgáidról, kiknek meges- sum, dicens: Multlplicábo 
küdtél tenmagadra, mond- semen vestrum sicut stellas 
ván: Megsokasftom ivadé- caeli: et univérsam terram 
kotokat, mlnt az ég csilla- hane, de qua Jocútus sum, 
gait s ezt az egész földet, dabo sémini vestro, et pos
amelyrlll szólottam, ivadé- sidébitis eam semper. Pia
kotoknak adom és birni catusque est Dóminus, ne 
fogjátok örökké. Megen- fáceret malum, quod locú
gesztelddék erre az úr és tus fúerat advérsus pópu
nem tevé meg azt a rosszat, Ium suum. 
melyet népe ellen mondott. 

Atvonulásra. (Zs. 43, 26, Graduale. (Ps. 43, 26 et 
2.) Kelj föl, Uram, nyujts 2.) Exsúrge, Dómine, fer 
segitséget és tennevedért opem nobis: et libera nos 
ments meg minket. -,. Isteni propter nomen tuum. J. 
tulajdon fülünkkel hallot- Deus, áuribus nostris audi
tuk, atyáink beszélték el vimus: et patres nostri an
nekünk, mit müveltél nap- nuntiavérunt nobis opus, 
jaikban, a hajdankor nap- quod operátus es in diébus 
jaiban. eórum, et in diébus antlquls. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent János szerint. secúndum joánnem. 

(7, 14-31.) (7, 14-31.) 

Az időben: Midőn már az l" illo témpore: jam die 
ünnep közepe volt, föl- festo mediánte, ascéndlt 

méne Jézus a templomba és jesus in templum, et docé
tanit vala. És csodálkozának bat. Et mirábuntur Judaei, 
a zsidók, mondvánf mikép- dicéntes: Quómodo hic 1ft
pen tudja ez az rásokat, teras scit, cum non didlee
holott nem tanulta? Felelé rit? Respóndit eis jesus, et 
nekik Jézus és mondá: Az dixit: Mea doctrina non est 
én tanításom nem enyém, mea, sed ejus, qui misit me. 
hanem azé, ki engem kül- Si quis volúerit voluntAtem 
dött. Aki kész az 6 akaratát ejus fácere, cognóscet de 
cselekedni, megismeri a ta- doctrlna, utrum ex Deo sit, 
nltásról, vajjon lstentc51 an ego a meipso loquar. Qui 
van-e az, vagy én magamtól a semetípso lóquitur, gló
szólok-e? Aki önmagától be- riam própriam quaerit. Qui 
szél, az a maga dicsdségét autern quaerit glóriam ejus, 
keresi. Aki pedig küld6jének qui misit eum, hic verax est, 
dicsőségét keresi, az igaz és: et in justitia ln illo non est. 
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hamisság nincs benne. Nem Nonne Móyses dedit vobis 
adta-e Mózes nektek a tör- legern: et nemo ex vobis 
vényt? és senki közületek facit legem? quid me quae
nem cselekszi a törvényt? ritis interfícerc? Respóndit 
Miért akartok megölni? Fe- tur ba, ct dixit: Daemónium 
lelé a sereg és mondá: Ördö- habes: quis te quaerit Inter
göd vagyon l Ki akar téged flcere? Respóndit Jesus, et 
megölni? Felelvén Jézus, dixit eis: Unum opus feci, 
mondá nekik: Egyetlen tet- et omn es mirámini. Propté
tet cselekedtem és mindnyá- rea Móyses dedit vobis clr
jan botránkoztok felette. cumcisiónem (non quia ex 
Mózes adta nektek a körül- Móyse est, sed ex pátribus): 
mctélést (ámbár nem Mózes- et in sábbato circumcfditis 
tól való, hanem az atyáktól), hóminem. Si circumcisió
és szombaton körülmetélitek nem áccipit homo in sáb
az embert. Ha a körülmeté- bato, ut non solvátur lex 
lés t fölveszi az ember szom- Móysi: mihi indignámini, 
ba ton, hogy Mózes törvénye quia totum hóminem sanum 
meg ne szegessék: miért feci in sábbato? Nolíte judi
agyarkodtok rám, hogy az cáre secúndum fáciem, sed 
egész embert meggyogyi- justum judidum judicáte. 
tottam szombaton. Ne ltél- Dicébant ergo quidarn ex 
jetek látszat után, hanem Jerosólymis: Nonne hic est, 
igaz Itélettel ltéljetek. Mon- quem quaerunt interffcere? 
dák tehát némelyek a jeru- Et ec-;:e palarn lóquitur, et 
zsálemiek közül: Nemde ez nihil ei dicunt. Numquid 
az, kit halálra keresnek? És vere cognovérunt prlncipes, 
Ime nyilvánosan beszél és quia hic est Christus? Sed 
semmit sem mondanak neki. 1 hunc scimus, unde sit: Chri
Csak tán nem ismerték meg 1 st us autem, cum vénerit, 
valóban a főemberek, hogy 1 nemo scit, unde sit. Clarná
ez a Krisztus? Ámde erről bat ergo jesus in tempio do
tudjuk, hogy honnét való, a l cens, et dicens: Et me sci
Krisztust pedig, mikor eljön, tis, et unde sim, sci t is, et 
senki sem tudja, honnét van. a mefpso non veni, sed est 
jézus tehát kiálla a temp- verus, qui misit me, quem 
lomban, tanitván és mond- vos nescitis. Ego scio eum, 
ván: Engem magamat is is- quia ab ipso sum, et ipse 
mertek, azt is tudjátok, hon- me misit. Quaerébant ergo 
na n való vagyok; és én nem eum apprehéndere: et nemo 
magamtól jöttem, hanem az misit in illum manus, quia 
igaz az, ki engem küldött, nondum vénerat hora ejus. 
akit ti nem ismertek. Én is- Dc turba autern multi ere
merem őt, mert tőle vagyok didérunt in eum. 
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és ő küldött engem. Szerették volna tehát őt megfogni, 
de senki sem vetette rá kezét, mert még nem jött el 
az ő órája. A seregből pedig sokan hivének benne. 

Felajánlásra. (Zsolt. 39, l Offertoriwn. (Ps. 39, 2, 
2-4.) Várva vártam az Urat 3 et 4.) Exspéctans exspe-
1 ö figyeimét felém fordl- ctávi Dóminum, et respéxit 
t otta: meghallgatta könyör- me: et exaudívit depreca
gésemet: és szájamba új tiónem me am: et immlsit 
éneket adott, lstenünket in os meum cánticum no
dicsérő szózatot. vum, hymnum Deo nostro. 

Csendes imádság. Ez ado
mány, Urunk, kérünk, 

tisztitsan meg mínket bű
neinktől és az áldozat be
mutatására szentelje meg 
szolgáid lelkét és testét. 
Ami Urunk. 

Sec~eta. Haec hóstia, f?ó
mme, quaesumus, emun

det nostra dell ct a: et ad 
sacriticium celebrándum, 
subditórum tibi córpora, 
mentésque sanctlficet. Per 
Dóminum. 

(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. 1. 

Áldozásra. (Zsolt. 19, 6.) l Communio. (Ps. 19, 6.) 
Hadd örvendjünk győzel- Laetábimur in salutári tuo: 
mednek, hadd diadalmas- et in nómine Dómini Dei 
k!>djunk lstenünk nevében. i nostri magnificábimur. 

Aldozás utáni imádság. E l postcommunio. Hujus nos, 
szentség vétele, Urunk, : Dómine, percéptio sa

tlsztftson meg minket a j craménti mundet a crlmine: 
bűntól és vezessen el a ! et ad caeléstia regna perdú
mennyei birodalomba. A mi 

1

· cat. Per Dóminum nostrum 
Urunk. jesum Christum. 
(A 2. és 3, áldozás utáni lmfldság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörges: 

Könyörögjünk. Alázzátok jQrémus. Humiliáte cáplta 
megfejeteket lsten előtt. vestra Deo. 

Irgalmazz, Urunk, néped- Miserére, Dómine, pó-
nek és engedd kegyesen, 1 pulo tuo: et contlnuis tri
hogy a folytonos· meg p ró- , bulatiónibus laboránt em, 
bált~tásokból. megmenekül-j propitius respiráre concéde. 
hessunk. A m1 Urunk. Per Dóminum nostrum. 
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Szerda, nagyböjt 4. vasérnapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Pál-bazilika.) 

Eljött a hittanulók nagy napja : a legnagyobb és legnnnepé· 
lyesebb vizsgálat (scrutinium) napja. Ünnepélyes exorcismus után 
megkapta a hittanuló a cmegvilágositoth nevet. Azut:m megjelöl· 
ték öket a kereszt jelével, meglzleltetlék ajkukkal ca bölcsesség 
sójáb; majd nyugatnak fordulva, ellene mondottak az ördögnek és 
mlnden pompájának, hogy azután keletre fordulva lelesküdjenek 
Krlsztusnak, az igazi Világosságnak, akitől kapja mlndenki a meg
vllágosltást. Később következett a <fülek megnyitása•; a pap meg
érintette a hittanulók fülét hamuból készült sárral és Krisztus 
szavát ismételte: c Effeta !•, azaz cNyflj meg l• Most megismer
tették velük az evangé!iumot : az oltár sarkán felolvasták mind 
a négy evangélium kezdetét.- A mai szentmise ls ezekre utal, 
mert az ősi szöveg maradt ránk, amit a kettős szentlecke is bizo
nyit. Az evangélium is beszél a vakon született cmegvilágosítá
sáróh és cmegnyitásról•. Benne látták a hittanulók megtestesltó· 
jét és mindnyájan boldogan várták a lcmosást a keresztkút vizé
ben. - Ha a liturgia szellemében a nagyböjtöt felhasználjuk a 
keresztségi logadás évenkénti megújítására való előkészületül, 
akkor számunkra is élmény a mai mise. - A vakon született 
térdrehullva vallotta meg: Hiszek. A hittanulókkal is ekkor 
Ismertették meg először a Hiszekegyet, majd a hit után az imád· 
ságot, a Miatyánkot. Ezeket most meg kellett tanulniok. Igy foly· 
tatódott a mise. A gazd.1g tartalmú mise átélését segíti elő még 
a stflciós-templom Ismerete ls. A népek apostolának, a kereszte· 
lendők lelkiatyjának, Szent Pálnak a bazilikájában gyültek 
egybe, mert ö ls \'akságból megtérve nyerte el a kegyelem 
világosságá t. 

Bevonulásra. (Ez. 36, 23-26.) i lntroitus. (Ezech. 36, 23-26.) 

ikor maJd közöttetek i' um sanctificátus fú-
megszentelésre ta- ero in vobis, congre-
lálok, összegyüjtelek l gábo vos de univér-

titeket az egész földről: és sis terris: et effúndarn super 
tiszta vizet öntök rátok és l vos aquam mundam, et 
minden szennyetektűl meg- mundablmini ab ómnibus 
tisztitlak titeket: és új lelket inquinaméntis vestris: et 
adok nektelc. (Zs. 33, 2.) l dabo vobis spiritum novum. 
Áldom az Urat minden idő- (Ps. 33, 2.) Benedicarn Dó
ben, ajkamon van dícsérete! minum in omni témpore: 
szüntelen. Y. Dicsőség az i semper laus ejus in ore meo. 
Atyának. i Y. Glória Patri. 
-----~---··-~-~-~~~---

CA két vonal közti rész a régi mise maradvanya.) 



332 SZERDA, NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA UTÁN 

(A pap a Kyrie utfln mondja :) 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámusgénua. 
térdet. ~· Alijatok fel. ~. Leváte. 

lsten, ki a böjtölésért az Deus qui et justis prae-
igazaknak megérdemelt ju- mia meritórum et pecca
talmat, a bűnösöknek pedig tóribus perjejúnium véniam 
bocsánatot adsz, irgalmazz 1 praebes: miserére suppllci
nekünk, akik alázatosan l bus tu is; ut reátus nostri 
hozzád könyörgünk és en- conféssio, indulgéntiam vá
gedd, hogy vétkeink beisme- leat percipere delictórum. 
rése a bűneink bocsánatát : Per Dóminum nostrum je
megnyerje. A mi Urunk. j sum Christum Filium tuum. 

Szentle?te Ezekiel prófétá-, Léctio Ezechiélis Prophétae. 
tol. (36, 23-28.) (36, 23-28.) 

I gy szól az úr lsten: Szentté Haec dicit Dóminus Deus: 
teszem nagy nevemet, Sanctificábonomen me

melyet meggyalázás ért a l um magnum, quod poliú
nemzetek között, melyet j tum est inter gentes, quod 
meggy. láztak közöttük, l polluístis in méd i o eárum: 
hogy megtudják a nemze- ut sciant gentes, quia ego 
tek, hogy én vagyok az úr, l Dóminus, cum sanctificátus 
amikor majd megmutatom j fúero in vobis coram eis. 
szentségemet köztetek az ő ; Tollarn quippe vos de gén
szemük láttára. Mert ki- ' tibus, et congregábo vos de 
viszlek titeket a nemzetek : univérsis terris, et addúcam 
közülés összegyüjtelek min- 1 vos in terram vestram. Et 
den országból, es elvezet-' effúndarn super vos aquam 
lek a saját országotokba. , mundam, et mundabímini 
És tiszta vizet hintek reá- · ab ómnibus inquinaméntis 
tok, és megtisztultok min- · vestris, et ab univérsis idő
den szennyetektól, és min- · lis vestris mundábo vos. Et 
d.en bálványotoktól meg- · dabo vobis cor novum, et 
tisztitlak titeket. És új szl- . splritum novum ponarn in 
vet adok nektek, és új lel- · méd i o vestri: et áuferam 
ket adok belétek; elveszem cor lapideum de carne ve
te.stetekMI a kőszívet, és stra, et dabo vobis cor cár
hus?zívet adok nektek. És neum. Et splritum meum 
az ~n lelk~ mct adom majd ponarn in médio vestri: et 
b~letek, es gondoskodom fáciam ut in praecéptis mei~ 
r? la,. ho.gy parancsaim sze- ambulétis, et judieia mea 
nnt Jáfjatok, és törvényei- custodiátis et operémini. 
met me~!artsátok és meg- Et habitábitis in terra, 
cselekedJetek. És azon a quam dedi pá tribus vestris: 
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földön laktok majd, melyet l et éritis mihi in pópulum, 
atyáitoknak adtam, és ti az l et ego ero vobis in Deum: 
én népemmé lesztek, én dicit Dóminus omnipoten~. 
pedig a ti lstenetekké le- 1 • 

szek, mondja a mindenható Ur. 

Atvonu1ásra. (Zs. 33, 12, Graduale. (Ps. 33, 12 et 
6. )Jöjjetek fiaim! hallgassa- 6.) Venite, filii, audite me: 
tok reám, hadd oktassalak timórem Dómini docébo vos 
az úr félelmére. J. Járulja- J. Accédite ad eum, et illu
tok hozzá és felvidultok és minámini: et fácles vestrae 
n-em szégyenül meg arcotok. , non confundént ur. 

(Itt mondja a pap: Dóminus voblscum, és ettől kezdve ren-
desen folyik tovább a mise.) 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy akiket a fogadott ut, quos jejúnia votlva ca
böjtök megtisztítanak, azo- stigant, ipsa quoque·devótio 
kat a szent áldozatkészség sancta laetiticet; ut, terré
meg is örvendeztesse, hogy nis afféctibus mitigátis, fa
a földiekhez való ragaszko- cflius caeléstia capiámus. 
dást megfékezve, könnyeb- Per Dóminum nostrum 
ben elnyerjük a mennyeie-j Jesum Christum, Filium 
ket. A mi Urunk. tuum. 

(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. l.) 

Szent1ecke lzaiás prófétától Léctio lsaiae Prophétae. 
(1, 16-19.) (1, 16-19.) 

Ezt momlja az úristen: Haeedicit Dóminus Deus: 
NtOsakodjatok meg, tisz- Lavámini, mundi estó

tHsátok meg magatokat! te, auférte malum cogita
Távolítsátok el szemern elől tiónum vestrárum ab óculis 
gonosz gondolataitokat! meis: quiéscite ágere per
Hagyjatok fel azzal, hogy vérse, discite benefácere: 
rosszat cselekesztek, tanul- quaerite judlcium, sub, 
jatok jót tenni ! Keressétek venite opprésso, judicáte 
az igazságot, siessetek se- puplllo, deféndite víduam. 
gítségérc az elnyomottnak; Et venite, et argúite me, 
szolg.:'ltassatok igazságot az d i cit Dóminus: si fúerint 
árvának, védelmezzétek az peccáta vestra ut cóccinum, 
özvegyet l És jöjjetek, száll- quasi nix dealbabúntur: et 
jatok velem perbe, -- úgy- l si fúerint rubra quasi ver-
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mond az úr. - Ha bűneitek miculus, vel ut lana alba 
olyanok is, mint a skárlát, erunt. Si voluéritis, et audié
fehérek lesznek, mint a hó; ritis me, bona terrae come
és ha olyan vörösek is, mint détis: d i cit Dóminus omnl
a bibor, fehérek lesznek, mint potens. 
a gyapjú. Ha úgy akarjátok 
és reám hallgattok, majd a föld lcgjavábúl esztek, mondja 
a mindenható úr. 

Atvonu1ásra. (Zs. 32, 12,1 Graduale. (Ps. 32, 12 et 
6.) Boldog az a nemzet, 6.) Beáta gens, cujus est 
melynek Istene az úr: az Dóminus Deus eórum: pó
a nép, melyet tulajdonául! pulus, quem elégít Dóminus 
kiválasztott az úr. "f. Az in hereditátern sibi. "f. Ver
úr igéje alkotta az egeket; , bo Dómini ca eli firmáti 
és szájának lehellete min-~ sunt: et spiritu oris e jus 
den seregüket. omnis virtus eórum. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 203. l. 

+ A szent evangéliwn sza-~ tf<Sequénba sancti Evangé1ii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (9, 

(9, 1-38.) l 1-38.) 

Az időben: Továbbmenvén l" illo témpore: Praetériens 
jézus, láta egY- vakon- jesus vidit hóminem eae

szilletett embert. Es kérd e- cum a nativitáte: et interro
zék őt tanítványai: Rabbi l ga vérunt eum disclpuli e jus: 
ki vétkezett, ez-e vagy a 1 Rabbi, quis peccávit, hic, 
szülei, amiért, hogy vakon aut paréntes ejus, ut caecus 
született? Felelé jézus: Sem nascerétur? Respóndit je
ez nem vétkezett, sem az ő sus: Neque hic peccávit, ne
szOiei; hanem hogy megr.yil- que paréntes e jus: sed ut 
vánuJjanak benne az lsten manitesténtur ópera Del in 
m~vei. Nekem annak mű- illo. Me opórtet operári 
vett kell cselekednem, ki ópera ejus, qui misit me do
engem küldött, míg nappal nec dirs est: venit n ox, 
v~gyon; eljön az éjtszaka, quando nemo potest operárl. 
mtdőn senki sem munkál- Quámdiu sum in mundo, 
kodhatik. Mlg e \"ilágban lux sum mundi. Haec cum 
vagyok, e világ világossága dixlsset, éxspuit in terram, 
vagyok. Miután ezeket mon- et fecit lutum ex sputo, et 
dotta, földre köpvén, sarat linlvit lutum super óculos 
csinála a nyálból és a sarat a e jus, et dixit ei: Vade, Java 
vak szemetrekené és mondá in natatória Siloe (quod in
neki: E.redj, mosakodjál terpretátur Missus). Ab lit 
meg a Stloe tavában (ami. ergo, et Javít, et venit vi-
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kúldöttet jelent). Elméne dens. Itaque vicíni, et qui 
tehát és megmosdék és ép viderant eum prius, quia 
szemmel tére vissza. Azért mendlcus erat, dicébant: 
a szomszédok és akik az· Nonne hic est, qui sedébat, 
előtt látták őt mint koldust, et mendicábat? Alii dicé
mondák: Nem ez az, ki itt ban t: Quia hic est. Alii au
ül és koldul vala? Némelyek tem: Nequáquam, sed simi
mon dák, hogy ez az, mások lis est ei. Ille vero dicébat: 
hogy nem az, hanem ha- Quia ego sum. Dicébant ergo 
sonló ahhoz. ű pedig mondá: ei: Quómodo apértl sunt 
Én vagyok az. Kérdezék tc- tibi óculi? Respóndit: Ille 
hát öt: Miképpen nyiltak homo, qui dícitur Jesus, lu
meg szemeid? Felelé: Az az tum fecit, et unxit óculos 
ember, kit Jézusnak hívnak, meos, et dixit mihi: Vade ad 
sarat csinála és megkené natatória Siloe, et Java. Et 
vele szemeimet és mondá ábii, tavi, et vfdeo. Et dixé
nekem: Menj a Siloe tavára ru nt ei: Ubi est ille?\ Ait: 
és mosdjál meg. Elmenék Nésclo. Addúcunt eum ad 
tehát, megmosdám és látok. pharisaeos, qui caecus fú
És kérdezék öt: Hol van ö? erat. Erat autern sábbatum, 
Mondá: Nem tudom. Ei- quando l ut um fecit Jesus, et 
vivék a farizeusokhoz azt, apéruit óculos ejus. fterum 
aki előbb vak volt. Szombat ergo interrogábant eum pha
vala pedig ama napon, mi- risaei, quómodo vidlsset. 
kor Jézus a sarat csinálta és Ille autern dixit eis: Lu tum 
megnyitotta annak szemeit. mihi pósuit super óculos, et 
Ismét kérdezik tehát l!t a tavi, et vfdeo. Dicébant ergo 
farizeusok is, hogyan nyerte ex p harisaeis quidam: Non 
vissza szemevilágát? (j pe- est hic homo a Deo, qui 
dig mondá nekik: Sarat tett sábbatum non custódit. Ali i 
szemeimre és megmosdám autern dicéban t: Quómodo 
és látok. Mondák erre né- potest homo peccátor haec 
melyek a farizeusok közül: signa fácere? Et schism a erat 
Nem Istentill való ez az em- inter eos. Dicunt ergo caeco 
ber, ki aszombatot meg nem Iterum: Tu quid dicis de 
tartja. Mások mondák: Ho- illo, qui apéruit óculos tuos? 
gy an cselekedhet bún ös em- Ille autern dixit: Quia pro
ber ilyen jeleket? És szaka- phéta est. Non credidérunt 
dás llín közöttOk. Ismét ergo Judaci de illo, quia eae
mandák tehát a vaknak: cus fuisset, et vidfsset, do
Te mit tartasz arról, aki nec vocavérunt paréntes 
megnyitotta szemeidet? ű e jus, qui viderat: et interro
pedig felelé: Hogy próféta. gavérunt eos, dicéntes: Hic 
Nem hivék azonban a zsidók est fflius vester, quem vos 
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felőle, hogy vak volt és visz- l dlcitis, quia caecus natus 
szanyerte látását, mlgnem est? Quomodo ergo nunc 
előhlvák annak szüleit, kl vldet? Respondérunt eis pa
látott. És kérdezék őket, réntes ejus, et dixérunt: 
mondván: Ez a ti fiatok, Scimus, quia hic est fili us 
kiről mondjátok, hogy va-~ noster, et quia caecus natus 
kon sza letett? Hogyan lát est: quómodo autern nunc 
tehát most? Felelvén nekik vldeat, nescímus: aut quis 
szülei, mondák: Tudjuk, j ejus apéruit óculos, nos ne
hogy ez a mi fiunk és hogy 

1 
sclmus: ipsum interrogáte, 

vakon szaletett; hogy van aetátem habet, ipse de se to
hogymost lát, nem tudjuk; quátur. Haec dixérunt pa
vagy ki nyitotta meg sze- réntes ejus, quóniam timé
mcit, mi nem tudjuk: kér- ban t Judaeos: jam enim 
dezzétek őt magát, megvan conspiráverant Judaei, ut si 
a kora, hadd szóljon ő maga quis eum confiterétur esse 
felőle. Ezeket mondák az ő Christum, extra synagógam 
szülel, mert féltek a zsidók- fleret. Proptérea paréntes 
tól; mivelhogy már clhatá- e jus dixérunt: Quia aetátem 
rozták vala a zsidók, hogy ha habet, ipsum interrogáte. 
valaki őt Krlsztusnak vallja, Vocavérunt ergo rursum hó
kizárassék a zsinagógából. minem, qui fúerat caecus, 
Azért mondák sza le i, hogy et dixérunt ei: Da glóriam 
megvan a kora, őt kérdez- Deo. Nos scimus quia hic 
zétek. Másodszor is előhívák homo peccátor est. Dixit 
tehát az embert, ki vak volt ergo eis ille: Si peccátor est, 
és mondák neki: Adj dicső- néscio: unum sci o, quia cae
séget lstenneki Mi tudjuk, cus cum essem, modo vídeo. 
hogy ez az ember bűnös. Fe- Dixérunt ergo illi: Quid fe
lelé amaz: Hogy bűnös-e, cit tibi? quómodo apéruit 
én nem tudom; egyet tudok, tibi óculos? Respándit eis: 
hogy vak voltam és most Dixi vobis jam, et audístis: 
látok. Mondák azért neki: quid Iterum vultis audi re? 
Mi~ csinált veled? miképpen Numquid et vos vultis di
nyltotta meg szemeidet? Fe- scipuli e jus fierí? Maledixé
lelé nekik: Megmondottam run t ergo ei, et dixérunt: 
m~r nektek és hallottátok; Tu discípulus illius sis: nos 
m1~rt akarjátok újra hal- autern Móysi disclpuli su
Iam? Csak ~em akartok ti is mus. Nos seintus quia Móysi 
tanltványa1 lenni? Erre locútus est Deus: hunc au
megátkozák c:! t és mondák: tem nescímus unde Sit. Re
Te légy az ö tanltványa; mi spóndit ille homo, et dixit 
pedig Mózes tanltványaí va- eis: Jn hoc enim mirábile 
~yunk. Mi tudjuk, hogy Mó- est, quia vos nescltis unde 
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zesnek szólott az lsten, ezt sit, et apéruit meos óculos: 
pedig nem tudjuk, honnét scimus autern quia pecca
van. Felelé az ember és tóres Deus non audit: sed, 
mondá nekik: Éppen az a si quis Dei cuitor est, et vo
csodálatos, hogy ti nem luntátem ejus facit, hunc 
tudjátok, hogy honnét való, exáudit. A saeculo non est 
nekem pedig megnyitotta audltum, quia quis apéruit 
szemeimet. Már pedig tud- óculos caecl nati. Nisi esset 
juk, hogy lsten a bűnösöket hic a Deo, non póterat fá
meg nem hallgatja; hanem cere quidquam. Respondé
aki istenfélő és akaratát cse- J run t, et dixérunt ei: ln pec
lekszi, azt meghallgatja. So-, cátis natus es totus, et tu 
ha, mióta a világ áll, nem doces nos? Et ejecérunt eum 
hallatszott,hogyvalaki meg- foras. Audivit jesus quia 
nyitotta volna a született ejecérunt eum foras, et cum 
vak szemeit. Ha ez nem ls-[ invenlsset eum, dixit ei: Tu 
tentól való, nem tehetett i eredis ln Filium Dei? Re
volna semmit. Felelvén, l spóndit ille, et dixit: Quis 
mondák neki: Csupa bű- i est, Dómine, ut credarn in 
nökben születtél és te ok-l eum? Et dixit ei jesus: Et 
tatsz minket? És kiveték őt. r vidísti eum, et qui lóquitur 
Meghallá jézus, hogy kit-e-l tecum, ipse est. At ille ait: 
tették öt és találkozván vele, i Credo, Dómine. Et próci
mondá neki: Hiszesz-e az , d ens adorávit eum. (Hic 
Isten Fiában? Felelé amaz és l genuflectitur.) 
mondá: Kicsoda az, Uram, i 
hogy higgyek benne? És mondá neki jézus: Láttad 
is őt és aki veled beszél, ó az. Amaz pedig mondá: Hiszek, 
Uram l és leborulván imádá ót. [Itt térdet hajtunk.] 

Felajánlásra. (Zsolt. 65, l Offertoriwn. (Ps. 65, 8-9 
8-9, 20.) Áldjátok az Urat, l et 20.) Benedlcite gentes Dó
ami Istenünket ti nemzetek minum Deum nostrum, et 
és hallassátok dicséretének obaudíte vocem laudis ejus: 
szavát: ő lelkemnek életet qui pósuit ánimam meam ad 
ád, és nem hagyja meg- vitam, et non dedit commo
inogni lábamat: áldott az véri pedes meos: benedictus 
lsten, ki imámat el nem l Dóminus, qui non amóvit 
vetette és irgalmát meg nem deprecatiónem meam, et mi-
vonta tólem. l sericórdiam suam a me. 

Csendes imádság. Könyö- ·secreta. Súpplices te ro
rögve kérünk, minden- gámus omnipotens De

ható Isten, hogy ez áldozat l us: ut his sacriflciis peccáta 
törölje el bűneinket, me rt nostra mundéntur; quia 

Miss1.ák 22 
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akkor adsz a testnek és lé-~ tunc verarn nobis trlbuis et 
leknek valódi egészséget. A mentis et córporis sanltá-
ml Urunk. tem. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. csendes lmidság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

A.ldozásra. (János 9, ll.) 1 Communio. (Joannes 9, 
Az úr sarat csinála nyálból,ll.) Lutum fecit ex sputo 
és megkené szemeimet; és Dóminus, et tinivit óculos 
elmenék és megmosdám és meos: et ábii, et tavi, et 
látok és hiszek az Istennek. vidi, et crédidi Deo. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacramén
A szentség, amelyet ta, quae súmpsimus, 

vettünk, Urunk Istenünk, Dómine, Deus noster: et 
árasszon el minket lelki táp- spirituáJibus nos répleant 
látékkal és védjen meg testi aliméntis, et corporálibus 
segítséggel. A mi Urunk,. tueántur auxlliis. Per Dó-
Jézus Krisztus. minum. 
(A 2. és 3. ildozás utáni Imádság ugyanaz, mint Hamvazószerd:. n, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókÖnyörgés: 

K önyörögjOnk. Alázzátok IQrémus. Humiliáte cápita 
meg fejeteket lsten előtt. l vestra Deo. 

Nyiljon meg, Urunk, irgal- Páteant aures miserlcór-
mas füled az alázatos kö-l diae tuae, Dómine, précibus 
nyörgésre, és hogy a hoz- 'i supplicántium: et, ut petén
zád esdeklőknek megad- tibus desideráta concédas, 
hasd, amit óhajtanak, add, fac eos, quae tibi sunt plá
hogy mindig neked tetszlit cita, postuláre. Per Dómi
klvánjanak. A mi Urunk num nostrum jesum Chris-
Jézus Krisztus. tum. 

Csütörtök, nagyböjt 4. vasírnapja után. 
(SUclós-templom : Szent Szilveszter ts Márton bazilikája.) 

A sUciós szentek közill toursi Szent Mártont nagyon tisztel
ték a halottak feltflmasztflsflval tett csod:.i miatt. Ezért a szent
mise _is. két h~lot!feltflmasztást mond el. Mi is halottak vagyunk, 
ha bunök ledtk lt'lkünkl't. És mint a misében olvasott két eset
ben egy édesanya könyörög és az 6 kérésére tflmad fel a halott, 
úgy most is egy éde.sanya, az EgyhAz könyörilg Istennél, hogy 
bfineln~b?~ feltámadJunk. És engedjük, hogy értUnk hiába 
könyörögJön? 
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Bevonulásra. (Zs. 104, 3-4.) 

llrvendezzék az Urat 
keresők szlve: keres
sétek az Urat és 

erejét; keressétek szünte
lenül szlnét. (Zs. 104, 1.) 
Áldjátok az úrat, hivjátok 
segltségül nevét; hirdessé
tek a nemzetek közt műveit. 
t. Dicsllség. 

Introitus. (Ps. 104, 3-4.) 
aetétur cor quaerP.n
tium Dóminum: 
quaerite Dóminum, 

et confirmámini: qu aeri te 
fáciem ejus semper. (Ps. 
ib., 1.) Confitémini Dómino, 
et invocáte nomen ejus: an
nuntiáte inter gentes ópera 
ejus. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls- mus,omnipotens Deus: 

ten, hogy akiket a fogadott ut, quos jejúnia votlva eas
böjtök megtisztltanak, azo- tlgant, ipsa quoque devótio 
kat a szent áldozatkészség sancta laetlficet; ut, terré
meg is örvendeztesse, hogy nis afféctibus mitigátis, fa
a földiekhez való ragaszko-l cllius caeléstia capiámus. 
dást megfékezve, könnyeb-~ Per Dóminum nostrum 
ben elnyerjük a mennyeie- Jesum Christum, Filium 
ket. A mi Urunk. tuu.m. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz mint HamvazószerdAn, 201. 1.) 

Szentlecke a Királyok köny- Léctio libri Regum. (IV. 4, 
véből. (IV. 4, 25-38.) 25-38.) 

Ama napokban: Elindula l" diébus illis: Venit mú
a sunámi asszony Eli- lier Sunamltis ad Eli

zeushoz a Karmel hegyére. séum in montem Carméli: 
Mikor az lsten embere át- cumque vidísset eam vir 
ellenMI meglátta, mondá le- Dei contra, ait ad Giézi 
gényének, Giezinek: (me, púerum suum: Ecce Suna
ama sunáml asszony. Eredj mltis illa. Vade ergo in 
csak eléjes mondd néki: Jól occúrsum e jus, et dic ei: 
vagy-e te s a férjed, meg a Recte ne ágitur circa te, 
fiad? ő azt felelé: Jól. Mikor et circa virum tuum, et 
aztán eljutott az lsten em- circa filium tuum? Quae 
beréhez a hegyre, megra- respóndit: Recte. Cumque 
gadá lábát. Odaméne erre venlsset ad virum Dei in 
Giezi, hogy eltávolitsa, de l montem, apprehéndit pe
az lsten embere azt mondá: l des e jus: et accéssit Giézi 
Hagyd csak, mert kesení- ut amovéret eam. Et ait 
ségben van a lelke, de az Úr l homo Dei: Dirnit te illarn: 
azt eltitkolta előlem s nem ánima enim ejus in amaritú
adta tudtomra. Az asszony dine est, et Dómim1s celá-

~2* 
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azt mondá neki: Va i jon kér-l vit a me, et non indicávit 
tem-e én fiút uramtÓl? Nem- mihi. Quae dixit illi: Num
de azt mondottam néked: quid peti v i filium a dórnino 
Ne ámlts engem? Erre ő azt meo? Numquid non dixi 
mondá Giezinek: övezd fel tibi: Ne illúdas me? Et 
derekadat s vedd kezedbe ille alt ad Giézi: Aceinge 
botomat s menj el. Ha talál- lumbos tuos, et tolle bá
kozol valakivel, ne kö- culum meum in manu tua, 
szöntsd s ha köszönt téged et vade. Si occúrrerit tibi 
valaki, ne válaszolj neki: s homo, non salútes eum: et 
tedd botomat a gyermek ar- si salutáverit te quispiam, 
cára. Ám a gyer.mek anyja non respóndeas Illi: et po
azt mondá: Az Ur életére s ., nes báculum meum super 
a te életedre mondom, hogy táciern púeri. Porro mater 
nem hagylak el téged. Fel- púeri alt: Viv it Dóminus, 
kele tehát és követé. Giezi et vivit ánima tua, non 
azonban előre méne s rátevé dirnittam te. Surréxit ergo, 
a botot a gyermek arcára, et secútus est eam. Giézi 
de az nem szólala meg s nem j autern praecésserat ante 
eszméle fel. Erre visszatére eos, et posúerat báculum 
s jelenté néki, mondván: ' super fáciem púeri, et non 
Nem kelt fel a gyermek. Mi- erat vox, nequ e sensus: 
kor Elizeus bement a házba, reversúsque est in occúrsum 
íme a gyermek csakugyan ejus, et nuntiávit ei, dicens: 
holtan feküdt ágyán. Erre l Non surréxit puer. Ingrés
beméne s rázárá az ajtót sus est ergo Eliséus domum, 
magára s a ~yermekre s 1 et ecce puer mórtuus jacé
imádkozék az Urhoz. Aztán i. ba t in léctuto e jus: ingres
föllépe az ágyra s ráfeküvék , súsque clausit óstium super 
a gyermekre s rátevé száját 1 se, et super púerum: et 
a szájára, szemét a szemére 1 orávit ad Dóminum. Et 
s kezét a kezére s ráborula.\ ascéndit, et incúbuit super 
Ekkor me leg lőn a gyermek i. púerum: posuítque os suum 
teste. Erre ö lejöve, sétála super os ejus, et óculos 
egyet föl s alá a házban, az-~ suos super óculos ejus, et 
tán föllépe az ágyra s ráfe- manus suas super manus 
küvék: erre a gyermek hetet e jus: et incurvávit se super 
áslta s kinyitá szem ét. Erre 1 eum: et calefácta est caro 
ö b~szó!ltá .Giezit s mondá 

1
. púeri. At ille revérsus, deam

nék•: H1vd •de azt a sunámi bulávit in domo, semel hu c 
as~zonyt. Az a hlvásra be is l atque illu c: et ascéndit et 
mene hozzá. Erre ő azt · incúbuit super eum: et 
mond~: Vedd fiadat. Az l oscitávit puer sépties, apc
odamene. a lába elé omlék s 1 ruitque órulos. At ille vo-
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földig hajtá magát, majd l cávit Giézl, et dixit ei: 
vevé fiát s kiméne. Elizeus Voca Sunamitidem hane. 
erre visszatére Galgalába. !l Quae vocáta ingréssa est 

,"ad eum. Qui ait: Tolle 
filium tuum. Venit illa, et córruit ad pedes ejus, et 
ado rá vit super terram: tulitque fílium suum, et egréssa 
est, et Eliséus revérsus est in Gálgala. 

Atvonulásra. (Zs. 73, 20, Graduale. (Ps. 73, 20, 19 
19 és 22.) Tekints, Uram, et 22.) Réspice, Dómine, ln 
szövetségedre; és ne felejtsd testaméntum tuum: et á nl
el végképen szegényeid lel- mas páuperum tuórum ne 
két. ti. Kelj föl, Uram, védd obliviscáris in finem. ti. Ex
meg ügyedet: emlékezzél ! súrge, Dómine, jú dica ca u
meg szolgáid gyalázatá ról. j' sam tuam: memor es to op-

próbrii servórum tuórum. 
A szent evangélium: lbat jesus, 750. l. 

Felajánlásra. (Zsolt. 69, 2, Offertorium. (Ps. 69, 2, 3 
3-4.) Uram, siess segítsé- et 4.) Dómine, ad adjuván
gemre, szégyenüljenek meg, dum me festina: confundán
kik bajt kívánnak szolgáid- tur omnes, qui cógitant 
nak. servis tuls maia. 

Csendes imádság. Tisztfts secreta. Purifica nos, mi
meg minket, irgalmas '- séricors Deus: ut Ee

lsten, hogy Egyházad kö- clésiae tuae preces, quae 
nyörgései, melyek neked a tibi gratae sunt, pia mú
bemutatott jámbor adomá- nera deferéntes, fiant ex
nyokkal kedvesek, a lelkek piátis méntibus gratióres. 
megtisztulásával még ked- Per Dóm i num nostrum Jt:
vesebbek legyenek. A mi. sum Christum. 
(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 205.1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 70, 16- Communio. (Ps. 70, 16-
18.) Uram, csak igazságod- 17 et 18.) Dómine, memo
ról elmélkedem: lsten, te rá bor justitiae tuae solfus: 
ifjúkorom óta oktattál en- Deus, doculsti me a juven
gem: öregségemre s aggko- túte mea: et usque in se
romra se hagyj engem, Isten,,. néctam et sénium, Deus, ne 
magamra. der.:línquas me. 

A' ldozás utáni imádság.! postcommunio. Caeléstia 
Kérünk, Urunk, ne en-! dona capiéntibus, quae

gedd, hogy Itéletünkre le- ; sum us, Dómine: non ad 
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gyenek a vett mennyei ado-~ judlclum provenfre patiáris, 
mányok, amelyeket te hl- quae fidélibus tuls ad remé
veid gyógyftására szántál. dium providlsti. Per Dó-
A ml Urunk. l minum nostrum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni Imádság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 

206. 1.) 
Nagyböjti drókönyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteketlsten előtt. pita vestra Deo. 

lsten, néped teremtője Pópuli tui, Deus, institú-
és kormányzója, űzd el a tor et rector, peccáta, qui
bűnt, mely öt ostromolja, bus impugnátur, expélle: 
hogy neked mindig tessék ut semper tibi plácitus, et 
és oltalmad alatt biztonság- tuo munlmine sit secúrus. 
ban legyen. A mi Urunk. Per Dóminum nostrum. 

Péntek, nagy~öjt 4. vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Özséb-templom.) 

A stflclós-templom Róma egykori nagy pogány temetője fölött 
állott. Ezért ma is két halottfeltámasztásról sz.ól a mise. A hit
tanulók és a hivők ls feltámadnak és új életre ébrednek a kereszt
ség és az Eucharistia által. Megerősiti ezt a hitünket még jobban 
az úr szava: Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Ime még ma 
is ezekről az örvendetes igazságokról szól a liturgia, pedig két 
hét mulva Nagypéntek. 

Bevonulásra. (Zs. 18, 15.) Introitus. (Ps. 18, 15.) 

•

zívem elmélkedése editátio cordis mei in 
legyen kedves elót- . conspéctu tuo sem-
ted mindenkoron, : per: Dómine, adjú-

Uram, én segltóm és üdvö-, tor meus,et redémptor me us. 
zl.tő":JI (Zsolt. 18., 2.) lsten (Ps. ibid., 2.) Caeli enárrant 
d1csóségét beszélik az egek ' glóriam Dei: et ó pe ra má
és keze művét hirdeti az l nuum e jus annúntiat firma-
égbolt. Y. Dicsöség. méntum. t. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a sza- Qrátio. Deus, qui ineffa
v~kkal ki nem fejezhető : bilibus mundum réno

szen~~egek által a világot l vas sacraméntis: praesta, 
megujltod, add meg kérünk, quaesumus; ut Ecclésia tua 
hogy Egyházad a~ örök ja- et aetérnis profidat rnstitú
va~ban gyarapodJék és az l tis, et temporálibus non de
ideigvaló segitséget se nél- stituátur auxlliís. Per Dómi-
külözze. A mi Urunk. 1 num. 
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(A 2. és 3. könyörg~s ugyanaz, mfnt Hamvazószerdán, 201. J.) 
Szentlecke a Királyok köny- Léctio librl Regum. (lll. 17, 

véből. (Ill. 17, 17-24.) 17-24.) 
A ma napokban: Megbete- l n d ié bus il lis: Aegrotávit 

J-\ gedett az asszonynak, fili us mulleris matrisfaml
a ház asszonyának fia s oly lias, et erat languor fortls
súlyos volt betegsége, hogy simus; ita ut non remanéret 
nem maradt lélekzet benne. in eo hálitus. Dixit ergo ad 
Mondá azért az asszony ll- Ellarn: Quid mihi et tibi, 
lésnek: Mi dolgom van ve- vir Dei? Ingréssus es ad me, 
led, lsten embere? Azért jöt- ut rememoraréntur iniqui
tél-e hozzám, hogy felhidd a tátes meae, et interileeres 
figyelmet vétkeimre s meg- filium meum? Et ait ad 
öljed fiamat? Mondá erre eam Elias: Da mihi filium 
néki Illés: Add ide fiadat. tuum. Tulitque eum de sin u 
Azzal elvevé öléblll s felvivé ej us, et portáv it in coená
a tetőszobába, ahol ö lakott culum ubi ipse manébat, et 
s ágyára fekteté, majd kiálta pósuit super léctul um suum, 
az úrhoz és mondá: Uram et clamávit ad Dóminum, 
Istenem, sujtod ezt az öz- et dixit: Dómine, Deus me
vegyet is, akinél én úgy us, étiarn ne vlduam, apud 
ahogy ellátást találok, hogy quam ego utcúrnque su
fiát Igy megölöd? Aztán ki- sténtor, afflixlsti, ut inter
nyujtá magát s háromszor ticeres filium ejus? Et ex
ráborula a gyermekre s az pándit se, atque mensus est 
Úrhoz kiálta és mondá: super púerum tribus vici
Uram Istenem, kérlek, tér- bus, et clamávit ad Dómi
jen vissza e gyermek lelke a num, et ait: Dómine, Deus 
testébe. Az Ur meg ls hall- meus, revertátur, óbsecro, 
gatá Illés szavát s a gyer- ánima púcri hujus ln viscera 
mek lelke visszatére beléje ejus. Et exaudlvit Dóminus 
s •az ismét éle. Erre Illés vocem Ell ae: et revérsa est 
vevé a gyermeket, levivé a án ima púeri intra eum, et re
felsö terembill az alsó ház- vixi t. Tulitque Elias púerum, 
ba, átadá anyjának s mon- et depósuit eum de coená
dá annak: Ime, fiad él. l cui o ln inferic'lrem dom um, 
Mondá erre az asszony Illés- et trádidit matri suae, et ait 
nek: Ezáltal most megtud- illi: En vivit fili us tu us. Di
tam, hogy az lsten embere xltquemítlierad Ellam: Nunc 
vagy s az úr szava szájad- in isto cognóvi quóniam vir 
ban igazság. Dei es tu, et verbum Dó-

l mini in ore tuo verum est. 
Atvonulásra. (Zsolt. 117, Graduale. (Ps. 117, 8-9.) 

8-9.) jobb az Úrban blzn.i, l Bonum est confidere in Dó-
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mint emberben remény-l mlno, quam confidere in hó
kedni. "f. Jobb az úrban bi-~ mine. -,. Bonum est speráre 
zakodni, mint fejedelmek- in Dómino, quam speráre in 
ben reménykedni. principibus. 

Böjti ének ugyanaz, mint HamvazószerdAn, 203. l. 

ot< A szent evangélium sza- ot< Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(ll, 1-45.) . (ll, 1-45.) 

Az időben: ValaegyLázár {"illo témpore: Erat qui
nevü beteg Betániából, dam languens Lázarus a 

Mária és nővére, Márta falu- Bethánia, de castéllo Má· 
jából. (Mária meg az volt, rlae, et Marthae sorórls ej us. 
ki megkente az Urat kenet- (Maria autern erat, quae 
tel és lábait hajával töröl- · unxit Dóminum unguénto, 
gette, kinek testvére, Lázár, et extérsit pedes ejus capll
beteg vala.) Nővérei tehát· lis suis: cujus frater Láza
hozzája küldének, mond- · rus infirmabátur). Misérunt 
ván: Uram l Ime, akit sze-: ergo soróres e jus ad eum, 
re tsz, beteg. Hallván ezt Jé-· dicént es: Dómine, ecce 
zus, mondá nekik: Ez a be-: quem amas infirmátur. Au
tegség nem válik halálára,: diens autern jesus, dixit eis: 
hanem az Isten dicsőségére, : Infírmitas haec non est ad 
hogy megdicsőittessék ál· l mortem, sed pro glória Dei, 
tala az Isten Fia. Szereti • ut glorificétur Fllius Dei per 
vala pedig jézus Mártát és : eam. Diligébat autern jesus 
nővérét, Máriát és Lázárt. : Mart:-.am, et sorórem ejus 
Mid6n tehát meghallotta, : Marfam et Lázarum. Ut, 
hogy ez beteg, akkor azon a i ergo audívit, quia infirma
helyen marada ugyan két , bátur, tunc quidem maosit 
napig; azután mondá a ta- i in eódem loco duóbus dié
nítványoknak: Menjünk is- 'j bus. Dein de post haec d~"<it 
mét Judeába. Mondák neki discípulis suis: Eámus in 
a tanítványok: Rabbii most 1 Judaeam Iterum. Dicunt ei 
a~artak téged a zsidók meg- i disclpuli: Rabbi, nunc quae
kövezni, és ismét odamégy? : rébant te Judaei lapidáre, 
Felelé jézus: Nemde, tizen- i et Iterum vadis illuc? Re
két. órája vagyon a napnak? l spóndit jesus: Nonne duo· 
Ak1 nappal jár, nem botlik decírn sunt horae diéi? Si 
meg, ~ert e .világ világossá- quis ambuláverit in die, non 
gát látJa_; ak1 pedig éjjel jár, offéndit, quia lucern huj us 
megbothk, me rt nincs vilá- mundi v idet: si autern am· 
gossága. Igy szóla és azután buláverit in nocte offéndit, 
mondá nekik: Lázár, a mi quia lux non est i~ eo. Haec 
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barátunk elaludt; de me- alt, et post haec dixit eis: 
gyek, hogy az álomból föl- Lázarus amicus noster dor
keltsem. Mondák erre a ta- mit: sed vado, ut a somno 
nltványok: Uram l ha al- éxcitem eum. Dixérunt ergo 
szik, meggyógyul. jézus disclpuli ejus: Dómine, si 
azonban az ll haláláról mon- dormit, salvus erit. Dlxerat 
dotta: azok pedig azt vél- autern jesus de morte ejus: 
ték, hogy az álombeli nyug- illi autern putavérunt, quia 
v ás ról beszél. Akkor azután de dormitione som ni dlceret. 
jézus nyiltan megmondá ne- Tunc ergo jesus dixit eis 
kik: Lázár meghalt; és örü- maniféste: Lázarus mórtuus 
lök tiértetek, hogy nem vol- est: et gáudeo propter vos, 
tam ottan, hogy majd higy- ut credátis, quóniam non 
gyetek. De menjünk hoz- eram ibi: sed eámus ad eum. 
zája. Mondá tehát Tamás, J Dixit ergo Thomas, qui dici
ki kettősnek neveztetik, a tur Dldymus, ad condiscl
többi tanltványhoz: Men-: pulos: Eámus et nos, ut mo
jünk mi is, hogy meghal- i riámur cum eo. Venit Ita
junk vele. Odamenvén tehát j que jesus, et invénit eum 
jézus, úgy találá, hogy már quátuor dies jam in monu
négy napja a sirban vala. ménto habéntem. (Erat au
(Betánia pedig jeruzsálem tem Bethánia juxta jerosó
közelében volt, mintegy ti- lymam quasi stádiis qufn
zenöt futamatnyira.) Azért decim.) Multi autern ex Ju
a zsidók közül sokan men- daeis vénerant ad Martham, 
tek vala Mártáékhoz és Má- et Mariam, ut consolaréntur 
riáékhoz, hogy vigasztalják eas de fratre suo. Martha 
őket testvérük miatt. Márta ergo, ut audivit quia jesus 
tehát, amint meghallotta, venit, occúrrit Illi: Maria 
hogy jézus jön, elébe méne; autern domi sedébat. Dixit 
Mária meg otthon ül vala. ergo Martha ad jesum: Dó
Mon dá pedig Márta Jézus- mine, si fuisses hic, frater 
nak: Uraml ha itt lettél meus non fulsset mórtuus: 
volna, nem halt volna meg sed et nunc scio, quia quae
az én testvérem. De most is cúmque popósceris a Deo, 
tudom, hogy bármit ls kérsz dabit tibi Deus. Dicit illi 
az Istentől, megadja neked Jesus: Resúrget frater tuus. 
az lsten. Felelé neki jézus: b ici t ei Martha: Scio quia 
Fel fog támadni testvéred. resúrget in resurrectióne in 
Mondá neki Márta: Tudom, novlssimo die. Dixit ei Je
hogy feltámad a feltámadás- sus: Ego su~ resurréctio, et 
kor, az utolsó napon. Mondá vita: qui credit in me, étiarn 
neki jézus: Én vagyok a fel- si mórtuus fú erit, vivet: et 
támadás és az élet; aki én- omnis, qui vivit, et credit 
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bennem hiszen, még ha meg 
is halt, élni fog; és mindaz, 
aki él és énbennem hiszen, 
nem hal meg soha mind
örökké. Hiszed-e ezt?. Fe
lelé neki: Igen, Uraml én 
hittem, hogy te vagy a 
Krisztus, az lsten fia, ki e 
világra jön. es amint ezeket 
mondta, elméne és előhivá 
nővérét, Máriát, titokban, 
mondván: A Mester itt van 
és hl téged. Amint ez ezt 
hallotta, hamar fölkele és 
hozzáment. Mert Jézus még 
nem ért a faluba, hanem 
azon a helyen vala, ahol 
Márta elébe ment. A zsidók 
tehát, kik a házban vele va
lának és őt vigasztalák, mi
dőn látták, hogy Mária 
gyorsan fölkelt és kiment, 
utána menének, vélvén, 
hogy a sirhoz megyen, hogy 
ott sirj on. Mária tehát, mi
dőn odaért, ahol Jézus vala, 
meglátván,lábaihoz borula, 
mondván neki: Uram! ha 
itt lettél volna, nem halt 
volna meg az én testvérem. 
jézus pedig, amint látta őt 
sirni és a vele jött zsidókat 
is, hogy slrnak, lelke mélyéig 
megindula és megrendüle és 
kérdezé: Hová tettétek őt? 
~eleJének neki: Uram, jöjj 
es lásd. És könnyezék jézus. 
Mondák tehát a zsidók: 
Ime, mennyire szerette őtl 
Némelyek pedig közülök 
mondák: Nem ~ehettc volna 
meg ő, ki megnyitotta a vak 
szemeit, hogy ez meg ne hal
jon? Jézus tehát ismét bel-

in me, non morlétur in 
aetérnum. Credis hoc? Ait 
lill: Utique, Dómine, ego 
crédidi, quia tu es Christus 
Fflius Dei vivi, qui in hunc 
mundum venfsti. Et cum 
haec dixlsset, ábilt, et vo
cávit Mariam sorórem suam, 
siléntio, dicens: Magister 
adest, et vocat te. Illa ut 
audlvlt, surgit cito, et venit 
ad eum: nondum enim 
vénerat Jesus in castéllum; 
sed erat adhuc in illo loco, 
ubi occúrrerat ei Martha. 
Judaei ergo, qui erant cum 
ea in domo et consolabántur 
eam, cum vidissent Mariam, 
quia cito surréxit, et éxiit, 
secúti sunt eam, dicéntes: 
Quia vadit ad monumén
tum, ut ploret ibi. Maria 
ergo, cum venisset ubi erat 
jesus, videns eum, cécidit 
ad pedes e jus, et dicit ei: 
Dómine, si fulsses hic, non 
esset mórtuus frater meus. 
jesus ergo, ut vidit eam 
plorántem, et judaeos, qui 
vénerant cum ea, plorántes, 
infrémuit spiritu, et tur
bávit selpsum, et dixit: Ubi 
posulstis eum? Dicunt ei: 
Dómine, veni, et vide. Et 
lacrimátus est jesus. Di
xérunt ergo Judaei: Ecce 
quómodo amállat eum. Qui
darn autern ex lpsis dixé
runt: Non póterat hic, qui 
apéruit óculos caeci nati, 
fácere ut hic non moreré
tur? Jesus ergo rursum 
fremens in semetfpso, venit 
ad monuméntum. Erat au-
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slileg megindulva a sirhoz tem spelúnca, et lapis super
méne. Barlan~ vala pedig az pósitus erat el. Ait Jesus: 
és kll volt ráteve. Mondá jé- Tóllite lápidem. Dicit ef 
zus: Vegyétek el a követ. Martha soror eius, qui mór
Mondá neki Márta, a meg- tu us fú erat: óómine, jam 
holtnak nllvére: Uram! már foetet, quatriduánus est 
szaga van, hiszen negyed- enim. Dic1t ei Jesus: Nonne 
napos. Felelé neki Jézus: dixi tibi, quóniam si credl
Nem mondottam-e, hogyha deris, vidébis glóriam Del? 
hiszel, meg fogod látni az Tulérunt ergo lápidem: Je
lsten dicsllségét? Elvevék sus autem, elevátis sursum 
tehát a követ. Jézus pedig óculis, dixit: Pater, grátias 
fölemelvén szemeit, mondá: ago tibi, quóniam audlsti 
Atyám! hálát adok neked, me. Ego autern sciébam, 
hogy meghallgattál engem. quia semper me audis, sed 
Én ugyan tudtam, hogy propter pópulum, qui cir
mindenkor meghallgatsz; cúmstat, dlxi: ut credant, 
csak a körülálló népért mon- quia tu me misfsti. Haec 
dám, hogy higgyék, hogy te cum dixlsset, voce magna 
küldöttél engem. Miután clamávit: Lázare, veni fo
ezeket mondta, nagy szóval ras. Et statim pródiit, qui 
kiálta: Lázári jöjj kll és fúerat mórtuus, ligátus pe
azonnal kijöve, aki halott des et manus institls, et 
vala, lábán és kezén pólyá- fácies illius sudárlo erat 
val megkötözve, arca pedig llgáta. Dixit els jesus: Sól
kendllvelbekötve.Mondáne- vite eum, et sinite abire. 
kik Jézus: Oldjátok föllit és Multi ergo ex Judaels, qui 
bocsássátok el. A zsidók kö- vénerant ad Mariam, et 
zül tehát sokan, kik Máriá- Martham, et viderant quae 
hoz és Mártához jöttek vala, fecit Jesus, eredJdérunt ln 
látván amiket jézus tett, eum. 
hivének llbenne. 

Felajánlási ének. (Zs. 17, 
28, 32.) A megalázott népet 
megmented, Uram, de meg
alázod a kevélyek szemét, 
mert kicsoda lsten, kivüled 
Uram? 

Csendes imádság. A be
mutatott áldozati ado

mányok, kérünk, Urunk, tisz
títsanak meg minket és te
gyenek téged hozzánk min-

Offertoriwn. (Ps. J 7, 28 
et 32.) Pópulum húmilem 
salvum fácies, Dómine, et 
óculos superbóruru humi
liábis: quónlam quis Deus 
praeter te, Dómine? 

Secreta. Múnera nos, Dó
mine, quaesumus, ob

láta purificent: et te nobis 
júgiter fáciant esse placá
tum. Per Dóminum nos-
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denkor ke~essé. Ami Urunk l trum jesum Christum Fili
Jézus Knsztus, a te Fiad. um tuum. 
(A 2. és 3. csendes imfldság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 
Áldozásra. (Ján. ll, 33, Communio. (Joann. ll, 

35, 43, 44, 39.) Az úr amint 33, 35, 43, 44 et 39.) Videns 
látta Lázár nővéreit a sirnál Dóminus flentes soróres Lá
simi, könnyezék a zsidók zari ad monuméntum, lac
elótt és kiálta: Lázári jöjj rimátus est coram judaeis, 
ki. És kijöve, lábán és kezén et exclamávit: Lázare, veni 
pólyával megkötözve, ki foras: et pródiit ligátis má-
négy napja halott vala. nibus et pédibus, qui fúerat 
, quatriduánus mórtuus. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Haec nos, 
E szent misztériumban quaesumus, Dómine, 

való részvétel, kérünk Urunk, participátio sacramént i: et 
szabadítson meg minket bű- a própriis reátibus indesi
neinktól s oltalmazzon meg nénter expédiat, et ab óm
minden bajtól mindenkor. nibus tueátur advérsis. Per 
A mi Urunk jézus Krisztus. Dóminum. 
(A 2. és 3. Aldozás utA ni imádsflg ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 

206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok orémus. Humiliáte cápita 
meg fejeteket Isten előtt. vestra Deo. 

Add meg nekünk, ké- Da nobis, quaesumus, 
rOnk, mindenható Isten, omnipotens Deus: ut, qui 
hogy akik gyöngeségünk tu- infirmitátis nostrae cónscii, 
datában a te erődben bl- de tua virtúte confldimus, 
zunk, kegyességednek min- l sub tua semper pietáte 
dig örvendezhessünk. A mi ll gaudeámus. Per Dóminum 
Urunk Jézus Krisztus. jesum Christum. 

Szombat, nagyböjt 4. vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Miklós oa börtönben•.) 

A stflci.ós-templom alatt egykor börtön volt és a stációs szent 
a .foglyok 1r~nt való jótékonyságával tünt ki. A közelben pedig 
kut ~olt, arm a vizben szegény Rómliban nagy jelentöségü volt. 
A m•seszöveg e~ért hívja a szomjazókat az éló vízhez és a börtön 
sötétségében smylódöket világosságra és szabadságra. Minden 
részében a keresztség, az, Oltáriszentség, a Jó Pásztor nagy csodált 
tárja fel ez a nép mise. 
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Bevonulásra. (Iz. 55, 1.) Introitus. (Isa{. 55, 1.) 

IJ]zomjúhozók l jöjjetek ~~itiéntes, venite ad 
a vizekre, mondá az aquas, dicit Dómi-
úr, és akiknek nincs nus: et qui non ha-

pénzetek, jöjjetek és igya-l bétis prétium, venite, et 
tok örömmel. (Zs. 77, 1.) bibite cum laetitia. (Ps. 77, 
Figyelj,népem, tanitásomra; ,l.) Atténdite, pópule meus, 
hajtsd füledet szájam igéire. legern meam: inclináte au
J. Dics6ség az Atyának és rem vestram in verba orls 
Fiúnak. i mei. '9'. Glória Patri. 

Könyörgés.Legyen,Urunk, !Qrátio. Fiat, Dómine, 
kérünk, kegyelmed ál- i quaesumus, per grá

tal termékeny a mi áldozat-l tiam tuam fructuósus nos
készségünk, hisz a ma- ' strae devotiónis afféctus: 
gunkra vett böjtök csak quia tunc nobis próderunt 
akkor lesznek nekünk hasz- suscépta jejúnia, si tuae 
nosak, ha kegyességednek sint plácita pietáti. Per 
kedvesek. A mi Urunk. Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 201. J.) 

Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio Isafae Prophétae. 
(49, 8-15.) (49, 8-15.) . 

Ezt mondja az úr: A ke- Haec dicit Dóminus: ln 
gyetem idején meghall- térnporc plácito exau

gatlak téged, és a szaba- dívi te, et in die salútis 
dul ás napján segitségedre auxiliátus sum tui: et ser
Jeszek; meg6rizlek s a nép- vávi te, et dedi te in foedus 
nek szövetségévé teszlek, pópuli, ut suscitáres terram, 
hogy helyreállítsd az orszá- et P'•ssidére$ hereditátes 
got, és birtokodba vedd az dissipátas: ut diceres his, 
elpusztított örökséget; hogy qui vincti sunt: Ex í te: et 
azt mondd a foglyoknak: his, qui in ténebris: Reve
Eredjetek, és azoknak, kik Iámini. Super vias pascén
sötétségben vannak: Mutas-1 tur, et in ómnibus pianis 
sátok magatokat! Legelnek 1 páscua eórum. Non esú
majd ők az utakon, és lege-l rient, neque sltient, et non 
lőjük lesz minden mezőn. 

1 
percútiet eos a es tus et sol: 

Nem éheznek és nem szom- 1 quia miserátor eórum reget 
jaznak, nem veri őket forró- eos, et ad fontes aquárum 
ság és nap, mert Aki meg- potábit eos. Et ponarn om
könyörült rajtuk, vezeti nes montes meos in viam, 
öket, és vizek forrásainál et sémitae meae exaltaoún
megitatja őket. Hegyeimet tur. Ecce isti de longe vé
mind utakká teszem, és ös- nient, et ecce illi ab aqui-
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vényeim feltöltetnek. Ime llóne et mari, et Isti de terra 
emezek messzir<ll jönnek, austráli. Laudáte, caeli, et 
ime amazok északról s a exsúlta, terra, jubiláte, mon
tenger felől, azok pedig a tes, laudem: quia consolá
dél földérlll. Mondjatok dl- tus est Dómlnus pópulum 
cséretet, egek, és ujjongj, suum, et páuperum suórum 
te föld; hegyek, zengjetek miserébitur. Et dixit Sion: 
dícséretet, mert az úr meg- Derellquit me Dóminus, et 
vigasztalja népét, és meg- Dóminus obiltus est mei. 
könyörül szegényein. Azt Numquid oblivisci potest 
mondotta Sion : ~Elhagyott múlier infántem suum, ut 
engem az úr! Megfeledke- non misereátur fllio úterl 
zett rólam az úr b Hát meg- sui? et si illa obiita fú erit, 
feledkezhetik-e gyermeké- ego tamen non obilviscar tui, 
riJI az asszony, hogy ne kö- dicit Dóminus omnipotens. 
nyörüljön méhe fián? De 
még ha az meg is feledkeznék, én akkor sem feledkez
ném meg rólad, mondja a mindenható úr. 

Atvonulásra. (Zs. 9, 14, Graduale. (Ps. 9, 14 et 
1-2.) Magát, Uram, a sze- 1-2.) Tibi, Dómine, derelie
gény tereád bízza: az árvá- tus est pauper: puplllo tu 
nak te vagy a segltője. 'f. eris adjútor. Y. Ut quid, 
Mlért távoztát el, Uram, Dómine, recesslsti longe, 
oly messzire, miért tekintesz déspicis in opportunitátl
félre a szarongatás idején ? bus, in tribulatióne? dum 
Tűz égeti a szegényt, mlg supérblt lmpius, incénditur 
a gonosz kevélykedik. pauper. 

+ A szent evangélium sza- I-}4Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum Joánnem. (8, 

(8, 12-20.) . 12-20.) 

Az i dllben: Szóla Jézus a 1 n illo témpore: Locútus 
zsidók seregéhez, mond- est jesus turbis Judae

ván: Én vagyok a világ vi- ó rum, dicens: Ego sum lux 
lágossága: aki engem követ, mundi: qui séquitur me, 
nem jár sötétben, hanem non ámbulat in ténebris, 
övé lesz az élet világossága. J sed babébit lumen vitae. 
Mondák neki azért a fari- Dixérunt ergo ei pharisaei: 
zeusok: Te tenmagadról te-l Tu de te ipso testimónium 
szel tanuságot: a te bizony- . pérhibes: testimónium tuum 
ságod nem számlt. Felelé ! non est verum. Respóndit 
Jézus és mondá nekik: Ha :jesus, et dixit eis: Et si ego 
en magam feiiJI teszek is ' testimónium perhlbeo de 
tanuságot, igaz az én bi- ' melpso, verum est testimó-
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zonyságom, mert tudom, nlum meum: quia scio unde 
honnan jöttem és hová me- veni, et quo vado: vos 
gyek; ti pedig nem tudjá- autern nescltis unde vénio, 
tok honnan jövök és hová aut quo vado. Vos secún
megyek. Ti test szerint ltél- dum carnem judicátis: ego 
tek; én nem ftélek senkit. non júdico quemquam: et 
Ha pedig ltélek, igaz az én si júdico ego, judidum 
ltéletem, mert nem vagyok meum verum est, quia solus 
egyedül, hanem én és aki non sum: sed ego, et qui 
engem kOidött, az Atya. misit me, Pater. Et in 
Már pedig a ti törvényetek- lege vestra scriptum est, 
ben ls meg vagyon Irva, hogy quia duórum hóminum tes
két ember bizonyságtétele timónlum verum est. Ego 
Igaz. Én vagyok, aki bizony- sum, qui testimónium per
ságot teszek magamról és hlbeo de melpso: et testi
bizonyságot tesz rólam, aki mónium pérhihet de me, 
engem küldött, az Atya. qui mlsit me, Pater. Dicé
Mondák azért neki: hol van ban t ergo ei: Ubi est Pa
a te atyád? Felelé jézus: Sem ter tu us? Respóndit jesus: 
engem nem ismertek, sem Neque me scitis, neque Pa
Atyámat; ha engem ismer- trem meum: si me scirétis, 
nétek, bizonyára Atyámat ls fórsitan et Patrem meum 
ismernétek. Ez Igéket mondá scirétis. Haec verba locútus 
jézus a kincstárban, tanit- est jesus in gazophylácio, 
ván a templomban; és senki docens in templo: et nemo 
sem fogá meg 6t, mert még apprehéndit eum, quia nec-
nem jött el az ő órája. dum vénerat hora ejus. 

Felajánlási ének. (Zs. 17, Offertoriwn. (Ps. 17, 3.) 
3.) Az úr az én erősségem, Factus est Dóminus flrma
menedékem és megszabadl- méntum meum, et refúgium 
tóm; és én reménykedern meum, et liberátor meus: 
benne. et sperábo in eum. 

Csendes imádság. Adomá- secreta. Oblatiónibus no
nyaink elfogadása által, stris, quaesumus, Dó

kérünk, Urunk, engesztel6d- mine, placáre suscéptis: et 
jél meg és lázongó akara- ad te nostras étiarn rebélles 
tunkat is vond kegyesen compélle propltius volun-
magadhoz. A mi Urunk. tátes. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. csende' imádság ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 205. 1.) 

Prefáció a nagyböjti, 562. l. 

Áldozásra. (Zs. 22, 1-2.) l Conununio. (Ps. 22, 1-2.) 
Az úr az én pásztorom, Dóminus reglt me, et nihil 
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semmi sem hiányzik én ne- mihi déerit: in loco páscuae 
kem: legelőhelyen megpihen- lbimecollocávit:superaquam 
tet, üdltó viz mellé vezet. refectiónis educávit me. , 

Aldozás utáni imádság. 
Szent adományaid tisz

titsanak meg mlnket, ké
rünk, Urunk, s hatásuk
kal tegyenek elótted kedve
sekké. A mi Urunk. 

Postcommwúo. Tua nos, 
quaesumus, Dómine, 

sancta purificent: et opera
ti ón e sua tibi plácitos esse 
perfíciant. Per Dóminum 
nostrum. 

(A :1. és 3. áldozás utáni imádsig ugyanaz, mint Hamvazószerdán 
206. 1.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok :Qrémus. Humiliáte cá-
megfejeteket lsten előtt. j plta vestra Deo. 

lsten, ki harag helyett Deus, qui sperántibus in 
inkább irgalmazni akarsz a te miseréri pótius éligls, 
benned bízóknak; add meg quam irásci: da nobis d igne 
nekünk, hogy az elkövetett flere maia, quae fécimus; ut 
rosszat megsiratva, vigasz- tuae consolatiónis grátiam 
talásod kegyelmét elnyer- invenire mereámur Per 
jük. A ml Urunk. Dóminum 

Közvetlen elök.észület a megváltás 
ünnepeire. 

A _t3~ENVEDÉ~ IDEJE. 

A Húsvét közvetJen előkészületi Ideje két hét és a mal vasAr
nappal kezdődik. Ennek a vastArnapnak a neve az introitusról 
Judica-vasArnap vagy mAs néven Passro-vasárnap. De Idetarto
zik mAr e vasárnap vigilia-ünnepe ls, a Sitientes-szombat. Az egész: 
hetet a szenvedés (pas~io) hetének nevezzük, mert a Szentkereszt 
megdicsöltése és Krisztus ha!áláldoza!Anak gondolata Ali a liturgia 
előter.ében .. A szentmise lépestiimádságában a Judica-zsoltárt (42. 
zs.) ~•hagyJák, mert ezt imádkozza az Egyház a passio-vasArnap 
lntro•!usáb.an ~s ez egyúttal a szenvedés hetében az egész Aido
zali hturg1a ünnepélyes és közös megnyitása. Ezért a pap 
"'!agAnhnádsAgában - és a l~pcsöima ilyen volt eredetileg -
nmcs hely~. És ezenkívül a liturgia, ha lehetséges, kerüli a 
~Ozvetlen •smé~l~seket. Késöbb úgy magyarázták a lépcstl
•mAdságban valo elmaradásA t, hogy ez a zsoltAr az ímfldkozóban 
örömet és vlgsflgot kelt h ezért nem illik olyan ídöben, amíkor 
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a sziv fájdalommal és belső részvéttel van tele. A hétköznapi 
misékben már emiatt marad el ez a zsollár. A szt'ntmlsében és 
minden más liturgikus cselel<ményben elnémul a dicsőítés, a 
•Gloria Patri• = •Dksöség legyen az Atyának•, - még pedig 
azon gyalázat mia tt marad el, mclyet lsten Fiának szenvedésé
ben és halálában el kellett szenvednie. Hogy figyelmünket semmi 
el ne vonja, letakarták vagy eltávolltják az lsten házából a képeket. 
Még pedig szabilly szerint minden oltárképet el kellene takarni, 
hogy mlnden figyelem csak a keresztre irányuljon. Lepiilk nagy
szombaton, a húsvét vigiliájának ünnepélyes •Gloria in excelsis 
Deo•-jAra hull le. (A középkorban fekete lepel fedte, Innen van 
a feketevasárnap elnevezés.) Oka, hogy az evangélium szerint 
Krlsztus elrejtőzött cllenségei elől, akik meg akarták kövezni. 
Másrészt úgy is magyarázzák, hogy ezekben a napokban Isleri
séget teljesen elrejtette, hogy mint ember szenvedhessen értünk. 
Igy teho\t a figyelmünket magára a szenvedésre forditjuk és szlnte 
naplószer!í pontossággal napról-napra követjük és fltéljük az 
Üdvözltil utolsó földi napjait. 

A sztnl Kereszt a szenvedés htlébtn. A szent Kereszt dicsői
tésére a zsolozsm.t.ban Ismételten felhangzanak a keresztet 
dicsöltő himnuszok. A naponkénti szenimisében külön prefáció! 
énekel a pap és ebben szintén a keresztet magasztalja. 
Az oltárokon és a templomban lévő kereszteken magát a 
testet lilaszfnű lepellel takarják el a nagy titok Iránti hódolat 
kifejezéséül, amely rajta végbe fog rnenni, mig azután a nagy
pénteki liturgiában, amidön a megváltás áldozata megtörtént, 
a lepel ismét lehull és az EgyMz, a klérus és nép megható rllussal 
azt hódolattal imádják. 

Ha az Egyház egy szent titkot tiszte!, akkor azt sokszor a le
takarllssal vonja el a profán tekintet elől ; Igy letakarja az áldoz
tatókelyhet és tabernákulumot, ha azok a legszentebb Oltári
szentséget foglalják magukban ; hasonlóképpen a főpapi misében 
az evangéliumos könyvet, amely az lsten igéjét tartalmazza. Igy 
takarja el ezen napokon a Szentkere~ztct. A kereszt letakarAsAt 
a gyász jeléül magyarázn! ellentr.10nd a liturgiának, amely éppen 
ezeken a napokon a zsolozsmAban és a szentmisében han~tosan 
dicsölti a keresztet. 

A szenvcdés ezen szcnt idejében mindenekelőtt meg kell ismer
nünk jézus szenvedéstörténet.énl!k lefolytlsát és részletelt és amel
Jett tudnunk kell és aliizaiosan beismernünk, hogy ezen gyalázattal 
teljes szenvedést a rni büneink okozttlk. Magunknak azonban a 
szenvedésekben és megpróbAlta Jásokba n, amelyeket lsten rdnk 
bocsflt. türelemmel kell megnyugodnunk és szivünkböl kell 
mondanunk: Uram, nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogy 
te akarod. A keresztet ti~zteletbcn kell tartanunk, birhol tallll
kozunk vele s fel kell ismernünk benne lsten szeretetének É'S 
jóságilnak bizonyltékát, üdvösséglink jeiét és az örök dicsö
séghez Vl'utő utat. 

Missr:Jk. 
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A szenvedés vasárnapja. (Feketevasimap.) 
(Sticiós-templom: Szent. Péter bazilikija.) 

A mal napon főpapunk bevonul a szentélybe. Az ember szemé
ben keserfi az a szenvedés, amil az áldozati oltiron el kell majd 
szenvednie, de lsten gondolata szeríni dicső szenvedés. Mlg a 
kOzépkor (melynek szelleme inkAbb a zsolozsmAban nyilatkozik 
meg) a •passio amara•-ról tlmélkedik, addig a keresztény ókor 
(és a szentmise ennek az alkotása) a •passio gloriosat-t látja és 
magasztalja. Csak a szentleckét kell végigelmélkednünk, hogy 
azutAn a liturgia fényében lissuk meg Krisztus szenvedését és 
mondhassuk : ez valóban boldogsAgot szerző, •passio beata• volt. 
Tehát mlg egyébként együttérezve részvéttel enyhitjük a tfAjdal
mak férfiát-nak szenvedéselt, a szenimisében vegyük körül a 
kereszt trónján uralkodó királyunkat és kövessük hlvását, hogy 
vegyünk részt papsigában és flldozatiban, adjuk oda a szent 
mlsztériumban vele együtt életünket az Atyának. 

Bevonulásra. (Zs. 42, 1-2.) Introitus. (Ps. 42, 1-2.) 

•

zolgáltass nekem igaz- llúdica me, Deus, et di-
ságot, Istenem, kelj scérne causam me-
védelmére ügyemnek am de gente non 

az istentelen nemzetséggel sancta: ab hómine inlquo, 
szemben: a gonosz és álnok et dolóso éri pe me: quia tu 
embertől szabadíts meg en- es Deus meus, et fortitúdo 
~em: hisz te vagy az lsten, az mea. (Ps. ibid., 3.) Emltte 
enerősségem.(Zs.42,3.)Küldd lucern tuam, et veritátern 
el világosságodat és igazságo- tuam: ipsa me deduxérunt, 
dat,haddvezessenekésvigye- et adduxérunt in montem 
nek el engem szent hegyedre sanetum tuum, et in taber-
s hajlékaidba. Szolgáltass. nácula tua. Júdlca me. 

Könyörgés. Kérünk, min- 1Qrátio. Quaesumus, omní
denható lsten, tekints ,, potens Deus, famliiarn 

kegyesen családodra, hogy tu am propiti us rés pice: ut, te 
a te jóságod vezesse a testi largiénte, regátur in córpore; 
ügyekben és a te oltalmad et, te servánte, custodiátur 
őrizze a lelkiekben. A mi. l in mente. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés az Egyhillért vagy a pAp~ért, 131. J.; 3. nincs.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstoli ad Hebraeos. 

léből. (9, 11-15.) (9, 11-15.) 

Testvé~~k: Kris~tus, mint fra tres: Christus assistens 
!l _Joven~ő Javak fő-: póntifex futurórum bo

papJa Jelrnven meg, a na- · nórum, per ámplius et per-
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gyobb és tökéletesebb, nem féctius tabernAculum non 
kézzel készitett, azaz nem manufáctum, id est, non 
ebből a világból való sáto- hujus creatiónis: neque per 
ron át, nem is bakok vagy sánguinem hircórum aut vi
borjak vére által, hanem a tulórum, sed per próprium 
saját vére által ment be sánguinem introtvit semelln 
egyszersmindenkorra a szen- Sancta, aetérna redemp
télybe, örök váltságot sze- tióne lnvénta. Si enim san
rezve. Mert ha a bakok és guis hircórum et taurórum, 
bikák vére, és az üszőnek et cinis vltulae aspérsus, 
elhintett hamva a fertőzöt- inquinátos sanctlficat ad 
teket megszentell a test emundatiónem carnis ; 
megtlsztulására, mennyivel quanto magis sanguis Chrl
inkább fogja Krisztus vére, sti, qui per Splritum Sanc
ki a Szentlélek által önma- tum semetipsum óbtulit lm
gát hozta áldozatul szepll!- maculátum Deo, emundá
telenül Istennek, megtisztl- bit consciéntiam nostrarn ab 
tani lelkiismeretünket a opéribus mórtuis, ad servl
holt cselekedetektől, hogy éndum Deo vivénti? Et Ideo 
az éll! lstennek szolgáljunkll novi testaménti mediátor 
És ezért új szövetségnek a est: ut morte intercedérite, 
közvetitője ll, hogy halálát in redemptiónem eárum 
az elsl! szövetség alatt tör- praevaricatiónum, quae 
tént törvényszegések vált- erant sub prióri testaménto, 
ságáért közbevetvén, a hi- repromissiónem acclpiant, 
vatottak az örökké tartó qui vocáti sunt aetérnae he
örökségnek ígéretét elnyer- reditátis, in Christo jesu 
jék jézus Krisztusban, ami , Dórnino nostro. 
Urunkban. r 

Atvonulásra (Zs. 142, 9, l Graduale. (Ps. 142, 9 et 
IO.)Mentsmegengem,Uram, 10.) Éripe me, Dómine, de 
ellenségeimtől: tanits meg l inimlcis meis: doce me tá
akaratod teljesitésére. '· cere voluntátem tuam. r. 
(Zs. 17, 48-49.) Megszabadí-, (Ps. 17, 48-49.) Liberátor 
tottál, Uram, haragos ellen-~ meus, Dómine, de géntibus 
ségeimtól: az ellenem állók iracúndis: ab insurgéntibus 
fölé juttattál: az erőszak j in me exaltábis me: a v i ro 
emberétől megszabadltottál. : iniquo erlpies me. 

Böjti ének. (Zs. 128, 1-4.) j Tractus. (Ps. 128, 1-4.) 
Gyakran támadtak ellenem l Saepe expugnavérunt me a 
ifjúkorom óta. r. Vallja juventúte mea. r. Dicat 
meg most Izrael, gyakran • nunc Israel: saepe expugna
tamadtak ellenem ifjúkorom l vérunt me a jnvenhJte mea. 

2:1• 
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óta. r. Mégsem bírtak ve- r. Etenim non potuérunt 
lem: Hátamon ácsoltak a mihi: sup ra dorsum meum 
bűnösök. r. Sokáig úzték fabricavérunt peccatóres. 'f. 
gonoszságukat: igazságos az Prolongavérunt iniquitátes 
úr, nyakukat szegte a bű- suas: Dóminus justus con
nösöknek. cldit cervices peccatórum. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndumjoánnem. (8, 46-

(8, 46-59.) 59.) 

Az idöben : Mondá jézus [n illo témpore: Dicéba t je
a zsidó seregnek. Ki vá- sus turbis judaeórum: 

dolhat engem közületek Quis ex vobis árguet me de 
búnröl? Ha igazságot mon- peccáto? Si veritátern dico 
dok nektek, miért nem hisz- vobis, quare non créditis 
tek nekem? Aki lstentöl mihi? Qui ex Deo est, verba 
van, lsten igéit hallgatja; Dei audit. Proptérea vos 
ti azért nem hallgatjátok, non audítis, quia ex Deo non 
mert az Istentlll nem vagy- estis. Respondérunt ergo ju
tok. Felelék azért a zsidók, d ae i, et dixérunt ei: Non ne 
és mondák neki: Nemde, jól bene dicimus nos, quia Sa
mondjuk mi, hogy szama- maritánus es tu, et daemó
ritánus vagy, és ördögöd nium habes? Respóndit je
van? Felelé jézus: Énnekem sus: Ego daemónium non 
ördögöm nincsen, hanem há beo, sed honorffico Patrem 
tisztelem Atyámat, és ti meum, et vos inhonorástis 
gyalázattal illtttek engem. me. Ego autem non quaero 
En azonban nem keresem a glóriam meam: est qui quae
magam dicsöségét; van, aki rat, et júdicet. Amen, amen 
keresi és megítéli. Bizony, dico vobis: si quis sermónem 
bizony mondom nektek: me um serváverit, mortem 
Aki az én beszédemet meg- non vidébit in aetérnum. Dl
tartja, halált nem lát mind- xéruntergojudaei: Nunc co
örökké. Mondák erre a zsi- gnóvimus quia daemónium 
dók: Most ismertük me-g, habes.Abraham mórtuus est, 
hogy ördögöd van. Ábra- et prophétae: et tu d i cis: Si 
hám meghalt, a próféták is, quis sermónem meum servá
és te azt mondod: Ha va- verit, non gustábit mortem 
laki az én beszédemet meg- in aetérnum. Numquid tu 
tartja, nem izleli meg a major es patre nostro Ab
halált mindörökké. Avagy raham, qui mórtuus est? 
tán nagyobb vagy Ábrahám et prophétae mórtui sunt. 
atyánknál, ki meghalt? a Quem teípsu111 facis? Res
próféták is meghaltak. Mlvé póndit jesus: Si ego glorlfico 
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teszed magadat? Felelé Jé-1

1 

melpsum, glória mea nihil 
zus: Ha én dicsőítem ma- est: est Pater meus, qui 
ga ma t, az én dicsőségem glorlficat me, quem vos díci
semmi; az én Atyám az, aki' tis quia Deus vester est, et 
dicsőit engem, kiről ti azt i non cognovistis eum: ego 
mondjátok, hogy Istenetek. j autern nov i eum: et si díxero, 
De ti nem ismeritek őt, én , quia non sci o eum, erosimilis 
pedig ismerem; és ha azt vobis,mendax.Sed scio eum, 
mondom, hogy nem isme- et sermónem ejus servo. 
rem, hozzátok hasonló ha- Abraham pater vester ex- . 
zug leszek; ámde ismerem sultávit, ut vidéret diem 
6 t, és beszédét megtartom. meum: vidit, et gavlsus est. 
Ábrahám, a ti atyátok, Dixérunt ergo judaei ad 
örömmel kivánta látni az én eum: Quinquagin ta annos 
napomat; látta, és örven- nondum hab es, et Ab ra ham 
dezett. Mondák azért a zsi- vidlsti? Dixit eis jesus: 
dók neki: Még ötven esz- Amen, amen d i co vobis, án
tendős sem vagy, és Ábra- tequam Abraham fíeret, ego 
hámot láttad? Mondá nekik sum. Tulérunt ergo lápides, 
Jézus: Bizony, bizony mon- ut jácerent in eum: jesus 
dom nektek, mielőtt Ábra- autern abscóndit se, et exl
hám lett,énvagyok.Köveket vit de templo. 
ragadának azért, hogy rája 
hajítsák; Jézus pedig elrejtőzék és kiméne a templomból. 

Felajánlásra (Zs. 118, 17, Offertorium. (Ps. 118, 17 
107.) Dicsérlek, Uram, tel- et 107.) Confitébor tibi, Dó
jes szlvemből: tégy jót szol- mine, in toto corde meo: re
gáddal: adj nékem életet, tribue servo tuo: viv am, et 
hogy megtartsam beszédei- 1 custódiam sermónes tuos: 
det: kelts életre, amint meg- vivifi ca me secúndum ver-
ígérted, Uram. bum tuum, Dómine. 

Csendes imádság. Ez ál- secreta. Haec múnera, 
dozati ajándékok, ké- quaesumus, Dómine, et 

rúnk, Urunk, oldozzák fel vincula nostrae pravitátis 
bűneink bilincseit és szerez-I absólvant, et tuae nobis mi
zék meg nekünk irgalmas- sericórdiae dona concílient. 
ságod ajándékait. A mi. Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság az Egyházért vagy a pápárrt, 1::!2. l.; 

3. nincs.) 

Prefáció a szent Keresztról, 562. t. 
Áldozásra. (Kor. l. 11,1 Communio. (l. Cor. ll, 

24, 25.) Ez az én testem, 24 et 25.) Hoc corpus, quod 
me ly értetek adatik: ez :t 1 pro vobis tradétur: h ic ca-
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kehely az újszövetség az én lix novi testaménti est in 
véremben, mondá az úr: meo sánguine, dicit Dómi
ezt cselekedjétek, valahány- nus: hoc fácite, quotiescúm
szor veszitek, az én ernlé-l que súmitis, in meam com-

Ak,e~::::e. utáni imádság., pme:;;::::~. Adésto no-
Állj mellettünk, Urunk bis, Dómine Deus no

Istenünk, és azokat, akiket l ster: et quos tuis mystérii 
misztérlumoddal új életre recreástl, perpétuis defénde 
keltettél, oltalmazd meg ál- subsldiis. Per Dóminum 
landó segltségeddel. A mi. nostrum Jesum Christum. 
(A 2. áldozás utáni imádság az Egyházért vagy a pápáért, 132. J. 

3. nincs.) 

HétréS, a szenvedés vasárnapja után. 
(SUtciós-templom : Szent Krizogonus temploma.) 

A mise ismét a hittanulókhoz és főként a vezeklökhöz fordul 
és öket hlvja az élő vizek forrásához. Az ő vágyukkal várjuk mlls 
a Húsvétot. Továbbá a szenvedö úr képe és az énekekből kicsen
dülö panasza lndltson buzgóbb búnbánatr3. 

Bevonulásra. (Zs. 55, 2.) Introitus. (Ps. 55, 2.) 

lilönyörülj rajtam, ~~iserére mihi, Dómine, 
Uram, mert tapos- quóniam concuicá-
nak rajtam az embe- vit me homo: tot a 

rek: egész nap bán~anak, die bellans tribulávit me. 
gyötörnek engem. (Zs.55, 3.) (Ps. ibid., 3.) Conculvavé
Eilenségeim egész nap tapos- run t me inimíci mei to ta die: 
nak: be sokan vannak, kik el- quóniam multi beiJántes ad
lenem harcolnak. Könyörülj. 'j vérsum me. Miserére mihi. 

Könyörgés. Szenteld meg, Qrátio. Sanctifica, quae
kérünk, Urunk, böjtölé- l sumus, Dómine, nostra 

sünket és ajándékozz ne-~ jejúnia: et cunctárum nobis 
künk kegyesen minden bü- indulgéntiam propítius far
neinkért bocsánatot. A mi gíre culpárum. Per Dómi-
Urunk. num. 
(A 2. könyörgés az Egyhbért vagy a pápáért, 131. J. ; 3. nincs.) 

Szentlecke Jónás prófétától. 1 Léctio jonae Prophétae. 
(3, 1-10.) l (3, 1-10.) 

Ama napokba!}: Ismétlio diébus illis: Factum est 
szólott az Ur .Jónás-! verbum Dómini ad jo

hoz, momlván: Kelj fel, o am prophétarn st"cúndo, 
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menj Ninivébe, a nagy vá
rosba, és hirdesd ott a szó
zatot, melyet majd mon
dok neked. Felkelt erre 
jónás és elment Ninivébe 
az úr szava szerint. Ninive 
háromnapi járóföldre ter
jedő nagy város volt. Alig
hogy bement jónás a vá
rosba, egynapi járásnyira, 
nagy hangon hrrdette: Még 
negyven nap, és Ninive 
elpusztul! Ninive lakói hit
tek az lstenben és böjtöt 
hirdettek, és nagyjaik, ki
csinyeik egyaránt szőrruhát 
öltöttek. Es amikor a beszéd 
Ninive királyához eljutott, 
ő felkelt trónjáról, letette 
palástját, szörruháb<! öltö
zött és hamuba ült. Es köz
hím! tétette és megparan
csolta Ninivében: $A király
nak és főembereinek rende
letére! Se ember, se állat, 
se marha, se juh ne egyék 
és ne legeljen, és vizet se 
igyék! Öltsön szörruhát em
ber és állat, és kiáltson nagy 
szóval az Úrhoz, és térjen 
meg kiki gonosz útjáról és 
az istentelenségből, mely 
kezéhez tapad. Ki tudja, 
hátha visszafordul és meg
bocsát az úr, és lelohad 
haragjának tüze, és nem 
veszünk el?•• Mikor látta az 
lsten az ö cselekedeteiket. 
hogy megtértek gonosz út
juk~ól, m~gkiinyionil t ne p,' n 
ilZ Ur. a mi Istenünk. 

dicens: Surge, et vade in 
Niniven civitátem magnam: 
et praedica in ea praedica
tlónem, quam ego loquor 
ad te. Et surréxit jonas, et 
ábiit in Niniven juxta ver
bum Dómini. Et Ninive 
erat civitas magna itlnere 
trium diérum. Et coepit jo
nas introlre in civitátem 
iti n ere d iéi unius: et cla
mávit, et dixit: Adhuc qua
dragiota dies, et Ninive sub
vertétur. Et credidérunt 
viri Ninivitae in Deum: et 
praedicavérunt jejúnium, et 
vestlti sunt saccis a majóre 
usque ad minórem. Et per
vénit verbum ad regern NI
nive: et surréxit de sólio 
suo, et abjécit vestiméntum 
suum a se, et indútus est 
sacco, et sedit in cínere. Et 
clamávit, et dixit in Ninive 
ex ore regis, et príncipum 
e jus, dicens: Hómines, et 
juménta, et boves, et pé
cora non gustent quidquam: 
nec pascántur, et aquam 
non bibant. Et operiántur 
saccis hómines, et juménta, 
et clament ad Dóminum in 
fortitúdine, et convertátur 
vir· a via sua maia, et ab 
iniquitáte, quae est in má
nibus eórum. Quis scit, si 
convertátur, et ignóscat 
Deus: et revertátur a fu
róre irae suae, et non per
lbimus? Et vidit Deus ópera 
eórum, quia convérsi sunt 
de via sua maia: et misértus 
est pópulo suo Dóminus 

l Deus nostrr. 
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Atvonulásra. (Zs. 53, 4, 
3.) lsten! hallgasd meg 
Imádságomat: fogadd fü
ledbe szájam beszédeit. Y. 
lsten, szabadíts meg engem 
nevedben, hatalmaddal szol
gáltass igazságot nekem. 

Graduale. (Ps. 53, 4 et 
3.) Deus, exáudi oratlőnern 
meam: áuribus pérclpe 
verba oris mei. Y. Deus, in 
nómine tuo salvum me fac, 
et in virtúte tua libera 
me. 

Böjti ének ugyanaz, mint HamvazószerdAn, 203. l. 

+ A szent evangélium sza-J +Sequéntia sancti Evangéüi 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(7, 32-39.) l. (7, 32-39.) 
z időben: A papi feje- n illo témpore: Misérunt A delmek és farizeusok l príncipes et pharisaei mi

poroszlókat kOidének, hogy l' nlstros, ut apprehénderent 
megfogják jézust. Mondá jesum. Dixit ergo eis jesus: 
nekik tehát jézus: Még ke- l Adhuc módicum tempus vo
vés ideig vagyok veletek és 1 biscum sum: et vado ad 
ahhoz megyek, aki engem 1 eum qui me mlsit. Quaerétis 
kOidött. Keresni fogtok 1 me, et non inveniétis: et ubi 
majd, de nem találtok; és ego sum, vos non potéstis 
ahol én vagyok, ti nem jö-~1 venire. Dixérunt ergo ju
hettek oda. Mond;\k azért a daei ad semetipsos: Quo hic 
zsidók egymás köz t: Hová l itúrus est, quia non iove
akar ez menni, hogy nem niémus eum? numquid in 
találjuk öt? Csak nem akar dispersiónem géntium itú
a pogány világba menni és rus es, et doctúrus gentes? 
a pogányokat tanltani? Mi- Quis est hic sermo, quem 
csoda beszéd ez, melyet dixit: Quaerétis me, et non 
mondott? Keresni fogtok en- inveniétis: et ubi sum ego, 
gem, de nem találtok és ahol vos non potéstis venire? ln 
én vagyok, ti oda nem jöhet-l novissírno autern die magn o 
tek? Az ünnep utolsó nagy festivitális stabat jesus, et 
napján pedig megálla jézus 1 elamába t, dicens: Si quis 
és kiálta, mondván: Ha va- sitit, véniat ad me, et bibat. 
laki szomjazik, jöjjön én hoz- Qui credit in me, sicut d i cit 
zárn és igyék. Aki hisz én ben- Scriptlíra, fl úrnina de ven
nem, mint az Irás mondja, tre ejus fluent aquae vivae. 
élő viz folyói fakadnak majd Hoc autern dixit de Spiritu, 
belőle. Ezt pedig a Lélekről quem acceptúri erant cre
mondotta, melyet veendők déntes in eum. 
valának az őbenne hivők. 

Felajánlásra. (Zs. 6, 5.), Offertoriurn. (Ps. 6, 5.) 
Fordulj felém, Uram! és i Dómine, convertére, et éri pe 
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szabadltsd meg lelkemet: l án i mam meam: salvum me 
ments meg engem irgalmad- fac propter misericórdiam 
ban. tuam. 

Csendes imádság. Engedd, secreta: Concéde nobis, 
Urunk Istenünk, hogy Dómine Deus noster; 

ez az üdvöt szerzll adomány ut haec hóstia salutáris, et 
minket bűneinktől is meg- nostrórum fiat purgátio de
tisztltson és Felségedet is lictórum, et tuae propitiátio 
kiengesztelje. A mi Urunk. majestátis. Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság az Egyházért vagy a pápáért, 132. l.; 

3. nincs.) 

Prefáció a szent Keresztről, 562. l. 

Áldozásra (Zsolt. 23, 10.) Communio. (Ps. 23, 10.) 
A seregek Ura maga a dicsll- Dóminus virtútum ipse est 
s~g Királya. Rex glóriae. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacra
Az üdvöt szerzö misz- ménti tui, quaesumus, 

tériumban való részvétel, Dómine, participátio salu
kérünk, Urunk, adjon ne- táris, et purificatiónem no
künk tisztulást és gyó- bis trfbuat, et me.délam. 
gyulást. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. áldozás utáni imfldsflg az Egyhbért vagy a pápáért, 132. l.; 

3. nincs.) 

!"agy böjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
megfejeteket lsten előtt. pi ta vestra Deo. 

Adj népednek, kérünk, .oa, quaesumus, Dómine, 
Urunk, testi és lelki üdvös- pópulo tuo salútem mentis 
séget, hogy jócselekedetek ' et córporis: ut bon is opé
után törekeelve kiérdemelje ' ribus inhaeréndo, tua sem
védelmed mlndenkori oltal-l per mereátur protectióne 
mát. A mi Urunk. 1 deféndi. Per Dóminum. 

Kedd, a szenvedés vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Cyriakus-templom.) 

A nagyböjt keddi miséi általliban mind az alamizsnfllkod ásra 
buzdftanak. A mai stációs- szent is a tevékeny felebarfiU szer etet 
tanftómestere. De most a szenvedés gondolata is erősödik. DánleJ 
a szenvedő úr jézus előképe, de minket ls jelképez, mert a böjt ~s 
szenvedés idején az Eucharistia csodfis eledele tflplfll a feltflmadflslg. 
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Bevonulásra. (Zs. 26, 14.) 
ernélj az úrban, légy 
férfias: bátor legyen 
szlved és bizzál az 

úrban. (Zs. 26, l.) Az úr 
az én világosságom és üd
vösségem, kitől kellene fél
nem. Remélj. 

Introitus. (Ps. 26, 14.) 
Dóminum, vi
age: et con-

cor tuum, 
et Dóminum. (Ps. 
ibid., l.) Dóminus illuminá
Ho mea, et salus mea: quem 
timébo? Exspécta Dómi
num. 

Könyörgés. Böjtölésünk Qrátio. Nostra tibi, Dó
kérünk, Urunk, legyen mine, quaesumus, sint 

elfogadott előtted, és a ki- accépta jejúnia: quae nos 
engesztelést megszerezve te- et expiándo grátia tua di
gyen minket méltóvá ke- gnos efficiant; et ad re
gyelmedre és vezessen el az l média perdúcant aetérna. 
örök üdvösségre. A mi. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés az Egyházért vagy a pápáért, 131. I.; 3. nincs.) 

Szent1ecke Dániel prófétá- . Léctio Daniélis Prophétae. 
tól. (14, 27, 28-42.) l (14, 27 et 28-42.) 

A ma napokban: A babi- Jn diébus il lis: Congregáti 
J-\ loniak gyűlést tartot- sunt Babylónii ad regem, 
tak a király ellen és mon- et dixérunt ei: Trade nobis 
d ották: Add ki nekünk Dá- Daniéi em, qui Bel destrú
nielt, aki Belt elpusztftotta, xit, et draeónern interfécit, 
a sárkányt megölte, s a pa- alióquin interficiémus te, et 
pokat meggyilkolta. Majd dornum tuam. Vidit ergo 
elmentek a királyhoz és rex, quod irrúerent in eum 
mondották: Add ki nekünk veheménter: et necessitáte 
Dánielt, különben megölünk compúlsus trádidit eis Da
házad népével együtt! Mi- niélem. Qui misérunt eum 
kor a király látta, hogy he- in lacum leónum, et erat 
vesen támadják, kényszer- ibi diébus sex. Porro in lacu 
helyzetében kiadta nekik erant leónes septem, et da
Dánielt. Erre ők az orosz- bántur eis duo córpora quo
lánok vermébe vetették, és ti die, et duae o ves: et tunc 
ö ott volt hat napon keresz- non data sunt eis, ut de
tül. A veremben hét orosz- vorárent Daniélem. Erat 
!án volt; naponkint két tes- autern Hábacuc prophéta 
tet és két juhot adtak nekik, in judaea, et ipse cóxerat 
de ekkor nem adtak nekik pulméntum, et intriverat 
semmit sem, hogy falják p an es in alvéolo: et iba t in 
fel Dánielt. júdeában volt campum, ut ferret messóri
ekkor Habakuk a próféta. bus. Dixitque Angelus Dó-
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Ez éppen megfőzte a főze! é- mini ad Hábacuc: Fer prán
ket, beleaprltotta a tálba dium, quod habes, in Baby
a kenyeret, és kiment a me- Jónern Daniéli, qui est in 
zőre, hogy elvi~ye az ara- lacu leónum. Et dixit Hába
tóknak. Az Ur angyala cuc: Dómine, Babylőnern 
azonban így szólt Haba- non vidi, et lacum néscio. 
kuknak: Vidd el ezt az Et apprehéndit eum Ange
ebédet, mely a kezedben lus Dómini in vértice ejus, 
van, Babilonba Dánielnek, et portávit eum capillo cá
ki az oroszlánok vermében pitis sui, posúitque eum in 
van. Mondotta erre Haba- Babylőne supra lacum in 
kuk: Uram, Babilont én fmpetu sp iritus sui. Et ela
még nem láttam és a ver- mávit Hábacuc, dicens: Dá
met sem ismerem. Erre az niel serve Dei, tolle prán
úr angyala megragadta őt dium, quod misit tibi Deus. 
üstökénél és elvitte hajánál Et ait Dániel: Recordátus 
fogva, és letette szellemé- es mei, Deus, et non dereli
nek erejével Babilonban a quisti diligéntes te. Surgéns
verem fölé. És kiáltott Ha- que Dániel comédit. Porro 
bakuk, mondván: Dániel, Angelus Dómini restltuit 
az lsten szolgája! vedd az Hábacuc contéstim in loco 
ebédet, melyet az Isten ne- suo. Venit ergo rex die sép
ked küld! Mondotta erre timo, ut lugéret Daniélem: 
Dániel: Megemlékeztél ró- et venit ad lacum, et intro
la ro, Istenem, mert nem ha- spéxit, et ecce Dániel se
gyod el azokat, kik szeret- dens in médio leónum. Et 
nek téged. Aztán felkelt l exclamávit voce magna rex, 
Dániel és evett, az úr an- dicens: Magnus es, Dómine 
gyala pedig azonnal vissza- Deus Daniélis. Et extráxit 
vitte Habakukot lakóhe- eum de lacu leónum. Porro 
lyére. A hetedik napon az- illos, qui perditiónis ej us ca
tán elment a király, hogy usa fúerant, intromlsit in la
meggyászolja Dánielt. Ami- cum, et devoráti sunt in mo
kor a veremhez ért, betekin- ménto coram eo. Tunc rex 
tett, és ime Dániel ott ült az ait: Páveant omn es babitán
oroszlánok között. Erre a tes in univérsa terra Deum 
király nagy szóval felkiál- Daniélis: quia ipse est salvá
tott és mondotta: Nagy tor, fáciens signa, et mirábi
vagy, Uram, Dániel Istene! lía in terra: qui liberávit Da
Aztán kihuzatta az orosz- niélem de lacu le.ónum. 
Jánok verméből, azokat pe-
dig, kik veszedelmének okai voltak, bedobatta a verembe 
s az oroszlánok e[(ltte egy pillanat alatt felfalták őket. 
Mondotta ekkor a király: Félje az egész ország minden 
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lakója Dániel Istenét, mert ő megszabadlt, · jeleket és 
csodákat müvel a földön és megszabadította Dánielt az 
oroszlánok verméMI. 

Atvonulásra. (Zsolt. 42, l, Graduale. (Ps. 42, l et 3.) 
3.) Kelj védelmére ügyem- Discérne causam meam, Dó
n ek, Uram: a gonosz és ál- mine: ab hómine inlquo, et 
nok embertől szabadlts meg dolóso éripe me. 8'. Emltte 
engem. 8'. Küld el világos- lucern tuam, et veritátern 
ságodat és igazságodat, el- tuam: ipsa me deduxérunt, 
vezetnek azok és elvisznek et adduxérunt in montem 
szent hegyedre. sanetum tuum. 
>14 A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum joánnem. 

(7, 1-13.) (7, 1-13.) 

Az idóben: jézus Galileá- }"illo témpore: Ambulábat 
ban tartózkodék, mert jesus in Galilaeam, non 

nem akart judeában járni, enim volébat in judaeam 
mivelhogy a zsidók halálra ambuláre, quia quaerébant 
keresték 6t. Közel vala pedig l eum judaei interfícere. Erat 
a zsidók ünnepe, a sátoros autern in próximo dies fe
ünnep. Mondák tehát neki stus judaeórum, Scenopé
atyjafial: Távozzál innét és gia. Dixérunt autern ad eum 
menj Judeába, hogy tanit- fratres ejus: Transi hinc, et 
ványaid is lássák cseleke- vade in Júdaeam, ut et dl
deteidet, melyeket müvelsz. scipuli tui videant ópera 
Hiszen senki sem cselekszik tua, quae facis. Nemo 
rejtekben, aki nyilvános- quippe in occulto quid facit, 
ságra akar jutni. Ha ezeket et quaerit ipse in palarn 
cselekszed, mutasd meg ma- esse: si haec fa cis, mani
gadat a világnak. Mert még fésta teípsum mundo. Ne
atyjafiai sem hittek őbenne. que enim fratres ejus cre
Mondá azért nekik jézus: 1 débant in eum. Dicit ergo 
Az én időm még nincs itten; eis jesus: Tempus meum 
de a tí időtök mindenkor nondum adveni t: tempus 
készen vagyon. Nem gyűlöl- autern vestram semper est 
het titeket a világ, engem parátum. Ncn potest mun
pedig gyűlöl; mert én b i- d us odlsse \OS: me autern 
zonyságot teszek felóle,hogy odit: quia eto testimónium 
cselekedetei gonoszak. Ti perhlbeo de ;Ilo, quod ópera 
menjetek föl az ünnepre, én ejus maia SJnt. Vos ascén
nem megyek föl erre az ün- 1 dite ad dien festum hunc, 
nepre, mert az én időm még l ego autern non ascéndo ad 
nem telt be. Ezeket mond- diem festum istum: quia 
ván nekik, maga Galileában meum tem,:~us nondum im-
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maradt. Amint pedig föl- plétum est. Haec cum dixls
mentek atyjafiai az On- set, ipse mansit in Galilaea. 
nepre, ő is fölméne nem Ut autern ascendérunt fra
nyilvánosan, hanem mint- tres ejus, tunc et ipse as
egy titokban. A zsidók tehát céndit ad diem festum non 
keresték öt az ünnepen, és maniféste, sed quasi in occúl 
mondák: Hol vagyon ö? És to. judaei ergo quaerébant 
sokféle suttogás vala a nép eum in die festo, et dicéban t: 
között felöle; némelyek Ubi est ille? Et murmur mul
u~yanis azt mondták, hogy tum erat in turba de eo. Qui
j o ember, mások pedig azt dam enim dicéban t: Quia 
mondták: Nem, hanem bonus est. Alii autern dicé
ámltja a népet. Mindamel- bant: Non. sed sedúcit tur
lett senki sem szólt róla bas. Nemo· tamen palarn lo
nY.ilván, a zsidóktól való 

1 

quebátur d t' illo, propter me-
felelem miatt. • tum judaeórum. 

Felajánlásra. (Zsolt. 9, Offertorium. (Ps. 9, ll, 
l 1-13.) Bizzanak tebenned 12 et 13.) Sperent in te om
mindnyájan, kik ismerik nes, qui novérunt nomen 
nevedet, Uram: mert nem tuum, Dóm i ne: quóniam non 
hagyod el a téged kereső- derellnquis quaeréntes te : 
ket: Zengjetek az úrnak, psállite Dómino, qui hábitat 
ki a Sionon lakik; mert in Sion: qu ón iam non est 
nem feledte el a szegények obiltus oratiónes páuperum. 
könyörgéseit. , 

Csendes imádság. Elhoz-l secreta. Hóstias tibi, Dó
tuk neked, Urunk, az . mine, deférimus immo

áldozathoz szükséges ado- : Jándas: quae temporaJem 
mányokat, hogy vigasz-: consolatiónem significent; 
talást jelezzenek a földön : ut promlssa non desperé
és Igy el ne veszltsük re-· mus aetérna. Per Dóminum 
ményünket az örök igére- nostrum jesum Christum 
tekre. A mi Urunk. ; Filium tuum. 
(A 2. csendes Imádság az EgyhAzért vagy a pápáért, 132. l.; 

3. nincs.) 

Prefáció a szent J<eresztröl, !m2. l. 
Áldozásra. (Zs. 24, 22.) · Communio. (Ps. 24, 22.) 

Izrael Istene, szabadits meg Rédime me, Deus Israel, ex 
llJinden szorongatásomból. ómnibus angústiis meis. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Da, quae
Add, kérünk, minden- sumus, omnipotens De· 

ható lsten, hogy mindig 1 us: ut quae divina <;unt, ji•· 
azt teljesitve, ami. isteni,! giter exsequéntes, donis me· 
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méltók legyank a mennyell reámur caeléstlbus propin
adományokhoz közelebb quáre. Per Dóminum no-
jutni. A mi Urunk. strum. 
(A 2. Aldozás utáni imádsAg az Egyházért vagy a pápáért, 132. 1.; 

3. nincs.) · 

Nagyböjti zárókönyörgés, 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
megfejeteket lsten előtt. pita vestra Deo. 

Adj nekünk kérünk, Da nobis, quaesumus, 
Urunk: akaratod teljesftésé- Dómine: perseverántem in 
ben állhatatosságot, hogy tua voluntátefamulátum; ut 
napjainkban a nekedszolgáló in diébus nostris, et mérito et 
nép mind érdemben, mind número, pópulus tibi sérvi
számban növekedjék. A mi. ens augeátur. Per Dóminum. 

Szerda, a szenvedés vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent Marcellus-templom.) 

Ez a szép régi mise ismét egybekapcsolja a Jó Pásztor képeben 
a keresztség és a szenvedés gondolatait. A Jó Pásztor engedelmes
séget kér a mai vizsgára megJelenil hittanulóktól (l':s tiliUnk Isi), 
akiknek ma kellett felmondaniok a tlzparancsolatot és örök 
életet ad. 

Bevonulúra. (Zs. 17, 48, 49.) lntroitus. (Psalm. 17, 48-49.) 

megszabadltottál hara- lliberátor meus de gén-
gos ellenségeimtől,az tibus iracúndis: ab 
ellenem állók fölé insurgéntibus in me 

juttattál: az erőszak embe- exaltábis me: a v i ro iniquo 
rétől, Uram, megszabadftot- erfpies me, Dómine. (Ps. 
tál. (Zs. 17, 2-3.) Szeretlek ibid., 2-3.) Dfligam te, Dó
Uram, én erőm: az úr az mine, virtus mea: Dóm in us 
én erősségem, oltalmam és firmaméntum meum, et re
megszabadftóm. Megszaba- fúgium meum, et liberátor 
dftottál. meus. Liberátor meus. 

Könyörgés. Szenteld meg, Qrátio. Sanctificáto hoc 
lsten, e böjtölést és jejúnio, Deus, tuórum 

világosltsd meg irgalmasan corda fidélium miserátor 11-
hfveid szfvét és akiknek lústra: et quibus devotiónis 
megadod az áldozatos lel- praestas afféctum, praebe 
kület érzelmét, add meg ke-~ supplicántibus pium benl
gyesen könyörgéseik jósá- gnusaudftum. PerDóminum 
gos meghallgatását. A mi. nostrum jesum. 
(A 2. könyöreéll az Egyházért vagy a pipáért, 131 l. ; 3. ninc~.) 
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Szentlecke Mózes lll. köny-
véből. (19, 1-2, 11-19, 25.) 

J\ ma napokban: Szóla az 
J-\ úr Mózeshez, mondván: 
Szólj Izrael fiainak egész 
gyülekezetéhez és mondd 
nékik: Én vagyok az Úr, a ti 
Istenetek. Ne lopjatok, ne 
tagadjatok le semmit és ne 
csalja meg egyitek a mási
kát. Ne esküdjél nevemre 
hamisan, hogy meg ne 
szentségtelenltsd Istened 
nevét; én vagyok az úri 
Ne keress ürügyet felebará
tod ellen és erószakkal se 
nyomd el öt. Napszámosod 
bére ne maradjon reggelig 
tenálad. Ne átkozz süketet 
és ne tégy gáncsot vak elé: 
féld az Urat, a te Istene
det, mert én vagyok az 
úr. Ne kövess el jogtalan
ságot és ne ltélj igazságta
lanul. Ne nézd a szegény 
személyét s ne légy tekin
tettel a hatalmas arcára: 
igazság szerint ftélj feleba
rátodnak. Ne légy rágal
mazó, se besúgó a nép kö
zött. Ne törj felebarát.od 
vérére, én vagyok az Url 
Ne gyülöld testvéredet szf
vedben, hanem fedd meg 
nyiltan, hogy ne legyen 
bűnöd miatta. Ne állj bosz
szút s ne emlékezzél meg 
polgártársaid igazságtalan
ságáról: szeresd felebaráto
dat, mint tenmagadat: én 
vagyok ai úri Tartsátok 
meg törvényeimet: mert 
Én, az úr, vagyok a ti 
Istenetek! 

Léctio llbrl Levítici. ( 19, 
1-2, 11-19 et 25.) 

In diébus illis: Locútus est 
Dómlnus ad Móysen, di

cens: Lóquere ad om nem 
coetum filiórum Israel, et 
dices ad eos: Ego Dóminus 
Deus vester. Non faciétis 
furtum. Non mentiémini, 
nec decipiet unusqufsque 
próximum suum. Non per
jurábis ln nómine meo, nec 
póllues nomen Dei tui. Ego 
Dóminus. Non fácies ca
lúmniam próximo tuo: nec 
vi ópprimcs eum. Non mo
rábitur opus mercenárii tui 
apud te usque mane. Non 
maledfces surdo, nec coram 
caeco ponet: offendículum: 
sed timébis Dóminum De
um tuum, quia ego sum Dó
minus. Non fácies quod iní
quum est, nec injúste judi
cábis. Non consideres per
sónam páuperis, nec honó
res vultum poténtis. juste 
júdica próximo tuo. Non 
eris crimlnátor, nec susúrro 
in pópulo. Non stabis contra 
sánguinem próximi tui. Ego 
Dóminus. Non óderis fra
trem tuum in corde tuo, sed 
públice árgue eum, ne há
beas super illo peccátum. 
Non quaeras ultlónem, nec 
memor eris injúriae elvium 
tuórum. Dfliges amicum tu
um sicut tefpsum. Ego Dó
minus. Leges meas custo
dlte. Ego enim sum Dómi
nus Deus vester. 
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Atvonulásra. (Zsolt. 29, i Graduale. (Ps. 29, 2-4.) 
2-4.) Magasztallak Uram l Exaltábo te, Dómine, qu ó
mert fölemeltél engem: nem nlam suscepísti me: nec de
engedted, hogy elleneim lectásti inimlcos meos super 
önlljenek fölöttem. '8'. Hoz- me. '8'. Dómine Deus meus, 
zád kiáltottam Uram, Iste- clamávi ad te, et sanásti 
nem, és te meggyógyitottál: me: Dómine, abstraxisti ab 
Uram, visszahoztad lelke- lnferis ánimam meam, sal
met az alvilágból; megmen- vásti me a descendéntibus 
tettél engem a sirbaszállók in lacum. 
közül. 

Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 203. l. 

+ A szent evangélium sza-~ ot<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (10, 

(10, 22-38.) 22-38.) 

Az időben: Lőn jeruzsá- l" illo témpore: Facta sunt 
lemben a templomszen- Encaenia in jerosólymis: 

telés ünnepe és tél vala. És et hiems erat. Et ambulábat 
jézus a templomban jára Jesus in templo, in pórticu 
Salamon tornácában. Körül- Salomónis. Circumdedéru'lt 
vevék tehát ilt a zsidók és ergo eum judaei, et dicébant 
mondák neki: Meddig tar- ei: Quoúsque án i mam no
tod függilben lelkünket? Ha st ram . toll is? Si tu es Chri
te vagy a Krisztus, mondd stus, dic nobis palam. Re
meg nekünk nyiltan. Felelé spóndit eis jesus: Loquor 
nekik jézus: Mondtam nek- vobis, et non créditis: Opera 
tek és nem hiszitek. A csele- quae ego fácio in nómine 
kedetek, melyeket én teszek Patris mei, haectestimónium 
Atyám nevében, azok tesz- pérhibent de me: sed vos 
nek bizonyságot rólam, de ti non créditis, quia non estis 
nemhiszitek,mertnemvagy- ex óvibus meis. Oves meae 
tokazénjuhaim közül valók. vocem meam áudiunt: et 
Az én juhaim szavamat hall- ego cognósco eas, et sequún
gatják; és én ismerem őket és tur me: et ego vitam actér
követnek engem; és én örök- nam do eis: et non perlbunt 
életet adok nekik és nem in aetérnum, et non rápiet 
vesz':'ek el mindörökké és eas quisquam de manu mea. 
senk• sem ragadja el őket Pater meus, quod dedit 
kezembill. Amit Atyám ne- mihi, majus ómnibus est: et 
kem adott, mindennél na- nemo potest rápere de manu 
gyobb és senki sem ragad- Patris mei. Ego et Pater 
hatja ki Atyám kezéből. Én unum sumus. Sustulérunt 
és az Atya egy vagyunk. ergo lápides judaei, ut lapi-
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Ismét köveket ragadának a l dárent eum. Respóndit eis 
zsidók, hogy megkövezzék jesus: Multa bona ópera 
őt. jézus pedig mondá nekik: l osténdi vobis ex Pat re meo, 
Sok jótettet mutattam nek-, propter quod eórum opus 
tek Atyámtól, a.wk közül me lapidátis? Respondérunt 
melyik dologért köveztek l ei judaei: De bono ópere 
meg engem ? Felelék neki non lapidámus te, sed de 
a zsidók: Jó tettért nem 1 blasphémia: et quia tu, 
kövezünk meg téged, ha- homo cum sis, facis teípsum 
nem a káromlásért, mivel-1 Deum. Respándit eis jesus: 
hogy ember létedre Istenné Nonne scriptum est in lege 
teszed magadat. Felelé ne- vestra: quia Ego dixi, dii 
kik Jézus: Nincs-e meg- estis? Si illos dixit deos, ad 
Irva a ti törvényetekben: quos sermo Dei factus est, 
Én mondottam: Istenek et non potest sol v i Scrip
vagytok? Ha azokat mon- túra: quem Pater sanctifi
d otta isteneknek, kikhez az cávit, et misit in mundum, 
Isten igéje szólott és az (rás vos dícitis: Quia blasphé
föl nem bomolhatik: mikép mas: quia dixi, Filius Dei 
mondhatjátok arról, kit az sum? Si non fácio ópera Pa
Atya megszcntelt és a vi- tris mel, nolíte crédere mihi. 
lágra küldött, hogy isten- Si autern fácio, et si mihi 
káromló, mivel azt mon- non vultis crédere, opéribus 
d ottam: lsten Fia vagyok? crédite, ut cognoscátis, et 
Ha nem cselekszem Atyám credátis, quia Pater in me 
tetteit, ne higgyetek ne- . est, et ego in Patre. 
kem; ha pedig cselekszem , 
és ha nekem nem hisztek, higgyetek a tetteknek, hogy 
megtudjátok és belássátok, hogy az Atya énbennem 
vagyon és én az Atyában. 

Felajánlásra. (Zs. 58, 2.) · Offertoriwn. (Ps. 58, 2.) 
Ments meg ellenségeimtől, Éripe me de inimlcis meis, 
Istenem, és támadóimtól Deus meus: et ab insurgénti
szabadlts meg engem, Uram l bus in me libera me, Dómine. 

Csendes imádság. Ints be- secreta. Annue, miséri
leegyezöen, irgalmas ..._ cors Deus: ut hóstias 

lsten: hogy az engesztelés placatiónis et laudis, sin cé ro 
és dicséret adományait tibi deferámus obséquio. 
őszinte hód~lattal hozzuk Per Dóminum nostrum je-
el neked. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. csendes imádság az Egyházért vagy a pápáért, 132. l. ; 

3. nincs.) 
Prefáció a szent l(eresztről, 562.1. 

Misszále. 24 
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Aldozásra. (Zs. 25, 6-7.) 
Ártatlanok között mosom 
kezeimet és körülveszem ol
tárodat, Uram: hogy halljam 
a dicséret szavait és hirdes
sem minden csodatettedet. , 

Communio. (Ps. 25, 6-7.) 
Lavábo inter lnnocéntes ma
nus meas, et circulbo altáre 
tuum, Dómine: ut áudiam 
vocem laudis tuae, et enár
rem univérsa mirabllia tua. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Caeléstls 
A mennyei adomány ál- doni benedictióne per

dását megkapva, könyö- cépta: súpplices te, Deus 
rögve kérünk, mindenható omnlpotens, deprecámur; ut 
lsten, hogy hozzon az meg- hoc idem nobis et sacra
szentelődést és üdvösséget., ménti causa sit, et salútis. 
A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. flldozfls utáni imádsig az Egyhb~rt vagy a pápUrt, 132. 1. ; 

3. nincs.) 

Nagyböjti zflrókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok 
megfejeteket lsten előtt. 

Figyelj, mlndenható Isten, 
könyörgésünkre és add meg 
kegyesen azoknak, kiknek 
megengeded, hogy jóságod
ban reménykedve blzzanak, 
szokott irgalmad hatását. 
A mi Urunk Jézus J<risztus. 

Orémus. Humilláte cá· 
pita vestra Deo. 

Adésto suppllcatiónibus 
nostris, omnipotens Deus: 
et, quibus fidúciam sperán
dae pletátls indúlges; con
suétae miserlcórdlae tribue 
benignus efféctum. Per Dó
minum. 

Csütörtök, a szenvedés vasároapja után. 
(St:lciós-templom: a Szent Apolllnáris temploma.) 

A vezeklőkhöz fordul a mai mise. Utoljára a nagycsütörtöki 
leloldozás előtt, amikor ünnepélyesen visszafogadják öket az 
Egyház közösségébe. Ezért enekeli az Egyház a babiloni fogság· 
ból a szabadulás után vflgyódó zsidók énekeit, ezért állitja sze
münk elé a búnbánó Magdolnát, hogy ml ls felébresszük szlvünk· 
ben a bünbina t szentté tevő érzelmeit. · 

Bevonulásra. (Dániel, 3, 31.) Introitus. (Dan. 3, 31.) 

llgazságos ítélettel cse· llmnia, quae fecisti no-
lekedted mindazt, • bis, Dómine, in vero 
amit velünk tettél: judicio feclsti: quia 

mert vétkeztünk ellened peccávlmus tibi, et maodá
és parancsaldnak nem en- t is tu is non obedivimus: sed 
gedelmeskedtünk: de di-1 daglóriarn nóminituo, et fac 
csőitsd meg nevedet és bánj nobiscum secúndum multi-
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velünk irgalmad sokasága l túdinem misericórdiae tuae. 
szerint. (Zs. 118, 1.) Boldo-

1 

(Ps. 118, l.) Beáti immacu
gok, kiknek ú~ja szeplé.lte-

1
1áti in via: qui ámbulant in 

len, kik az Ur törvénye . lege Dómini. Omnia quae fe
szerint járnak. Igazságos ... , cisti nobis, Dómine, in vero ... 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praest a, quaesu
rfink, mindenható Is- mus,omnlpotens Deus: 

ten, hogy az emberi termé-l ut dignitas condltiónis hu
szetnek a mértéktelenség mánae per immoderántlam 
miatt megsérült méltósága , sauciáta, medicinális parsi
a mértéktartó böjt orvos-' móniae stúdio reformétur. 
sága által újra helyreálljon. ll Per Dóminum nostrum Je-
A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. könyörgés az Egyházért vagy a pápá.ért, 131. l. ; 3. nincs.) 

Szentlecke Dániel prófétá-l Léctio Daniélis Prophétae. 
tól. (3, 25, 34-45.) l (3, 25 et 34-45.) 

Ama napokban: Azariás J n d ié bus il lis: Orávit Aza
pedig ott állt, és a tűz rias Dóminum, dicens: 

közepette imádságra nyi- Dómine Deus noster: ne, 
totta száját és így szólt: quaesumus, tradas nos in 
Kérünk, ne szolgáltass ki perpétuum propter nomen 
minket végleg tennevedért, tuum, et ne díssipes testa
és ne semmisítsd meg szö- méntum tuum: neque áu
vetségedet, se meg ne vond feras misericórdiam tuam 
tőlünk Jrgalmadat kedvel- a nobis propter Abraham 
tedért, Abrahámért, és szol- diléctum tuum, et Isaac ser
gádért, lzsákért, és szente- vum tuum, et Israel sane
dért, lzraelért, kiknek azt tum tuum: quibus locútus 
mondottad és ígérted, hogy es, póllicens quod multipli
megsokasítod ivadékukat cáres semen eórum sicut 
mint az ég csillagait, és steilas caeli, et sicut arénam, 
mint a tengerparti fövenyt: quaé est in llttore maris: 
mert kisebbek lettünk, 

1 
quia, Dómine imminúti su

Urunk, minden népnél, és l mus plus quam omnes gen
meg vagyunk ma alázva tes, sumúsque húmiles in 
bűneinkért az egész földön. univérsa terra hódle prop
Nincs ez időben fejedelem, ter peccáta nostra. Et non 
vezér vagy próféta, sem est in témpore hoc princeps, 
égő-, sem eledel-, sem hála-, et dux, et prophéta, neque 
sem illatáldozat, sem hely l holocáustum, neque sacrifi
a zsengeáldozatok számára clum, neque oblátio, neque 
előtted, hogy megnyerhes-I incénsum, neque locus pri
sük irgalmadat; de fogadd , mitiárum coram te, ut possi-

24• 
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kegyesen megtört szivün- 'l mus invenfre misericórdiam 
ket és alázatos lelkünket! tuam: sed in ánimo contri to, 
Mint kosokból, bikákból és et spiritu humilitátis susci
ezernyi kövér bárányból álló l piámur. Sicut in holocáusto 
égőáldozat, olyan kedves le- arletum, et taurórum, et 
gyen előtted ma a mi áldo- sicut in mfllibus agnórum 
zatunk, hiszen akik benned pfnguium~ sic fiat sacrifl
bfznak, meg nem szégye- cium nostrum in conspéctu 
n ülnek. Most teljes szivvel tuo hódi e, ut pláceat tibi: 
követünk és félünk téged, quóniam non est confúsio 
és keressük kedvedet. Ne confidéntibus in te. Et nunc 
engedd, hogy szégyent vall- séquimur te in toto corde, et 
junk, hanem tégy velünk timémus te, et quaerim\IS 
kegyességed és nagy irgal- fáciem tuam. Ne confúndas 
masságod szerint. Szabadíts nos: sed fac nobiscum juxta 
meg minket csodáiddal, és mansuetúdinem tuam, et se
dicsőítsd meg, Urunk, ne- cúndum multitúdinem mi
vedet! Szégyenüljenek meg sericórdiae tuae. Et érue nos 
mindazok, kik gonoszságot in mirabllibus tuis, et da 
tanusitanak szolgáid iránt; glóriam nómini tuo, Dó
szégyenüljenek meg minden- mine: et confundántur om
hatóságod által, és semmi- nes, qui osténdunt servis 
süljön meg erejük; hadd tuis maia, confundántur in 
tudják meg, hogy egyedül omni poténtia tua: et robur 
te, az úr, vagy lsten, és eórum conterátur: et sciant, 
dicsőséges a föld kereksé- quia tu es Dóminus Deus 
gén, mi Urunk, Istenünk. solus, et glóriósus super or-

Atvonulásra. (Zs. 95, 8-9.) 
Hozzatok áldozati ajándé
kot és jertek udvaraiba bo
ruljatok le szent udvarában 
az qr .előtt. "W. (Zs. 28, 9.) 
~ surfiséget megritkítja az 
Ur, s templomában min
denki így szól: Be dicső! 

+ A szent evangéliwn sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(7, 36-50.) 

Az időben: Meghívá Jé
zust egy farizeus, hogy 

egyék nála; és bemenvén a 

bem terrárum, Dóminc De
us noster. 

Graduale.(Psalm. 95, 8-9.) 
Tóllite hóstias, et introlte 
in átria ejus: adoráte Dóml
num in aula sancta ejus. 
"f. (Ps. 28. 9.) Revelávit Dó
minus cond~nsa: et in tem
pio ejus omnes dicent gló
riam. 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. (7, 36-

50.) 

I n illo témpore: Rogábat Je
sum quidarn de phari

saeis, ut manducáret cum 
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farizeus házába, asztalhoz illo. Et ingréssus dornum 
telepedék. És ime, egy asz- pharisaei, discilbuit. Et ecce 
szony, ki bűnös vala a vá- múlier, quae erat in civitáte 
rosban, amint megtud ta, peccátrix, ut cognóvít, quod 
hogy ebéden van a farizeus accubuisset in domo phari
házában, kenetet hoza egy saei, áttulit alabástrum un
alabástrom edényben és guénti: et stans retro secus 
megállván hátul az ll lábai- pedes ejus, lácrimis coepit 
nál, elkezdé könnyeivel ön- rigáre pedes ejus, et caplllis 
tözni lábait, megtörlé fejé- cápitis sui tergébat, et oscu
nek hajával és csókolgatá lá- labátur pedes e jus, et un
bait és megkené a kenettel. guénto ungébat. Videris au
Látván ezt a farizeus, ki lit tem pharisaeus, qui vocáve
meghltta vala, szóla magá- rat eum, ait intra se, dicens: 
ban, mondván: Ha ez pró- Hic si esset prophéta, sci
féta volna, bizonnyal tudná, ret útique, quae et qualis 
kicsoda és miféle asszony est múlier, quae tangit eum: 
az, aki lit illeti, tudniillik, quia peccátrix est. Et respón
hogy bűnös. És felelvén d ens jesus, dixit ad ill um: 
jézus, mondá neki: Simon! Simon, há beo tibi áJiquid 
mondanék neked valamit. dícere. At ille ait: Magister, 
Az pedig mondá: Mesterl dic. Duo debitóres erant cui
szólj. Két adósa vala egy dam foeneratóri: un us de
hitelezőnek. Egyik ötszáz bébat denários quingéntos, 
dénárral tartozott, a másik et álius quinquagfnta. Non 
ötvennel. Nem lévén nekik habéntibus illis unde réd
honnét megfizetni, elengedé derent, donávit utrlsque. 
mind a kettőnek. Melyik Quis ergo eum plus dfligit? 
fogja lit közülük jobban Respóndens Simon, dixit: 
szeretni? Felelvén Simon, Aestimo quia is, cui plus 
mondá: Úgy vélem az, ki- donávit. At ille dixit ei: 
nek többet engedett el. ű l Recte judicásti. Et convér
mondá neki; helyesen ltél- sus ad mulierem, dixit Si
tél. És az asszonyhoz for- móni: Vid es hane mullerem? 
dulván, mondá Simonnak: lntrávi in dornum tu am, 
Látod ezt az asszonyt? Be- aquam pédibus meis non de
jöttem házadba, vizet lá- dfsti: haec autern lácrimis ri
baimra nem adtál; ez meg gá vit pedes meos, et capll
könnyeivel öntözte lábai- lis suis tersit. Osculum mihi 
ma t és hajával törölte meg. non dedfsti: haec au tem, ex 
Csók ot nekem nem adtál; quo intrávit, non cessávit 
ez meg, mióta bejött, nem osculári pedes meos. Oleo 
szünt meg csókolgatni lá- caput me um non unxisti: 
baimat. Olajjal nem kented haec autern unguénto unxit 
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meg fejemet; ez meg kenet- pedes meos. Propter quod 
tel kente meg lábaimat. d i co tibi: Remittúntur ei 
Azért mondom neked: Meg- peccáta multa, quóniam di
bocsáttatott az lJ sok bűne, léxlt multum. Cui autern mi
mert nagyon szeretett; aki- nus dimlttitur, minus dlli
nek pedig kevés bocsátta- git. Dixit au tem ad illarn: 
tik meg, kevéssé szeret. Remittúntur tibi peccáta. 
Mondá tehát amannak: Et coepérunt, qui simul ac
Meg vannak bocsátva bú- cumbébant, dicere intra se: 
neid. És az asztaltársak Quis est hic, qui étiarn pec
kezdék mondogatni magok- cáta dimlttit? Dixit autern 
ban: Kicsoda ez, aki még a ad mullerem: Fides tua te 
bűnöket is megbocsátja? ő salvarn fecit: vade in pace. 
pedig mondá az asszony-
nak: A te hited megszabadftott téged, menj el békével. 

Felajánlásra. (Zs. 136, 1.) l Offertorium. (Ps. 136, 1.) 
Ott ültünk Babilon folyó- Super flúmina Babylónis il
vizei mellett és sírtunk, lic sédimus, et flévimus: 
amikor a Sionra gondoltunk. dum recordarémur tui, Sion. 
(--.sendes imádság. Urunk, secreta. Dómine Deus no
'-..J Istenünk, ki a gyengesé- ...__ ster, qui in his fragili
günk táplálására szolgáló tátis nostrae subsldlum con
terményeket rendelted áldo- didlsti, tuo quoque námini 
za ti adományokul neved l múnera jusslsti dicánda con
megszentelésére, kérünk, add l stltui: tribue, quaesumus; 
hogy ezek a jelen életben ut et vitae nobis praeséntis 
segitséget és az örökkévaló- auxilium, et aeternitátis ef
ságra megszentelődést sze-~ flciant sacraméntum. Per 
rezzenek nekünk. A mi. Dóminum. 
(A 2. csendes imádság az EgyhAzért vagy a pApáért, 132. 1.; 

3. nincs.) 

Prefáció a szent Keresztról. 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 118,49- Conununio. (Ps. 118, 49-
50.) Emlékezzél meg, Uram, 50.) Meménto verbi tui servo 
szavadról, melyet szolgád- tuo, Dómine, in quo mihi 
nak mondottál, mellyel ne- spem dedisti: haec me con
kem reménységet nyujtot- solátaest in humilitáte mea. 
tál: nyomorúságomban ez 
v!gasztal engem. 

A.ldozás utáni imádság. l postcommunio. Quod ore 
J-\ Amit ajkunkkal vet- · súmpsimus, Dómine, 
tünk, Urunk, engedd tiszta l pura mente capiámus: et de 
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lélekkel fogadnunk s a földi l múnere temporáli, fiat no
adományból legyen szá- bis remédium sempltérnum. 
munkra örök életet szerző l Per Dóminum nostrum je-
orvosság. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. áldozfis utflnl lmfldság az Egyhbért vagy a pápáért, 

132. l. ; 3. nincs.) 
Nagyböjti zárókönyörgés: 

meg fejeteket lsten előtt. pita vestra Deo. Könyörögjünk. Alázzátok 

1

. Qrémus. Humiliáte cá-

Légy kegyes, kérünk, Esto, quaesumus, Dó-
Urunk, néped iránt, hogy mine, propitius plebi tuae: 
megvesse, ami neked nem 1 ut, quae tibi non placent, 
tetszik és mentől nagyobb respuéntes; tuórum pótius 
örömmel teljesftse paran-l repleántur delectatiónibus 
csolataidat. A mi Urunk. mandatórum.PerDóminum. 

Péntek, a szenvedés vasároapja utAn. 
(Stációs-templom: Szent István •kerek• bazilikája, a Coeliushalmon.) 

Nag}'péntek árnyéka borul már a mal szentmisére. Az énekek· 
bill az úr panasza sír fel s ezt tolmácsolja a szentleckében je
remiás próféta is, hiszen a mal evangélium már arról beszél, 
hogy a zsidók elhatározták jézus halálát. Ez a nap különben 
is a fájdalmak péntekje: ma Uli az Egyház a Boldogságos Szliz 
hét fájdalmának ünnepét is. A szentmisét többnyire az ünnepről 
mondják, ilyenkor a mai napról csak megemlékezünk s az 

utolsó evangéliumot vesszük. 
Bevonulásra. (Zsolt. 30, 10, lntroitus. (Psalm. 30, 10, 

16, 18.) 16 et 18.) 

lllönyörülj rajtam, ~~iserére mihi, Dómine, 
Uram l me rt szoron- quóniam trfbulor: If. 
gatnak engem: me n ts bera me, et éri pe me 

meg és szabadfts meg ellen- de mán i bus inimicórum meó
ségeim kezéből s üldözőim- rum, et a persequéntibus 
től: Uram, ne hagyd, hogy me: Dómine, non confúndar, 
szégyen érjen, hisz segltsé- quóniam invocávi te. (Ps. 
gül hívlak téged. (Zs. 30, ibid., 2.) ln te, Dómine, 
2.) Uram, tebenned remélek, sperávi, non confúndar in 
soha meg ne szégyenüljek: aetérnum: in justitia tua 
igazságodban,szabadits meg libera me. Miserére mihi. 
engem. Könyörülj. 

Könyörgés. Öntsd kegye
sen szívünkbe, kérünk, 

Urunk, kegyelmedet, hogy 
búneinket az önkéntes fe
nyltés által megfékezve in-

Orátio. Córdibus nostris, 
quaesumus, Dómine, 

grátiam tuam benignus in
fúnde: ut peccáta nostra 
castigatlőne voluntária co-
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kább gyötörjük magunkat hibéntes, temporáliter pó
az életben, mintsem ma- tius macerémur, quam sup
gunkra vonjuk az örök bün- plfciis deputémur aetérnis. 
tetéseket. A m! Urunk. Per Dómlnum. 
(A 2. könyörgés az Egyházért vagy a pápáért, 131. J.; 3. nincs.) 

Szentlecke jeremiás prófétá- Léctio jeremlae Prophétae. 
tól. (17, 13-18.) (17, 13-18.) 

Ama napokban: Szóla je- J" diébus illis: Dixit jere
remiás: Uram! Meg- mlas: Dómine, omnes qui 

szégyenülnek mindazok, kik te derellnquunt, confunden
elhagytak téged, a porba tur: recedentes a te, in terra 
írják azokat, kik eltávoztak scribéntur: quóniam dereli
tóled, mert elhagyták az quérunt venarn aquárum vi
élővizek forrását, az Urat. véntium Dóminum. Sana 
Gyógylts meg engem,Uram, me, Dómine, et sanábor: 
és meggyógyulok; szaba- salvum me fac, et salv us 
d í ts meg engem, és meg- ero: quóniam laus mea tu 
szabadulok, mert dicsősé- es. Ecce ipsi dicunt ad me: 
gem te vagy! Ime ők így Ubi est verbum Dóm ini? 
szól~ak hozzám: Hol van Véniat. Et ego non sum tur
az Ur igéje? jöjjön el! Én bátus, te pastórem sequens: 
azonban nem jöttem za- et diem hóminls non desi
varba, mert téged, a pász- derávi, tu scis. Quod egrés
tort követtelek, s a szörnyú sum est de lábils meis, rec
napot nem kivántam, te jól tum in conspéctu tuo fuit. 
tudod. Ami ajkamról jött, Non sis tu mihl formldini, 
igaz volt szlned előtt. Ne spes mea tu in die afflictió
légy nekem félelmemre, én nis. Confundántur, qui me 
reménységem a nyomorúság persequúntur, et non con
n~pján.Szégyenüljenekmeg, l fúndar ego: páveant illi, et 
kik engem üldöznek, de ne non páveam ego. lnduc su
szégyenüljek meg én, resz- per eos diem afflictiónis, et 
kessenek ők, de ne reszkes- J dúplici contritióne eón tere 
sek én; hozd reájuk a nyo- , eos, Dómine Deus noster. 
morúság napját, és zúzd l 
össze őket kétszeres csapással, mi Urunk, Istenünk. 

Atvonulásra. (Zs. 34, 20, l Graduale. (Ps. 34, 20 et 
2~.)!'fabár ellenségeim velem 22.) Paclfice loquebántur 
bekesen beszélnek, ellenem mihi inimlci mei: et in ira 
dühösen álnok dolgokat ter-, molésti erant mihi. r. Vi
veznek. r. Uram, te láttad; d Isti, Dóm i ne, ne sileas: ne 
ne maradj csendben: ne tá- discédas a me. 
vozzál tólem. 1 
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Böjti ének ugyanaz, mint Hamvazószerdán, 203. l. 

+ A szent evangélium sza-~ +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(ll, 47-54.) l (ll, 47-54.) . 

Az időben: Egybegyüjték i' ln illo témpore: Coliegérunt 
a főpapok és farizeusok pontífices et pharisaei 

a főtanácsot jézus ellen és J concilium actvérsus jesum, 
mondák: Mit csináljunk?. et dicébant: Quid fácimus, 
mert ez az ember sok csoda-j quia hic homo multa signa 
jelt mílvcl? Ha tovább is Igy 

1 

facit? Si dirnittimus eum sic 
hagyjuk őt, mindnyájan hin- omn es cred en t in eum: et 
ni fognak benne és eljönnek a vén i en t Románi, et tollent 
rómaiak és elveszik helyün- nostrum locum, et gentem. 
ket és nemzetünket. Egyik Unus autern ex ipsis, Cái
pedig közülük, Kaifás nevü, phas nómine, cum esset 
ki abban az esztendőben fő- póntifex anni illius, dixit 
pap vala, mondá nekik: Ti eis: Vos nescltis quidquam, 
nem tudtok semmit és nem J nec cogitátis quia éxpedit 
gondoljátok meg, hogy jobb , vobis, ut unus moriátur 
nektek, hogy egy ember hal-~ homo pro pópulo, et non 
jon meg a népért, mintsem tota gens péreat. Hoc autern 
az egész nemzet elvesszen. a semetlpso non dixit: sed 
Ezt pedig nem magától cum esset póntifex anni 
mondá, hanem főpap lévén illius, prophetávit, quod je
az esztendőben, megjöven- sus morití1rus erat pro gente 
dölé, hogy jézus meg fog et non tantum pro gente, 
halni a nemzetért, és nem- sed ut fílios Dei, qui erant 
csak a nemzetért, hanem dispérsi, congregáret in 
hogy az Isten szétszórt gyer- unum. Ab illo ergo die co
mekeit egybegyüjtse. Attól gitavérunt, ut interflcerent 
a naptól tehát elhatározták, eum. jesus ergo jam non 
hogy megölik őt. Azért Jé- in palarn ambulábat apud 
zus már nem jár vala nyil- judaeos: sed ábiit in regló
vánosan a zsidók közt, ha- nem juxta desértum, in ci
nem elméne onnan a puszta vitátem, quae dícitur Eph
melletti vidékre, Efrem ne- rem, et ibi morabátur cum 
vü városba és ott tartózko- discípulis suis. 
dék tanítványaival együtt. 

Felajánlásra. (Zs. 118, 12, Offertorium. (Ps. 118, 12, 
121, 42.) Áldott vagy te, 121 et 42.) Benedictus es, 
Uram! tanits meg engem Dómine, doce me justitica
rendeleteidre: ne szolgáltass tiónes tu as: et non tradas 
ki kevély rágalmazóimnak: , calumniántibus me super-
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hadd feleljek meg azoknak, 'i bis: et respondébo ex pro-
kik gyaláznak engem. brántibus mihi verbum. 

Csendes imádság.Add meg, secreta. f'raesta nobis, 
nekünk, irgalmas lsten, 1 miser!cors Deus: ut di

hogy oltárodnak szolgálni gne tuis servire semper al
mindig méltók legyünk és a táribus mereámur; et eórum 
benne való állandó részvé- perpétua participatióne sal
tel által elnyerhessilk az vári. Per Dóminum no-
üdvösséget. Ami Urunk. strum Jesum Christum. 
(A 2. csendes imádsig az Egyházért vagy a pápáért, 132. l. ; 

3. nincs.) 

Prefáció a szent Keresztről, 562. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 26, 12.) j Communio. (Ps. 26, 12.) 
Ne adj át, Uram, elleneim Ne tradlderis me, Dómine, 
akaratának, mert hamis in ánimas persequéntium 
tanuk támadnak ellenem és me: quóniam insurrexérunt 
hazudik a gonoszság önma- in me testes inlqui, et men-
g~val szemben. Uta est iniquitas sibi. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sumpti 
A magunkhoz vett ál- sacrificii, Dómine, per

dozat oltalma, Urunk, ne pétua nos tultió non dere
hagyjon el minket, és min- linquat: et nóxia semper a 
den ártalmast üzzön el min- nobis cuncta depéllat. Per 
denkoron t/lliink. A mi. Dóminum. 
(A 2. áldozás utáni imádsflg az Egyhflzért vagy a pápáért, 132. 1.; 

3. nln~s.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok 1Qrémus. Humiliáte cá-
megfejeteketlstenelőtt.l pita vestra Deo. 

Engedd, kérünk, min-1 Concéde, quaesumus,om
denható lsten, hogy kik nlpotens Deus: ut, qui pro
kegyes oltalmadat keressük, l tectiónis tuae grátiam quae
minden rossztól megszaba- rimus, liberáti a malis óm
dulva, neked biztos lélekkelj nibus, secúra tibi mente 
szolgáljunk. A ml Urunk. serviámus. Per Dóminum. 

Szombat, a szenvedés vasároapja után. 
(Stációs-templom : a Szent János-bazilika, a •latin kapu elötb.) 

~irágvasárnap vigillája volt valamikor, ezért nem volt külön 
mlséJe. Amikor a ':igilia megszúnt, akkor lett külön miséje, de 
az lssus lntk~k ma •s llflyanazok, mint ,, ltflnapi mistbtn. Olvasma-
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nyal pedig Virágvasárnap, Nagypéntek, Nagyszombat és HúsvH 
motivumait villantatják fel. (Figyeljük meg és átelmélkedve tegyük 
magunkévá a közös imlldság tanltllsllt.) 

Könyörgés. Növekedjék, Qrémus. Profieia t, quae
kérünk, Urunk, a neked sumus, Dómine, plebs 

szentelt nép az áldozatos tibi dicáta plae devotiónls 
lelkületben: hogy a szent afféctu: ut sacris actiónibus 
cselekedetekból okulva, mi- erudlta, quanto roajestáti 
nél kedvesebb lesz Fölséged tuae fit grátior, tanto donis 
ellltt, annál kiválóbb ado- potióribus augeátur. Per 
mányokkal gyarapodjék. A Dóminum nostrum jesum 
ml Urunk. Christum. 
(A 2. könyörgC-s az Egyházért vagy a pápllért, 131. l.; 3. nincs.) 
SzenUecke jeremiás prófétá- Uctio jeremiae Prophétae. 

tól. (18, 18-23.) (18, 18-23.) 

Ama napokban : Mondák J n d ié bus il lis: Dixérun t 
az istentelen zsidók lmpii judaei ad Invicem: 

egymásnak: «jertek és gon- Venite, et cogitémus contra 
doljunk ki terveket az igaz justum cogitatiónes: non 
ellen; mert nem veszhet el enim perlbit lex a sacerdóte, 
a törvény a paptól, sem a neque consilium a sapiénte, 
tanács a bölcstől, sem a nec sermo a prophéta: ve
beszéd a prófétától; jertek, nl te, et percutiámus eum 
verjük öt meg nyelvvel, és lingua, et non attendámus 
ügyet se vessünk semmiféle ad univérsos sermónes ejus. 
beszédére !t Figyelj reám, Atténde, Dómine, ad me, et 
Uram, és halljad ellensé- audi vocem adversariórum 
geim szavát! Vajjon rosszall meórum. Numquid rédditur 
szokás-e fizetni a jóért,hogy pro bono malum, quia todé
vermet ásnak nekem? Em- runt fóveam ánimae meae? 
lékezzél meg, hogy színed ! Recordáre, quod stéterim 
dőtt álltam, és jót kértem in conspéctu tuo, ut lóque
számukra, hogy elfordíthas- rer pro eis bonum, et avér· 
sam haragodat tőlük. jut- terem indignatiónem tuam 
tasd ezért fiaikat éhinségre, ab eis. Proptérea da fllios 
és add llket a kard hatal- eórum in famem, et deduc 
mába; feleségeik gyermek- eos in manus gládii: fiant 
telenekké és özvegyekké IP- uxóres eórum absque llberis, 
gyenek, férjeik hajlanak et vidu ae: et viri e árum 
meg dögvészben, ifjaikat inteniciántur morte: júve
pedig kard Slijtsa le a harc- nes eórum confodiántur glá
ban. Hangozzék fel házaik- dio in praelio. Audiátur ela
ból a kiáltás, amikor h irte- mor de dóm i bus eórum: ad
lenül reájuk hozod a rabhít: 1 dtkt's enim super ros latrl'•-
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mert vermet ástak, hogy 
elfogjanak engem, és tőrt 
rejtettek el lábamnak. Oe 
te, Uram, ismered minden 
ellenem szőtt halálos tervü
ket! Ne irgalmazz gonosz
ságuk nak, és vétkük ne 
töröltessék el szfned elöl; 
roskadjanak össze szemed 
előtt, haragod idején bün
tesd meg őket, Urunk ls
tenünk. 

nem repénte: quia fodérunt 
fóveam, ut cáperent me, et 
láqueos abscondérunt pédi
bus meis. Tu autem, Dó
mine, scis omne consilium 
eórum advérsum me in mor
tem: ne propitiéris iniqui
táti eórum, et peccátum 
eórum a fácie tua non de
leátur. Fiant corruéntes ln 
conspéctu tuo, ln témpore 
furóris tui abútere eis, 

l Oómine Deus noster. 
l 

+ A szent evangéliwn sza- · +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(12, 10-36.) (12, 10-36.) 

Az Időben: A papi fejede!- l n illo témpore: Cogitavé
mek tanakodának, hogy run t principes sacerdőtum 

Lázárt is megöljék; mivel- ut et Lázarum interliceren t: 
hogy sokan mentek oda a quia multi propter illum 
zsidók köz ül őérette és hit- abibant ex judaeis, et credé
tek jézusban. Másnap a bant in jesum. ln crásti
nagy sereg, mely az ünnep- num autern turba multa, 
re jött vala, hallván, hogy quae venérat ad diem fe
jézus jeruzsálembe jön, pál- st um, cum audissen t quia 
maágakat vőn és elébe méne venit jesus jerosólymam, 
és kiáltoza: Hozsánna l ál- accepérunt ramos palmá
dott, aki az úr nevében jő, rum, et processérunt óbviam 
Izrael királya. És találván 1' ei, et clamábant: Hosánna, 
jézus egy szamárvemhet, benedictus qui venit in nó
felüle arra, amint meg van l mine Oómini, Rex Israel. 
'r' va: Ne félj Sion leánya l Et invénit jesus aséllum, et 
me, a te k.irályod jő, sza- sedit super eum, sicut scri

márvemhén ülve. Ezeket ta- p tum est: No li timére, filia 
nitván y ai eleinte nem értet- Sion: ecce Rex tu us venit 
ték, hanem mikor megdl- sedens super pullum ásinae. 
cső~lt jézus, akkor jutott Haec non cognovérunt di
eszu~bc, h_ogy ezek meg vol- scipuli e jus primum: sed 
tak Irva r.ota és hogy ezeket quando glorificátus est je
cselekedtek neki. Bizonysá- sus, tunc recordáti sunt 
got tőn tehát a sereg, mely quia haec erant scripta de 
lívele volt, hogy előhlvta eo: et haec fecérunt ei. Te
Lázárt a sirból és föltámasz- stimónium ergo perhibébat 
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totta halottaiból; azért is turba, quae erat cum eo, 
ment elébe a sereg, mlvel quando Lázarum vocávit de 
hallotta, hogy e jelt művelé monuménto, et suscitávit 
vala. A farizeusok tehát . eum a mórtuis. Proptérea 
mondák egymás közcltt: et óbviam venit ei tur ba: 
LAt játok, hogy semmire sem quia audiérunt eum fecísse 
mentek? ime, az egész világ hoc signum. Pharisaei ergo 
utána indult. Valának pe- dixérunt ad semetlpsos: Vi· 
dig némely heliének azok détis quia nihil proflcimus? 
között, kik fölmentek, hogy Ecce mundus totus post 
imádkozzanak az ünnepen. eum ábiit. Erant autern 
Ezek tehát Fülöphöz mené- quidarn gentiles ex his, qui 
nek, ki a galileai Betszaidá- ascénderant ut adorárent in 
ból vala és kérték öt, mond- die festo. Hi ergo accessé
ván: Uram! látni akarnók runtad Phillppum, qui erat 
Jézust. Elméne Fülöp és a Bethsáida Oalilaeae: et 
szóla Andrásnak, András rogábant eum, dicéntes: Dó
ismét és Fülöp méne meg- mine, vólumus jesum vi
mondani jézusnak. jézus dére. Venit Phillppus, et 
pedig felelé nekik, mond- dicit Andréae: Andréas rur
ván: Eljött az óra, hogy sum et Phillppus dixérunt 
megdicsöltte:.sék az Ember- jesu. jesus autern respóndit 
fia. Bizony, bizony mondom els, dicens: Venit hora, ut 
nektek: hacsak a földbe- clarificétur Fili us hóminis. 
esett gabonaszem el nem Amen, amen dico vobis, nisi 
hal, egymaga marad; ha pe- gran um fruménti ca d ens in 
dig elhal, sok termést hoz. terram, mórtuum fúerit, 
Aki szeretl életét, elveszti; ips um solum manet: si au
és aki életét gyülöli e vilá- tem mórtuum fúerit, mul
gon, örök életre őrzi meg azt. tum fructum affert. Qui 
Aki nekem szolgál, engem amat ánimam suam, perdet 
kövessen; és ahol én vagyok, eam: et qui od it á ni mam 
ott leszen szolgám is. Ha va- suam in hoc mundo, in vi
laki nekem szolgál, meg fog- tam aetérnam custódit eam. 
ja azt tisztelni Atyám. Most Si quis mihi ministrat, me 
az én lelkem megrendült; és sequátur: et ubi sum ego, 
mit mondjak? Atyám, ments ill ic et minlster meus erit. 
meg engem ett<ll az órától. 1 Si quis mihi ministráverit, 
De hiszen azért jöttem ez honorificábit eum Pater me
órára. Atyám! dics<51tsd us. Nunc án ima mea turbáta 
meg nevedet. Erre szózat est. Et quid dicam? Pater, 
jöve az égblll: Meg is dics<ll- salvífica me ex hac ho ra. 
tettem és újra meg fogom 1 Sed proptérea veni in ho
dicsőíteni. Az ott álló sereg! ram hane. Pater, clarlfica 
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tehát, mely ezt hallotta, 
mondá, hogy mennydörgés 
volt; mások azt mondák, 
hogy angyal szólott neki. 
Felelé jézus és mondá: Nem 
érettem jött e szózat, ha
nem tiértetek. Most van Ité
let e világ fölött; most fog 
kivettetni e világ fejedelme. 
en pedig, ha felemeltetem 
a földről, mindeneket ma
gamhoz vonzok. (Ezt pedig 
mondá, jelezvén, milyen ha
lállal fog meghalni.) Felelé 
azért neki a sereg: Mi azt 
hallottuk a törvényből,hogy 
a Krisztus örökké megma
rad; hogyan mondod hát te: 
hogy fel kell emeltetni az 
Emberfiának? Kicsoda az 
az Emberfia? Mondá tehát 
nekik jézus: Már csak kevés 
Ideig vagyon nálatok a vilá
gosság; járjatok, míg tiétek 
a világosság, hogy sötétség 
ne lepjen meg benneteket; 
mert aki sötétben jár, nem 
tudja, hová megyen. Mlg 
veletek van a világosság, 
higgyetek a világosságban, 
hogy világosság fiai legye
tek. Ezeket mondá jézus és 
elmenvén, elrejtőzék eléllük. 

nomen tuum. Venit ergo 
vox de caelo: Et clarificávi, 
et Iterum clarificábo. Turba 
ergo, quae stabat, et au
dlerat, dicébat tonltruum 
esse factum. Alii dicéban t: 
Angelus ei locútus est. Re
spóndit jesus, et dixit: Non 
propter me haec vox venit, 
sed propter vos. Nunc ju
dlclum est mundi, nunc 
princeps hujus mundi ejicié
tur foras. Et ego si exaltá
tus fúero a terra, ómnia tra
ham ad melpsum. (Hoc au
tem dicébat, signlficans qua 
morte esset moritúrus). Re
spóndit ei turba: Nos audl
vimus ex lege, quia Christus 
manet in aetérnum, et quó
modo tu dicis: Opórtet ex
altári Filium hóminis? Quis 
est iste Fílius hóminis? Di
xit ergo eis jesus: Adhuc 
módicum lumen in vobis 
est. Ambuláte dum lucem 
habétis, ut non vos téne
brae com prehéndant: et qui 
ámbulat in ténebris, nescit 
quo vadat. Dum lucern ha
bétis, crédite in lucern: ut 
filii lucis sitis. Haec locútus 
est jesus: et ábiit, et ab
scóndit se ab eis. 

Csendes imádság. Minden secreta. A cunctis nos, 
bűntől és veszedelemtől, '- quaesumus, Dóm i ne, 

kérünk, Urunk, könyörüle- reátibus et periculis propi
tesen szabadíts ki minket tiátus absolve: quos tanti 
akiknek ily nagy misztéri: mystérii trfbuis esse con
umban valö részvételt en- sórtes. Per Dóminum no-
gedsz. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
<A 2. csend~s im.!idság az Egyhflzért vagy p.!ipáért, \32.1.; 3. nincs.) 

Prefáció a szent Keresztról, 5ti2. l. 
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Aldozás utáni imádság. 
Az isteni adomány bő

ségével eltelve, kérünk, 
Urunk Istenünk: hogy a 
benne való részvétel éltes
sen mindenkor minket. A 
mi Urunk. 

Postcommunio. Divini 
múnerls largltáte sa

tiáti, quaesumus, Dómine 
Deus noster: ut hujus sem
per participatióne vivámus. 
Per Dóminum nostrum Je
sum Christum. 

(A 2. áldozás utáni Imádság az Egyházért vagy a pápa~rt, 132. l.; 
3. nincs.) 

Nagyböjti zárókönyörgés : 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteketlsten előtt. pit a vestra Deo. 

Oltalmazza meg kérünk, Tueátur, quaesumus, Dó-
Urunk, jobbod a hozzád mine, déxtera tua pópulum 
könyörgőnépet és kegyelmed deprecántem: ct purificá
által megtisztltva tanftsa tum dignánter erúdiat; ut 
meg, hogy a jelen vigaszta- consolatlóne praesénti, ad 
Jás áltat segltve a jövendő futúra bona proflciat. Per 
javak felé haladjon. A ml. Dóminum nostrum. 

VirágvasArnap. 
Viragvas~rnap először az úr J~zus Jeruzsilembe vonulásának 

ünnepe, azután az úr szenvedésének kezdete. 
l. TiJrlénttt. Virágvasárnap ünnepe Jeruzsálemből származik. 

A kereszténys~g felszabadulása utan a IV. században hamarosan 
nagy fénnyel kezdték megünnepelni. Elöször az OlajUk hegyén 
jöttek össze a Jeruzsálemben lakó keresztények és ott Imádkoz
tak. Közben a Szentlrásnak a ll]al napnak megfelelő részelt 
olvaaták. Azután felolvastlik az Ur Jézus bevonulásáról uóló 
evangéllumot. Majd pálma- és olajágakkal kezükben bevonultak 
Gk ls a püspökkel és a papokkal a városba. Közben a •Benedic
tus• antifonál énekelték. A körmenet az Anastasis templomá
ban fejezGdött be. - Nyugaton eleinte dominica comptltnlium 
volt a vasárnap neve, mert a kereszts~gre k~züiGknek sok helyen 
most mondták el eliSször a hitvallást - ez a traditio Symboli -
hogy ezt ki vOlról megtanulják. A V lll. sztlzad végefelé terjed el 
nyugaton is ez a keleti ünnep és ettől kezdve nevezik Dominica 
(in ram is) Palmarumnak. 

2. A pdlmasunttlts. A V III. századtól szokásos pálmaszen
telés az ú. n. omissa sicca•, sdrazmlse, azaz oly szertart.lis, mely 
liturgikusan úgy van felépítve, mint a szentmise rltusa. Van 
introitusa, oratiója és olvasm.linya. (Ez lelrja Izrael népének ki
vonulás.lit a Mjosan szép Ellmből, ahol 12 forrás bugyogott és 70 
pálma emelkedett az ég felé és útjukat a Sin-sivatagba, ahol lsten 
a mannllt, az égből való csodakenyeret küldte.) A graduale ht'-
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lyett következik két responsorium, azutAn Jézusnak jeruzsAiembe 
való bevonulásAról szóló evangélium. Eddig tart a hittanulók 
miséjének megfelelő rész. 

l(övetkezik a kenyér és bor felajAnlAsa helyett a pAlmaágak 
felajánlása. Az Aldozati adományokat ugyanis a hivők hjtböl 
fakadó jócselekedetei adják, akik ma győzelmi pálmákkal, boi· 
dog húsvéti örömmel mennek az Odvözftő elé. Erre következik 
prefáció formájában a háromszoros sanctus-szal végződő Istent 
dicsérő ének, mlnt a világ alkotójához és urához. 

Azutfm következnek a rendes mlse átváltoztattisa helyett a 
megszentelési imák, melyek által a pálmák és az olajágak sun
ltlményekké válnak és azok Ajtatos hasznAlatuknál nekünk a 
mennyböl kegyelmeket közvetftenek, amint ezt az öt Imádság 
ls mutatja. Ezen megszentelésl imék utAn a pap szenteltvlzzel 
hinti meg a pálmákat annak jeiéül, hogy a bún titkától meg· 
tisztUtatnak és megfüstöli azokat tömjénnel, szentségük jeiké· 
p ével. 

A rendes misében következik a viszontadományoknak, az át
változtatott kenyérnek és bornak a kiosztása a szentáldozásban, 
ehhez hasonlóan most i~ egy Imával a pálmák szélosztásAhoz fog a 
pap és ebben a oszflrazmisében• ez mintegy az áldozás helyét képvl· 
seli. Ez az Imádság kéri azt a kegyelmet, hogy az úrnak a hit útját 
készltsük, amelyen minden gonoszság eltávolltása utAn a ml csele· 
kedeteink mintegy az igazságossAg hajtásai viruljanak az lsten 
előtt, hogy m~ltók lehessünk az ö nyomdokalt követni. 

Mfalatt a pap a megszentelt pálmát a klérus és a nép között 
szétosztja, a kórus felváltva két antifonflt énekel. Ezek a jeruzs(!. 
leml ifjúságo! dicsóltik, amely valamikor ájtatos tisztelettel az 
Odvözltő elé ment, előtte az úton még a ruhákat ~s kiteritette és 
pAlmákkal integetve, Igy ~dvözölte öf: •Hozsanna a magasság
ban, áldott legyer., kl az Ur nevében jön•. 

3. A kiirmenel. Mint ahogyan ez a pálmaszentelés Izrael fialnak 
az egyiptomi rabságból való örvendetes kivándorlására emlékez
tet minket és ezzel ezen a napon gondolatainkat az ószövetség 
jelképes pászkAjára irányltja, épúgy a liturgia ls ünnepélyes 
pAlmafelvonulással megy annak elébe, aki minket a bún rabságá
ból megvAl t. A pAlmfis körmenet, amelyen a résztvevők a megszen
telt ptiimákat kezükben tartják, antifonák éneklése' közben, kl· 
vonul az előcsarnokba, vagy a templom előterére. Az antilonAk 
Jézusnak Jeruzsálembe való bevonulás;U éneklik. A visszavonu
lisnAl azonban a pálmavivők a templomot zflrva talAljAk és beltll
rlll ünnepélyes ének csendül : •Gloria laus et honor tibi sit•. Ez! 
a v~rse~ a kinnvárakozók ismétlik és Igy felelnek a most követ
kn6 htmnuszok mlndegylkére, amelyek mind odaadó lisz
telettel dicsőítik az Odvözftót. Az ének után a keresztvlvll 
rAOt a kereszt nyelével (hAromszor) a bezárt ajtóra ez ki
nylllk és Jézusnak JeruzsAiembe való bevonuláúra vÓnatkozó 
annepélyes responsorium éneklése közben bevonulnak a temp
lomba. Ez az usrégl és valamikor rendkivül népszerűvé vlllt pAima
kOrmenet nem akar pusztAn Jézusnak, az Isteni kirily és Igazi 
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főpapnak földi klrAlyi és templomvérosába való bevonulásáról 
szóló liturgikus drllmal Abrázolás lenni, hanem egyúttal jelképe 
annak, hogy Krlsztus kereszthalála által a mennyel jeruzsálem 

4kapult nekünk megnyitotta és hogy csak Krisztus keresztje nyitja 
kl azokat. 

Ez a körmenet már a 386-lk évben előfordult jeruzslllemben, 
• a nyugaton azonban csak a VII. századtól kezdve terjed el. A közép· 

korban gyakran az evangélium-könyvet vitték, mint Krlsztus 
képviselöjét egy tartón, vagy pedig a keresztet, melyről a leplet 
eltllvolltották, söt néhol a legfölségesebb Oltáriszentséget. Késöbb 
az Üdvözltil szamáron ülö alakjlit Abrázoltllk és azt ls magukkal 
vitték. Néha két körmenetet is rendeztek i ezek egymás elé vonul-

' tak. Vagy egy a városon kivül lévő templomban szentelték meg 
a páJmákat, dicsöltették a keresztet a zArt városkapu előtt és 
azutlln a himnusz éneklése mellett bevonultak a városba. 

Mllyen csodálatosan szép, mily ünnepélyes és szent a Fégi idők
ből való pálma-körmenet, mily felemelő egyúttal az a gondolat is, 
hogy ezen a napon az egész földkerekségen mindenütt, a katho
likus és Igazán hivő nép ezen őskeresztény módon hódol Me~
váltójának. Éppen ezért hozzuk mi ls ezen hódolatot az Odvözlto
nek, kinek tanitása és példája a ml üdvösségünket és boldogsA
gunkat jelenti. Alakltsuk életmódunkat is pfllmAskörmenetté, 
amelynél erénycselekedeteink a szentelt pAlmák és ájtatosságunk 
dicsöltő énekek legyenek. Szenteljük magunkat és mlndenün
ket lsten magas érdekelnek jeruzsálem lakói példfljAra, akik az 
Or elé még ruháikat is leterítették. 

1, A pálmaiigak vagy barkák szentelése. 
BevezetésUI a kar énekli vagy a pap elmondja a következő 

antifonflt: (Máté 21, 9.) 

nak l áldott, ki az úr l benedictus qui venit 11ozsánna Dávid fiá-l mosánna fílio David: 

nevében jő l ó Izraeli ín nómlne Dómini. 
királya: Hozsánna a magas- O Rex Israel: Hosánna in 
ságban! excélsis. 
A pap a szentlecke oldalán, az oltár felé fordulva, összetett k~zzel 

mondja: 
-,. Az úr legyen veletek. Y. Dominus voblscum. 

&. És a te lelkeddel. ij. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk.Isten,to:!ged Qrémus. Deus, quem di
szeretni és tisztelni Iigere et amáre justitia 

Igazság, kifejezhetetlen ke- es t ineffábilis grá t i ae tuae 
gyelmed ajándékait soka- in nobis dona multiplica: et 
sltsd meg bennünk és aki qui fecistl nos in morte Filii 
Fiad halálában hitünknek tui speráre quae crédimus; 
reményt adtál, add, hogy fac nos eódem resurgénte 

25 



386 VIRÁOV ASÁRNAP 

az O feltámadása által cé- pervenire quo téndimus: 
Junkhoz el is jussunk: Ki Qui tecum vivit ·et regnat. 
veled. &-Amen. &- Amen. 

Szentlecke Mózes ll. könyvé- Uctio libr i Exodi. ( 15, 27; 
böJ. (15, 27; 16, 1-7.) 16, 1-7.) 

A ma napokban: Izrael fial }" diébus illis: V enérun t fl
J-\ Elimbe jutának, hol ti- lii Israel in Elim, ubi erant 
zenkét forrás és hetven duódecim fontes aquárum, 
pálmafa volt: és tábort et septuaginta palm ae: et 
ütének a vizek mellett. castrametáti sunt juxta 
Majd elindulának Elim- aquas. ProfecUque sunt de 
ból és Egyiptom földéről Ellm, et venit omnis multi
való kivonulásuktól szá- túdo filiórum Israel in de
mltva, a második hónap ti- sértum Sin, quod est inter 
zenötödik napján eljuta Elim et Sinai: quintodécimo 
Izrael fiainak egész soka- die mensis secúndi, post
sá~a a Sin-pusztába, mely quam egréssi sunt de terra 
Ehm és a Sinai között va- Aegypti. Et· murmurávit 
gyon. Zúgolódék ekkor Iz- omnis congregátfo filiórum 
rael fiainak egész gyüleke- Israel contra Móysen et Aa
zete Mózes és Áron ellen a ron in solitúdine. Dixerúnt
pusztában. Azt mondák né- que filii Israel ad eos: Uti
kik Izrael fiai: Bárcsak meg- nam mórtui essémus per 
haltunk volna az úr keze manum Dómini in terra 
által Egyiptom földén, ami- Aegypti, quando sedebá
kor a húsos fazekak mellett mus super ollas cárnium, et 
ültünk s jóllakásig ettünk comedebámus panem in sa
kenyeret. Miért hoztatok kl turitáte: cur eduxistis nos 
minket ebbe a pusztába, in desértum istud, ut occi
hogy éhen veszítsétek ezt derétis omnern multitúdi
az egész sokaságot? Mondá nem fame? Dixit autern Dó
erre az Úr Mózesnek: fme, mlnus ad Móysen: Ecce, ego 
én majd kenyeret hulla- piuarn vobis panes de caelo: 
!ok néktek az égböl; men- egrediátúr pop ul us, et cólli
Jen ki a nép és szedjen gat quae suffidunt per sin
egy-egy napra valót, hogy gulos dies: ut tentem eum, 
próbára tegyem, vajjon tör- utrum ámbulet in lege mea, 
vényern szerint jár-e el vagy an non. Die autern sexto 
sem. A hatodik napon is ké- parent quod Interant: et sit 
szltsék el azt, amit bevisz- duplum, quam coliigere so
nek, de az kétszerannyi le- lébant per slngulos dies. 
gyen, mlnt amennyit napon- Dixerúntque Móyses et Aa
kint szedni szoktak. Mondá ron ad omnes fill os Israel: 
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erre Mózes és Áron Izraeli Véspere sciétis, quod Dó
valamennyi fiának: Estére minus edúxerit vos de terra 
megtudjá tok, hogy az úr Aegypti: et ma ne vidébitis 
hozott ki titeket Egyiptom glónam Dómini. 
földérlll, reggel pedig meg-
látjátok az úr dicsllségét. 

Atvonulásra. ij. Uán. 
ll, 47-50, 53.) Egybegyúj
ték a filpapok és farizeusok 
a filtanácsot és mondák: 
Mit csináljunk? mert ez az 
ember sok csodajelt múvel. 
Ha tovább is Igy hagyjuk 
lit, mindnyájan hinni fognak 
benne : • J:.s eljönnek a ró
maiak, és elveszik helyünket 
és nemzetünket. J. Egyik pe
dig közülök, Kalfás nevű, ki 
abban az esztendllben fllpap 
vala, jövendölve, mondá ne
kik: jobb nektek, hogy egy 
ember haljon meg a népért, 
mintsem az egész nemzet el
vesszen. Attól a naptól tehát 
elhatározták, hogy megölik 
lit, mondván :• És eljönnek. 

Vagy:Jl>. (Máté 26, 39, 41.) 
Az Olajfák hegyén az Atyá
hoz Imádkozott: Atrám l ha 
lehetséges, múljék e tlllem e 
pohár. • A lélek ugyan kész, 
de a test gyönge: legyen 
meg a te akaratod. J. Ébren 
legyetek és Imádkozzatok, 
hogy klsértetbe ne essetek. 
• A lélek. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(21; 1-9.) 

Az idllben: Midlln jézus 
jeruzsálemhez közele

dett és Betfagéba ért az 
Olajfák hegyéhez, akkor el-

Graduale. ij. Uoann. ll, 
47-49, 50 et 53.) Coliegérunt 
pontlfices et pharisaei con
cilium, et dixérunt: Quid 
fácimus, quia hic homo 
multa signa facit? Si dirnit
timus eum sic, omnes cre
dent in eum: • Et vénlent 
Románi, et tollent nostrum 
locum, et gentem. J. Unus 
autern ex illis, Cálphas nó
mine, cum esset póntifex 
anni illius, prophetávit di
cens: Expedit vobis, ut unus 
moriátur homo pro pópulo, 
et non tota gens péreat. Ab 
illo ergo die cogítavérunt 
interticere eum, dícéntes: • 
Et vénient. 

Vel : ij. (Matth. 26, 39 
et 41.) ln monte Olivéti 
orávit ad Patrem: Pater, si 
fleri potest, tránseat a me 
calix iste. • Spirítus quidem 
promptus est, caro autern 
infirma: fiat voiúntas tua. 
J. Vigiláte, et oráte, ut non 
intrétis in tentatiónem. • 
Spirítus quidem. 

+ Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaeum. 

(21, 1-9.) 

I n illo témpore: Cum appro
pinquásset jesus jerosóly

m•s, et venlsset Béthphage 
ad montem Olivéti: tunc ml-

25* 
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kQide két tanltványt, mond- sit duos discfpulos suos, dl
ván nekik:-Menjetek a hely- cens els: lte in castéllum, 
ségbe, mely előttetek va- quod contra vos est, et sta
gyon és mindjárt találtok tim inveniétis ásinam alii
egy megkötött szamarat és gá tam, et puli um cum e a: 
vele vemhét; oldjátok el és sólvite, et addúcite mihi: et 
hozzátok ide nekem. És ha si quis vobis áJiquid dlxerit, 
valaki nektek szól, mond- dlcite, quia Dóminus his 
játok, hogy az úrnak szük- opus habet, et contéstim di
sége vagyon rájuk; és azon- mittet eos. Hoc autern to
nal elbocsátja azokat. Mind- tum factum est, ut adim
ez pedig azért történt, hogy plerétur quod dictum est 
beteljesedjék, amit a pró-~ per Prophétam, dicéntern: 
féta jövendölt, mondván: Dl ci te fili ae Sion: Ecce rex 
Mondjátok Sion leányának: tu us venit tibi mansuétus, 
Ime, a te királyod jön hozzád sedens super ásinam et puJ
szeliden, szamáron és vern- Ium, filium subjugális. Eún
hén, a teherhordónak fián tes autern discipuli, fecérunt 
ülve. Elmenvén tehát a ta- sicut praecépit lllis jesus. 
nltványok, úgy cselekvének, 1 Et adduxérunt ásinam, et 
amint parancsolta vala ne-~ puli um: et. imposuérunt su
kik Jézus. És elhozák a per eos vestiménta sua, et 
szamarat és vemhét, rájuk eum désupersedérefecérunt. 
tevék ruháikat és öt azokra Plúrima autern turba stra
Oiteték. A nagy sereg pedig l vérunt vestiménta sua in 
leterité ruháit az úton; má- via: álli autern caedébant 
sok meg galyakat vagdalá-j ramos de arbóribus, et ster
nak a fákról és az útra szó- nébant in via: turbae au
rák. A népek pedig, melyek tem, quae praecedébant, et 
meg~:tözék és követék őt, quae sequebántur, clamá
kiáltor.ának, mondván: Ho- ban t, dicéntes: Hosánna fi
zsánné! Dávid fiának: áldott, lio David: benedictus, qui 
ki az Ur nevében jő l venit in nómine Dómini. 

tEzutAn következik a barkAk megszentelése.) 

-,. Az Úr legyen veletek. J. Dóminus vobiscum. 
Jl.. És a te lelkeddel. Jl.. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Növeld a Qrémus. Auge fidern in te 
benned blzók hitét, ls- sperántlum, Deus, et 

ten, és alázatos könyörgé- súpplicum preces dernénter 
sunket ha!lgasd meg kegye- exáudi: vénlat super nos 
sen; szálljon reánk bőséges múltiplex misericórdia tua: 
irgalmad; áldaso}4sanak meg bene >}4 dicántur et hi pálrni
e pálma- vagy olajfaágak; tes palmárum, seu olivárum: 
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és valamint a bárkából ki- et sicut in figúra Ecc!ésiae 
jött Noét és az Egyiptom- multiplicásti Noe egredién
ból Izrael fiaival együtt ki- tem de arca, et Móysen 
költözött Mózest, megsza- exeúntem de Aegypto cum 
porftottad, mint az Egyház fili is Israel: Ita nos portán
elliképeit; úgy menjünk ml tes palmas, et ramos olivá
Krisztus elé, kik e pálma- és rum, bon is áctibus occurrá
olajfaágakat hordozzuk, jó mus óbviam Christo: et p,er 
cselekedetekkel és jussunk ipsum in gáudium introeá
be általa az örökkétartó mus aetérnum: Qui tecum 
örömbe. Ki veled él és ural- vivit et regnat in unitáte Spi
kodik a Szentlélekkel egye- 1 rítus Sancti Deus. 
t emben. l 

Prefáció: 

Mlndörökkön örökké. If.. per ómnla saecula saecu
Amen. r. Az úr Ie- lórum. If.. Amen. Y. Dó

gyen veletek. If.. És a te lel- minus vobiscum. If.. Et 
kedde!. r. Emeljük fel szi- cum spiritu tuo. r. Sursum 
vünket. If.. Felemeltük az corda. Ifo. Habémus ad Dó
Úrhoz. Y. Adjunk hálát minum. 'f, Orátias agámus 
Urunknak, Istenünknek. If.. Dórnino Deo nostro. If.. 
Méltó és igazságos. Dignum et justum est. 

Valóban méltó és igazsá
gos, illli és üdvösséges, 

hogy mi neked mlndenkor 
és mindenhol hálát adjunk, 
szentséges úr, mindenható 
Atya, örök lsten: Ki dicsli
séges vagy szenteid taná
csában; mivel neked szal
gálnak teremtményeid és 
egyedül téged ismernek 
el alkotójuknak és Istenük
nek, és téged minden al
kotmányod dicsér és álda
nak szenteid, szabad szó
val vallván e világ királyai 
és hatalmasságai ellitt Egy
szülötted nagy nevét, kinek 
szalgálatára készen állanak 
az angyalok és a főangyalok, 
a trónállók és uralkodók és 
az egész mennyei sereggel a 

Vere dignum et justum 
est, aequum et salu

táre, nos tibi semper, et 
ubique grátias ágere: Dó
mine sancte, Pater omni
potens, aetérne Deus: Qui 
gloriárls in consflio Sanctó
rum tuórum. Tibi enim 
sérviunt creatúrae tuae: 
quia te solum auctórem et 
Deum cognóscunt, et om
nis factúra tua te colláudat, 
et benedicunt te Sancti 
tui. Quia illud magnum 
Unigéniti tui nomen coram 
régibus et potestátibus hu
jus saeculi libera voce con
fiténtur. Cui assistunt An
geli et Archángeli, Throni 
et Dominatiónes: cumque 
omni milltia caeléstis exér-
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te dicsőséged himnuszát zen-j cit us, hymnum glórlae tuae 
gik, szdnet nélkül mondván: eóncin unt, si ne fine dlcéntes. 

A kar elénekli a Sanctus-t, aztlln a pap így folytatja : 

f. Az úr legyen veletek. Y. Dominus voblscum . 
.&. ~s a te lelkeddel. &. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Kérünk, Qrémus. Pétimus, Dómine 
szentséges Urunk, min- sancte, Pater omnipo

denható Atya, örök lsten: tens, aetérne Deus: ut hane 
hogy az olajfának ezt a ter- creatúram ollvae, quam ex 
ményét, melyet a fából sar- ligni matérla prodire jus
jasztottál s melyet szájában slsti, quamque colúmba ré
vitt a bárkába visszatérő diens ad arcarn próprio 
galamb,megál +dan i és meg- pé rt u lit ore, bene+dlcere, 
szen+telni méltóztassál, et sancti+ficáre dignéris: 
hogy mindazok, kik azt át- ut, quicúmque ex ea re
veszik, lelki és testi oltalmat céperlnt, acclpiant sibi pro
nyerjenek és legyen, Urunk, tectiónem ánimae et córpo
kegyelmednek ez a sze nt jel- ris: fiátque, Dómine, nos
képe üdvösségünk eszköze. trae salútis remédium, tuae 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, grátiae sacraméntum. Per 
a te Fiad által. Dóminum. 

Könyörögjünk. lsten, kl Qrémus. Deus, qui dis
egybegyüjtöd, ami el pérsa cóngregas, et con

van szórva s fenn tartod, gregáta consérvas: qui pó
ami egybe van gyüjtve, ki pulis óbviam Jesu ramos 
megáldottad a Jézus elé portántib us benedixisti: 
ágakkal menll népet: áldd béne+dic étiarn hos ramos 
+meg e pálma- s olajfa- palmae et ollvae, quos tui 
ágakat is, melyeket szolgáid fámuli ad honórem nómi
szent neved tiszteletére hl- nis tui fidéliter susdpiunt: 
ven tartanak, hogy ahová ut, ln quemcúmque locum 
csak beviszik, az ott lakók introdúeli fúerint, tuam be
megnyerjék áldásodat és nedictiónem habitatóres loci 
számazve minden bajt, ol tal- illius consequántur: et, omni 
IJ!azza meg jobbod azokat, adversitáte effugáta,déxtera 
k1ket megváltott a te Fiad tua prótegat, quos redémit 
Jé.zus Krisztus, a mi Urunk. Jesus Christus, Filfus tuus, 
l<• veled él és uralkodik. bóminus noster: Qui tecum. 

Könyörögjünk. lsten, ki Qrémus. Deus, qui miro 
végzésed csodálatos dispositiónis órdine, ex 

rendje szerlnt érzéketlen rebus étiarn lnsensibllibus, 
dolgok által is meg akartad dispensatiónem nostrae sa· 
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mutatni üdvösségünk meg
szerzését, add, kérünk, hogy 
hiveid ájtatos szlvvel meg
értsék annak titkos értel
mét, mit a sokaság mai 
napon mennyei világosság 
sugallatára cselekedett, mi
dőn a Megváltó elé menvén, 
pálma- és olajágakat terl
tett lába alá. A pálmaágak 
tehát azt jelentik, hogy kö
zel van a halál fejedelme 
fölötti diadal: az olajfa sar
jadékai pedig mintegy azt 
kiáltják, hogy a lelki olaj 
megérkezett. Megértette 
ugyanis már akkor az em
berek boldog sokasága, hogy 
Megváltónk megkönyörül 
az emberi nem nyomo
ruságain és az egész világ 
életéért harcba száll a halál 
fejedelmével és halálával 
Ie ls gy6zi. Azért szót 
fogadván, olyanokat cse
lekedett, mik őbenne mind 
a gy6zelem diadalát, mind 
az. irgalom bóségét jelen
tik. Ml ls, teljes hittel hi
vén, hogy ezek így és ezért 
történtek, alázatosan ké
rünk, szentséges Urunk, 
mindenható Atya, örök ls
ten, ugyanazon a mi Urunk 
Jézus Krisztus által, hogy ő 
benne s 6 általa, kinek tag
jaivá rendeltél minket, a ha
lál országa felett győzedel
meskedjünk és Igy az 6 di
csőséges feltámadásának is 
részesei lehessünk: Ki veled. 

K 6nyörögjünk.lsten, ki azt 
parancsoltad, hogy a ga

lamb olajfaág által hirdesse 

Iútis osténdere volulstl: da, 
quaesumus; ut devóta tu
órum corda fidélium salú
briter intélligant, quid mys
tice deslgnet In facto, quod 
hódi e caelésti lúmine affláta, 
Redemptóri óbviam procé
dens, palmárum atque oli
várum ramos vestlgils ejus 
turba substrávit. Palmárum 
lgitur rami de mortis prln
cipe triúmphos exspéctant; 
súrculi vero ollvárum, spiri
tuálem unctiónem adve
nlsse quodámmodo clamant. 
lntelléxit enim jam tunc 
illa hóminum beáta multi
túdo praefigurári : quia Re
démptor noster humánls 
eóndolens misériis, pro to
tius mundi vita cum mortis 
principe esset pugnatúrus, 
ac moriéndo triumphatú
rus. Et Ideo tália óbsequens 
administrávit, quae in illo, 
et triúmphos victóriae, et 
misericórdiae pinguédinem 
declarárent. Quod nos quo
que plena fide, et factum 
et significátum retinéntes, 
te, Dómine sancte, Pater 
omnlpotens, aetérne Deus, 
per eúmdem Dóminum nos
trum jesum Christum sup
pllelter exorámus : ut ln 
ipso, atque per ipsum, cujus 
nos membra fleri voluistl, de 
mortis império victőriam 
reportántes, ipsfus gloriósae 
resurrectiónis participes esse 
mereámur: Qui tecum. 

Orémus. Deus, qui per 
ollvae ramum, pacem 

terris colúrnbarn nuntláre 
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a világnak a békét, kérünk, l jussist i: praesta, quaesu
szen+teld meg ez olaj- és mus; ut hos ollvae, ce
egyéb ágakat mennyei ál- terarúmque árborum ramos, 
dásoddal, hogy egész né- caelésti bene >!<dictióne sanc
pednek üdvösségére válja- tlfices: ut cuncto pópulo 
nak. A mi Urunk Jézus tuo proficiant ad salútem. 
l{risztus által. &. Amen. Per Christum. If.. Amen. 

Könyörögjünk. Áldd + Qrémus. Béne+dic,quae
meg kérünk, Urunk, sumus, Dómine, hos 

ezeket a pálma- és olaj- palmárum, seu olivárum 
ágakat és tedd, hogy amit ramos: et praesta; ut, quod 
ma néped tiszteletedre tes- pópulus tuus in tui vene
tileg cselekszik, azt végezze ratiónem hodiérna die cor
teljes áldozatkészséggel lel- porállter agit, hoc spiri
kileg, ellenségén győzedel- tuAliter summa devotlóne 
meskedve s az irgalmasság perflclat, de hoste victó
cselekedeteit kiváltképpen riam reportándo, et opus 
szeretve. A mi Urunk jézus miserlcórdiae summópere 
l{rlsztus. diligéndo. Per Dóminum. 

Ekkor a pap tömjént tesz a füstölűbe s az Asperges kezde tű (lásd 
az 1427. oldalt) antilonát mondva, háromszor meghinti szenteltvlz
zel a barkát s háromszor megtömjénezi. Aztán Igy folytatja : 

8'. Az úr legyen veletek. i 8'. Dóminus voblscum. 
&· És a te lelkeddel. j &. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. lsten, ki 'Ürémus. Deus, qui Filium 
Fiadat, a mi Urunk j' tuum jesum Christum 

Jézus l{risztust, Odvössé- Dómlnum nostrum pro sa
günkért e világra küldötted, i lúte nostra in hunc mundum 
hogy magát hozzánk aláz- ; misísti, ut se humiliáret ad 
va, minket hozzád vissza- i nos, et nos revocáret ad te: 
vezessen: kinek , midőn je- ! cui ét iam, dum Jerúsalem 
ruzsálembe ment, hogy az l veniret, ut adimpleret Scrip
lrást betöltse, a hivő nép túras, credéntium populó
serege buzgó áhitattal ru- rum turba, fidelissima de
háit pálmaágakkal útjára votióne vestiménta sua cum 
terítette: engedd, kérünk, rarnis palmárum in via ster
hogy mi is utat készítsünk né ba nt: praesta, quaesu
annak a hitnek, mely által mus; ut illi fidei viam prae
a botl~s kövének és bot- parémus, de qua, remóto 
rány sztklájának el távolitása lápide offensiónis, et petra 
után jó cselekedeteink az scándali, fróndeant apud te 
Igazság ágaival viruljanak ópera nostra justitiae ra-
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előtted, hogy méltók le-~ mis: ut ejus vestigia sequi 
hessünk annak nyomdokait mereámur: Qui tecum. 
követni: Ki veled. 
Ezután klosztjAk a barkát előbb a papság, majd a nép között. 
Mlndenkl térdenAllva veszi At és megcsókolja először a barkát 
és azután a pap kezét. Közben a kar a következő antifonAkat 

énekli: 

Ant. A zsidók gyermekei Ant. Púeri Hebraeórum 
olajágakat hordozva mentek portántes ramos olivárum, 
az úr elé, ujjongván és obviavérunt Dómino, cla
mondván: Hozsánna a ma- mántes, et dicéntes: Ho-
gasságban. sánna in excélsis. 

Ant. A zsidók gyerme- Ant. Púeri Hebraeórum 
kei ruháikat ter! tették az vestiménta prosternébant ln 
útra s kiáltozták, mond- via, et clamábant dlcéntes: 
ván : Hozsánna Dávid Fiá- Hosánna fili o David: bene
nak. Áldott, ki az úr nevé- dictus, qui venit in nómine 
ben jó. Dómini. 

1. Az úr legyen veletek. f. Dómlnus voblscum. 
f!r. ~s a te lelkeddel. f!r. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Örök min- orémus. Omnipotens sem
denható lsten, aki azt pitérne Deus, qui Dó

akartad, hogy Urunk jézus i mlnum nostrum jesum Chri
Krísz tus a szamárvemhére l stum super pullum ásinae 
üljön és aki a népsereget sedére feclsti, et turbas po
megtanitottad,hogy ruhákat l pulórum vestiménta, vel ra
és ágakat terltsen az útra, mos árborum in via stér
ésaződlcséretére Hozsannát nere, et Hosánna decantáre 
énekeljen, add kérünk, hogy l in laudem ipsfus docuísti: 
mi az ő ártatlanságát kö- da, quaesumus; ut illórum 
vethessük és ezáltal érde- innocéntiam imitári possi
mét is megnyerni mél- mus, et eórum méritum 
tók lehessünk. Ugyaoazon eónsequi mereámur. Per 
Krisztus Urunk. eúmdem. 

2. A körmenet. 

Ezutiln kezdödlk a körmenet. A pap tömjént tesz a füstölöbe, 
majd a diákonus a nép felé fordulva mondja : ProcedAmua ln 
pace. - Induljunk békevel. - A kar felel : ln nómine Christi. 
Amen. - Krisztus nevében. Amen. A körmenet alatt a papság 
és a hivők kezükben viszik a barkAt és az Itt következő antl-

fonákból énekelnek: 
Ant. (Máté 21, 1-3, 7-9.) l Ant. (Matth. 21, 1-3, 7, 

Midőn Jeruzsálemhez köze- i 8 et 9.) Cum appropin-
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ledett az úr, elkülde két 
tanitványt, mondván: Men
jetek a helységbe, mely 
előttetek vagyon és talál
tok egy megkötött szamár
vemhet, melyen még em
ber nem ült; oldjátok el 
és hozzátok ide nekem. És 
ha valaki nektek szól, 
mondjátok, hogy az úrnak 
szüksége vagyon rá. Elold
ván a szamárvemhét, elve
zeték Jézushoz és rájatevén 
ruháikat, lit ráülteték. Né
melyek Jeteriték ruháikat 
az uton, mások meg gallya
kat vagdalának a fákról és 
az útra szórák. Akik pedig 
követék, kiáltozának: Ho
zsánna, áldott, ki az úr nevé
ben jő. Áldott a mi atyánk
nak, Dávidnak országa. 
Hozsánna a magasságban. 
Dávid fia,könyörülj rajtunk. 

Ant. (Ján. 12, 12-13.) 
Midlln a nép meghallotta, 
hogy Jézus Jeruzsálembe 
jön, pálmaágakat vlln és 
elébe méne s a gyermekek 
kiáltozának, mondván: Ez 
az, ki a nép üdvösségére jött. 
Itt a mi üdvösségünk és Iz
rael megváltása. Milyen ha
talmas ő, kinek elébe men
nek a trónok és uralkodók. 
Ne félj, Sion leánya; ime, a 
te Királyod jön hozzád sza
márvemhén ülve, miként 
irya van. Üdvözlégy Király, 
világ alkotója, ki megvál
tani jöttél minket. 

quáret Dóminus Jerosóly
mam, misit duos ex disci
pulis suis, dicens: lte in ca
stéllum, quod contra vos 
est: et inveniétls puJium 
ásinae alligátum, super 
quem nullus hóminum se
dit: sólvite, et addúcite 
mihl. Si quis vos interrogá
verit, dicite: Opus Dórnino 
est. Solvéntes adduxérunt 
ad Jesum: et imposuérunt 
illi vestlménta sua, et sedit 
super eum: álii expandébant 
vestimént a sua in via: álii 
ramos de arbóribus sterné
bant: et qui sequebántur, 
clamábant: Hosánna, bene
dictus, qui venit in nómine 
Dómini: benedictum re
gnum patris nostri David: 
Hosánna in excélsis: mise
rére nobis, fili David. 

Ant. (Joann. 12, 12-13.) 
Cum audisset pópulus, quia 
Jesus venit Jerosólymam, 
accepérunt ramos palmá
rum : et exiérunt ei ób
viam, et clamábant púeri, 
dicéntes: Hic est, qui ven
túrus est in salútem pópuli. 
Hic est salus nostra, et re
démptio Israel. Quantus est 
iste, cui Throni, et Domina
tiónes occúrrunt l No li t i
mére, filia Sion: ecce Rex 
tuus venit tibi, sedens super 
puJium ásinae, sicut scrip
tum est. Salve Rex, tabri
cátor mundi, qui venisti re
dimere nos. 

Ant. Hat nappal hús- Ant. Ante sex dies so-
vét ünnepe ellltt, midőn az , térnnis Paschae, quando ve-
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úr jeruzsálem városába nit Dóminus ln elvitAtem 
jött, gyermekek jövének jerúsalem, occurrérunt ei 
eléje és kezükben pálma- púeri: et ln mántbus portá
ágakat vivének és kiáltának bant ramos palmárum, et 
nagy szóval, mondván: Ho- clamábant voce magna, di
zsánna a magasságban, ál- céntes: Hosánna in excél
dott vagy, kl irgalmasságod sis: benedictus, qui venlsti 
bllségében jöttél: Hozsánna in multitúdine misericórdiae 
a magasságban. tuae : Hosánna in excélsls. 

Ant. A sereg virágok- Ant. Occúrrunt turbae 
kal és pálmákkal jön a cum flóribus et palmis 
Megváltó elé: s a diadalmas Redemptóri óbviam: et vi
győztesnek ill l! hódolatot ctóri triumphánti digna dant 
mutat be: a népek az lsten obséquia: Filium Dei ore 
Fiát ajkukkal dicsllltik: és gentes praedicant: et in lau
Krisztus dicséretére az ege- dem Christi voces tonant 
klg felhangzanak e szavak: per n ú bila: Hosánna in ex
Hozsánna a magasságban. célsis. 

Ant. Az angyalokkal s j Ant. Cum Angelis et 
a gyermekekkel egyesül- púeris fidéles inveniámur, 
jünk, mi is, hivek, és kiált- triumphatóri mortis ela
suk a halál legyllzójének: mántes: Hosánna in excél
Hozsánna a magasságban. sis. 

Ant. A nagy sokaság, Ant. Turba multa, quae 
mely az annepre egybe- convénerat ad diem festum, 
gyült, az úrnak kiálta: Ál- clamábat Dómino: Benedlc
dott, aki az úr nevében j ll: tus qui venit in nómine Dó
Hozsánna a magasságban. mini: Hosánna in excélsis. 

A körmenet vissza tértével két vagy négy énekes bemegy a temp
lomba, belülről beteszik az ajtót s a künnlevökkel felviltva 

éneklik: 

Dicséret és tisztelet és 
öröm neked Krisztus, 

Király, Megváltó, kinekjám
bor hozsánnát énekeltek a 
gyermekek. ij. Dicséret. 

Izrael királya, és Dávid 
sarja te vagy, . aki, áldott 
királyunk, az Ur nevében 
jöttél. Ilr· Dicséret. 

Téged az angyali kar 
dicsérve magasztal az ég
ben, s velük az ember, és 

Glória, laus, et honor, tibi 
sit, Rex Christe Re

démptor: Cui puerile decus 
e_rompsit Hosánna plum. 
Ji.. Glória, laus. 

Israel es tu Rex, Davidis 
et inclyta proles: Nómine 
qui in Dómini, Rex bene
dlcte, venis. Ilr· Glória, laus. 

Coetus in excélsis te 
laudat eaeileus omnis: Et 
mortális homo, et cuncta 
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minden teremtmény a föl- creáta simul. f!r. Glória, 
dön. f!r. Dicséret. laus. 

A zsidó nép pálmát szórt Plebs Hebraea tibi cum 
utad elébe, mi imádságot, palm is óbvia venit: Cum 
fogadalmat és himnuszt ho- prece, voto, hymnis, ád
zunk Ime neked. f!r. Dicsé- sumus ecce tibi. f!r. Gló-
ret. ria, laus. 

Azok neked, a szenve- Hi tibi passúro solvé-
désre készülőnek adtak dí- ban t múnla laudis: Nos tibi 
csérll hódolatot: mi neked, regnánti pángimus ecce me
az uralkodónak zengjük Ime Ios. f!r. Glória, laus et honor 
énekünket. f!r. Dícséret. tibi sit. 

Azok tetszettek neked: Hi placuére tibi, piá-
tessék a mi hódolatunk is, ceat devótio nostra: Rex 
jóságos király, kegyes ki- bone, Rex clemens, cui 
rály, kinél a jó mindig tet- bona cuncta placent. f!r. 
szésre talál. ft.. Dícséret. Glória, laus. 
Ezután az alsuroap megüti a keresztszárával a templom ajtaját, 
mlre az megnyilik és a körmenet a templomba megy, ezt énekelve: 

f!r. Bemenvén az úr a f!r. lngrediénte Dórnino 
szent városba, a zsidók in sanetam civitátem, He
gyermekei a jövó föltáma- braeórum púeri resurrec
dást hirdetvén ellíre, • Pál- tiónem vitae pronuntiántes, 
maágakat tartva, kiálták: • Cum rarnis palmárum: 
Hozsánna a magasságban. Hosánna..~,. clamábant, in ex-
1. Midőn meghallotta a nép, célsis. ~. Cum audisset 
~ogy Jézus jeruzsálembe pópulus, quod jesus venlret 
JÖn, kimenének elébe. • Pál- jerosólymam, exiérunt ób-
maágakat. viam ei. • Cum ramis. 

4. A szentmlse. 
(Stációs-templom: a lateráni Szent jános bazilika.) 

Bevonulásra.(Zs. 21, 20,22.) Introitus. (Ps. 21, 20 et 22.) 
ram, ne vond meg tó- Dlómine, ne longe tá-
Jem segltségedet, fi- l!J cias auxilium tuum 
gyelj reám és oltal- a me, ad defensió-

mazz meg engem: szaba111ts nem meam áspice: libera 
meg az oroszlán torkából, me de ore leónis, et a cór
engem, a megalázotta t, a bö- ni bus unicórnium humilitá
lény szarvától. (Zs. u. a. 2.) 

1 

tem mfam. (Ps. ibid., 2.) 
Istenem, Istenem, tekints Deus Deus meus, réspice 
reám: miért hagytál el en- in me: quare me derell
gem? távol van ~zabadulá-. quísti? longe a salúte mea 
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somtól hangos jajveszékelé
sem. Uram. 

Könyörgés. Mindenható 
örök lsten, ki az em

beri nem számára az aláza
tosság követendő példája
ként megengedted, hogy 
Üdvözltönk testet öltsön és 
kereszthalált haljon, engedd 
meg kegyesen, hogy az ő 
béketűrését követhessOk és 
így feltámadásának részesei 
lehessünk. Ugyanazon a mi 
Urunk. 

verba delictórum meórum. 
Dómlne, ne longe. 

Orátio. Omnipotens sem
pitérne Deus, qui hu

máno géneri ad imitándum 
humilltátls exémplum, Sal
vatórem nostrum carnem 
súmere, et crucem subfre 
fecfstl: concéde propltfus; 
ut et patléntiae ipsfus ha
bére documénta, et resur
rectiónis consórtla mere
ámur. Per eúmdem Dómi-
num. 

(TIIbb könyörgés ma nincs.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez Irt le- Apóstoli ad Phillppénses. 

veléből. (2, 5-ll.) (2, 5-11.) 

Testvérek: Ugyanazt az fratres: Hoc enim sen
érzést ápoljátok maga- tlte in vobis, quod et 

tokban, amely Krisztus jé- ln Christo jesu: qui cum 
zusban is megvolt, aki mi- in forma Dei esset, non 
dön az lsten alakjában volt, rapinam arbitrátus est esse 
nem tartotta az lstennel se aequálem Deo: sed se
való egyenlőséget oly do- metlpsum exinanlvit for
Jognak, melyhez erőszako- mam servi accfpiens, in 
san ragaszkodjék, hanem simiritúdinem hóminum 
kiOresltette önmagát, fel- factus, et bábitu invéntus 
vette a szolga alakját, em- ut homo. Humiliávit semet
berekhez hasonló lett és lpsum, factus obédiens us
külsejét tekintve úgy jelent ,, que ad mortem, mortem 
meg, mint ember. Megalázta autern crucis. Propter quod 
magát és engedelmes lett a et Deus exaltávit ill um: et 
halálig és pedig a halálig a 

1

, donávit illi nomen, quod 
keresztfán. Ezért az lsten est super omne nomen: ut 
is igen felmagasztalta őt és ln nómine jesu omne genu 
oly nevet adott neki, mely l flectátur caeléstium, ter
minden más név fölött van: réstrium, et infernórum: et 
hogy jézus nevére minden l omnis lingua confiteátur, 
térd megha'oljon: az égieké, quia Dóminus Jesus Chri
a földieké ~s az alvilágiaké, stus in glória est Dei Patris. 
s minden nyelv vallja az 
Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az úr. 
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Atvonulúra. (Zs. 72, 24, 1- Graduale. (Ps. 72, 24 et 
3.) Te megfogtad jobbomat, 1-3.) Tenulsti manum déx
tanácsoddal vezetsz, s aztán terarn meam: et in volun
dicsóségre emelsz. r. Mily jó táte tua deduxisti me: et 
az Isten Izraelhez, azokhoz, cum glória assumpsisti me. 
kik igazszivüek. Az én r. Quam bonus Israel Deus 
lábam mégis majdnem meg- rectis corde l mei autern 
ingott, lépésem majdnem paene moti sunt pedes: 
megtántorodott, mert el- paene effúsi sunt gressus 
fogott a gonoszokkal szem- mei: quia zelávi in pecca
ben az irigység, amikor lát- tóribus, pacem peccatórum 
tam a bűnösök jólétét. videns. 

Böjti ének. (Zsolt. 21, 2-9, Tractus. (Ps. 21, 2-9, 18, 
18,19,22,24,32.) Istenem, ls- 19, 22, 24 et 32.) Deus, Deus 
tenem, tekints reám: miért meus, réspice in me: quare 
hagytál el engem? r. Távol me dereliquisti? r. Longe a 
van szabadulásomtól han- salúte mea verba delletó
gos jajveszékelésem. r. Én rum meórum. r. Deus meus, 
Istenem, kiáltok nappal, de clamábo per diem, nec 
te nem hallgatsz meg, kiál- exáudies: in nocte, et non 
tok éjjel is és nyugtot nem ad insipiéntiam mihi. r. Tu 
találok. r. Te pedig ott la- autern in sancto hábitas, 
kol a szent helyen és Izrael laus Israel. r. ln te spera
dlcsér téged. r. Benned biz- vérunt patres nostri: spe
tak atyáink: biztak és te ravérunt, et liberásti eos. 
megszabadltottad öket. r. r. Ad te clamavérunt, et 
Hozzád kiáltottak és megsza- salvi facti sunt: in te spe
badultak, benned biztak és ravérunt, et non sunt con
meg nem szégyenültek. r. fúsi. f. Ego autern sum ver
Én azonban féreg vagyok, mis, et non homo: o pp ró
nem ember, embereknek brium, hóminum, et abjéc
csúfja, népnek útálata. r. tio plebis. r. Omnes qui 
Aki csak lát, mind gúnyt vidébant me, aspernabán
űz belólem, félrehúzza aj- tur me: loeúti sunt láblis, 
k_át, fejét csóválgatja. r. Az et movérunt caput. r. Spe
Urban bizott, mentse meg rávit in Dómino, erfpiat 
öt, szabaditsa meg ha ked- eum: salv um fádat eum: 
vét leli benne. -gt,' Néznek quóniam vult eum. r. lpsi 
rám, bámulnak engem: szét- vero consideravérunt, et 
osztottá~ egymás között ru- conspexérunt me: divisé
hámat, es köntösömre sor- runt sibi vestiménta mea, 
sot vetettek. r. Szabadi ts et super vestem meam ml
meg az oroszlán torkából, l sérunt sortem. 1. Libera 
cng..:m, a megalázottat, a me de ore leónis: et a 
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bölény szarvától. r. Ti, kik 
félitek az Urat, d!csérjétek 
Ot, Jákob minden Ivadéka, 
magasztaljátok Ot. r. Az 
úrról beszélek az eljövendO 
nemzedéknek: az O Igazsá
gát fogják hirdetni az egek. 
f. A szaletendó népnek, 
mivel az úr így cseleke
dett. 

córnibus unicórnium humi
litátem meam. r. Qui timé
tis Dóminum,laudáte eum: 
univérsum semen jacob, 
magnificAte eum. r. An
nuntiábitur Dórnino gene
rátio ventúra: et annuntiá
bunt caeli justitiam ejus. r. Pópulo, qui nascétur, 
quem fecit Dóminus. 

(Ezutitn következik a szenvedés története. Csendes misében a pap 
az evangélium oldalAn olvassa, de a hivek csak a végén lillanak 
fel. Nagymisében a pap a passiót a lecke-oldalon mondja és éne· 
kesek éneklik. Az egyik énekes (C.) az evangélium elbeszélő részelt, 
a mitslk (~) az úr Jézus szavalt, a harmadik énekes vagy a kar 

(5.) a többi személyek és a tömeg szavait énekli.) 

A mi Urunk jézus Krisztus j Pássio Dómini nostri jesu 
klnszenvedése Szent Máté j Christi secúndum Mat-

szerint. (26-27. fej.) thaeum. (Cap. 26-27.) 

Az időben: Mondá Jézus ll" illo témpore: Dixit jesus 
tanftványainak: ~Tud- discfpulis suis: ~ Scitis 

játok, hogy két nap mulva 1 quia post bfduum Pascha 
húsvét lészen és az Ember-~ fiet, et Fflius hóminis tra
fiát elárulják, hogy megfe- détur ut crucifigátur. C. 
szftsék. C. Akkor egybegya- Tunc congregáti sunt prin
lének a papi fejedelmek és cipes sacerdótum, et senió
a nép vénei a főpap udva- res pópuli in átrium prfn
rába, aki Kaifásnak nevez- cipis sacerdótum, qui dice
tetett és tanácsot alének, bátur Cáiphas: et consilium 
hogy jézust csellel megfog- fecérunt ut jesum dolo te
ják és megöljék. Mondák nérent, et occiderent. Dice
azonban: S. Ne az annepna- ban t au tem: S. Non in die 
pon, nehogy lázadás támad- festo, ne forte turnúttus 
jon a nép között. C. Mikor fleret in pópulo. C. Cum 
pedig Jézus Bethániában autern Jesus esset in Be
vala, a bélpoklos Simon há- thánia in domo Simónis 
zában, hozzája járula egy leprósi, accéssit ad eum 
asszony, alabástrom-edény- múlier habens alabástrum 
ben drága kenettel, melyet az unguénti pretiósi, et effúdit 
asztalnál ülőnek fejére önte. super caput ipsít1s recum
Látván ezt a tanftványok, béntis. Vldéntes autern dis
bosszankodának, mondván: ef puli, indignátl sunt, dlcén
S. Mlre való ez a pazarlás? tes: S. Ut quid perdltio 
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Mert drágán el lehetett haec? pótuit enim Istud 
volna ezt adni és árát a sze- venúrndari multo, et dari 
gényeknek adni. C. Észreve- paupéribus. C. Sciens autern 
vén pedig ezt jézus, mondá jesus, ait lllis:+ Quid mo
nekik:+ Mit bántjátok ezt lésti estis huic mulieri? 
az asszonyt? Hiszen jó dol- opus enim bonum operáta 
got cselekedett velem. Mert est in me. Nam semper 
a szegények veletek vannak pá u peres habétis vobiscum: 
mindenkor, de én nem min- me autern non semper ha
dig vagyok nálatok. ű meg bétis. Mittens enim haec 
testemre öntvén e kenetet, unguéntum hoc in corpus 
temetésemre cselekedte. meum. ad sepeHéndum me 
Bizony mondom nektek, fecit Amen dico vobis, 
ahol csak hirdetni fogják ubicúmque praedicAtum fú
ezt az evangéliumot az egész erit hoc Evangélium in toto 
világon, azt is majd elmond- mundo, dicétur et, quod 
ják, amit ez cselekedett, az haec fecit in memóriam 
tl emlékezetére. C. Akkor el- ej us. C. Tunc ábilt un us de 
méne egy a tizenkettő kö- duódecim, qui dicebátur 
zül, kinek neve volt iska- judas lscariótes, ad prin
rióti júdás, a papi fejede!- cipes sacerdótum, et ait 
mekhez és mondá nekik; illis: S. Quid vultis mihi 
S. Mit fogtok nekem adni, l dare, et ego vobis eum tra
ha én tlt kezetekbe adom? dam? C. At illi constitué
C. Azok pedig rendelének runt ei triglnta argénteos. 
neki harminc ezüst pénzt. Et exlnde quaerébat oppor
És attól fogva alkalmat tunitátem ut eum tráderet. 
keres vala, hogy tlt elárulja. 

A kovásztalanok első Prima autern die azy-
napján pedig jézushoz járu- mórum accessérun t disel
,ának a tanltványok, mond- puli ad jesum, dicéntes: S. 
ván: S. Hol akarod, hogy Ubi vis pa rém us tibi co
elkészltsük néked a húsvéti médere pascha? C. At jesus 
bárányvacsorát?C.jézuspe- dixit: + lte in civitátem 
dig mondá :+ Menjeteka vá- ad quemdam, et dícite ei: 
ros ba egy bizonyos ember- Magister d i cit: Tempus 
hez és mondjátok neki: A meum prope est, apud te 
mester üzeni: Az én időm fácio pasch a cum discipulis 
közel vagyon, nálad tartom meis. C. Et fecérunt di
a húsvéti vacsorát tanítvá- sclpuli, sicut constftuit illis 
nyaimmal együtt. C. És úgy jesus, et paravérunt pa
cse!ekvének a tanlt.ványok, scha. Véspere autern facto, 
~mmt .rendelte nek1k jézus discumbébat cum duóde
es eikesziték a húsvéti bá- 1 eim disclpulis suis. Et edén-
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rányt. Mikor aztán este lett, tib us illls, dixit: + Amen 
asztalhoz telepedék tizenkét dico vobis, quia unus ve
tanitványával. És amint esz- st rum me tradltúrus est. 
nek vala, mondá: +Bizony C. Et contristáti valde, 
mondom nektek, hogy egy coepérunt singuli dicere: S. 
közületek el fog árulni en- Numquid ego sum, Dó
gem. C. És igen megszomo- mine? C. At ipse respón
rodván, kezdék egyenként dens, ait: + Qui intfogit 
kérdezni: S. Csak nem én va- mecum manum in paróp
gyok, Uram? C. Ű pedig fe- side, hic me tra det. Fili us 
lelvén, mondá:+ Aki velem quidem hóminis vadit, sicut 
kezét a tálba nyujtja, az scriptum est de illo: vae 
árul el engem. Az Emberfia autem hóminl ilii, per quem 
ugyan elmegyen, amint meg Fllius hóminis tradétur: bo
vagyon Irva felőle; de jaj num erat ei, si natus non 
annak az embernek, aki az fulsset homo ille. C. Res
Emberfiát elárulja; jobb póndens autem Judas, qui 
lett volna annak, ha nem trádidit eum, dixit: S. Num
született volna az az ember. quid ego sum, Rabbi? C. 
C. Megszólalván Judás, ki el- Ait illi :+Tu dixfsti. C. Coe
árulta őt, mondá : S. Csak nántibus autern els, aceépit 
nem én vagyok, Rabbi? C. Jesus panem, et benedlxit, 
Felelé neki: + Te mondád. ac fregit, deditque discípu
C. Midőn pedig vacsoráltak, lis suis, et ait: +Acclpite et 
vevén Jézus a kenyeret,meg- comédite: hoc est corpus 
áldá, megszegé és tanltvá- meum. C. Et accfpiens cá
nyalnak adá, mondván : + licem, grátias egi t: et dedit 
Vegyétek és egyétek, ez az il lis, dicens: +Bibi te ex hoc 
én testem. C. És vévén a omnes. Hic est enim san
kelyhet, .hálát ada és nekik guis meus novi testaménti, 
adá, mondván: + Igyatok qui pro multis effundétur in 
ebből mindnyájan; me rt ez remissiónem peccatórum. 
az én vérem, az újszövet- Dico autern vobis: non bi
ségé, mely sokakért kionta- barn ámodo de hoc genf
tik a bűnök bocsánatára. mine vitis, usque in diem 
Mondom pedig nektek: Mos- ill um, cum illud bibam vo
tan tól fogva nem iszom a biscum novum in regno 
szőlö eme terméséből addig Patris mei. C. Et hymno 
a napig, mikor azt az újat dicto, cxiérunt in montem 
iszom majd veletek Atyám 

1 

Olivéti. Tunc dicit illis 
országában. C. És szent éne- Jesus: + Omnes vos scán
ket énekelvén, kimenének az dal um patiémini in me, in 
Olajfák hegyére. Akkor mon-

1 
is ta nocte. Scriptum est 

dá nekik Jézus : >1:1 Mlnd· enim: PereMiam pastórem, 

Misslál<-. 26 



402 VIRÁGVASÁRNAP 

nyájan megbotránkoztok et dispergéntur oves gregis. 
énbennem ez éjjel. Mert Irva Postquam au tem resurréx
vagyon: Megverem a pász- ero, praecédam vos in Ga
tort és elszélednek a nyáj lilaeam. C. Respóndens au
juhai. De ha majd fel tá- tem Petrus, ait illi: S. Et si 
madtam, elöttetek megyek omnes scandalizáti fúerint 
Galileába. C. Péter pedig in te, ego numquam scan
megszólalván, mondá neki: dalizábor. C. Ait illi je
S. Ha mindnyájan megbot- sus:+ Amen dico tibi, quia 
ránkoznak is tebenned, én ln hac nocte, Antequam 
meg nem botránkozomsoha. gallus cantet, ter me negá
C. Mondá neki jézus:+Bi- bis. C. Ait illi Petrus: S. 
zony mondom neked, hogr. Etiam si oportúerit me mori 
ez éjjel, miell!tt a kakas szó , tecum, non te negábo. C. 
háromszor tagadsz meg en- Simliiter et omnes disclpuli 
gem. C. Mondá neki Péter: dixérunt. 
S. Ha meg is kellene hal-
nom veled, nem tagadlak meg téged. C. Hasonlóképpen 
beszélének a tanltványok mindnyájan. 

Akkor jézus a Getsze- Tunc venit jesus cum 
máni nevezetű majorba illis in villam, quae dlcitur 
méne veiOk és mondá tanit- Gethsémani, et dixit dis
ványalnak: +Üljetek le itt, cfpulis suis: + Sedéte hic, 
mlg odébb megyek és imád- donec vadarn illuc, et orem 
kozom. C. És maga melié vé- C. Et assúmpto Pet ro, et 
vén Pétert és Zebedeus két duóbus flliis Zebedaei, coe
fiát, kezde szomorkodni és pit contristAri, et moestus 
gyötrl!dni.Akkor mondá ne- esse. Tunc ait illis:~Tristis 
kik: +Szomorú az én lelkem est ánima mea usque ad 
mindhalállg. Várjatok itt és mortem: sustinéte hic, et 
virrasszatok velem. C. És vigiláte mecum. C. Et pro
kissé ell!bbre menvén orcá- gréssus puslllum, prócidit in 
jára borula, imádkozván és fáclem suam, orans, et 
mondván: + Atyám l ha dicens: +Pater mi, si pos
lehetséges, múljék el tillern slbile est, tránseat a me 
e pohár. Mindazonáltal, ne calix iste. Verúrntamen non 
úgy legyen, amint én aka- sicut ego volo, sed sicut 
rom, hanem amint te. C. És tu. C. Et venit ad disclpu
tanltványaihoz méne és alva Ios suos, et invénit eos 
találván öket, mondá Péter- dormiéntes: et dicit Pet ro: 
nek: + Igy hát egy óráig +Sic non potulstis una hora 
sem birtatok virrasztani ve- vigiláre mecum? Vigiláte, 
lern? Ébren legyetek és et oráte, ut non intrétls in 
Imádkozzatok, hogy kisér- tentatiónem. Splritus qui-
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tésbe ne essetek. A lélek dem promptus est, caro 
ugyan kész, de a test autem infirma. C. Iterum 
gyönge. C. Másodszor is újra secúndo ábiit, et orávit, 
elméne és imádkozék, mond- dicens: tf-4 Pater mi. si non 
ván: tf-4 Atyám l Ha el nem potest hic calix transfre, 
múlhatlk e pohár anélkül, nisi bibam lllum, fiat vo
hogy ki ne igyam, legyen Júntas tua. C. Et venit 
meg a te akaratod. C. És me- Iterum, et lnvénlt eos dor
gint visszatérvén, alva ta- miéntes: erant enim ócull 
lálá őket, mert szemeik el eórum graváti. Et relfctis 
voltak nehezedve. És ott- illis, Iterum ábiit, et orávit 
hagyván öket, ismét elméne tértio, eúmdem sermónem 
és harmadszor imádkozék, dicens. Tunc venit ad discl
ugyanazon beszédet mond- pulos suos, et dicit illis:tf-4 
ván. Akkor tanltványaihoz Dormfte jam, et requlés
méne és mondá nekik: ci te: ecce appropinquávit 
ti-Aludjatok már és nyugod- hora, et Fflius hóminis tra
jatok; Ime elközelgett az détur in manus peccatórum. 
óra és az Emberfia a bűnö- Súrgite, eámus: ecce appro
sök kezébe adatik. Keljetek pinquávit qui me tradet. 
föl, menjünk; íme közele- C. Adhuc eo loquénte, ecce 
dik, aki engem elárul. C. Mlg Judas unus de duódecim 
ő szól vala, Ime judás, egy venit, et cum eo turba 
a tizenkettő közül, eljöve és multa cum gládiis, et fústi
vele nagy sereg, kardokkali bus, mlssi a prindpibus 
és dorongokkal, küldetve a sacerdótum, et seniórlbus 
papi fejedelmektől és a nép pópuli. Qui autem trádidlt 
véneitől. Aki pedig elárulta l eum, dedit illis signum dl
őt, jelt adott nekik, mond-J cens: S. Quemcúmque oscu
ván: S. Akit megcsókolok, ő 1 lá tus fúero, ipse est, tenéte 
az, fogjátok meg. C. És azon-~ eum. C. Et conféstim aceé
nal jézushoz járulván, dens ad jesum, dixit: S. Ave 
mondá: S. Üdvözlégy, Rabbi l Rabbi. C. Et osculátus est 
C. És megcsókolá őt. jézus eum. Dixitque illi jesus: 
megmondáneki:tf-4Barátom! l tf-4 Amlce, ad quid venlsti? 
ml végre jöttéi?C.Akkor hoz- C. Tunc accessérun t, et 
zámenének és kezet vetének 

1 

manus injecérunt ln jesum, 
jézusra és megragadák őt. És et tenuérunt eum. Et ecce 
íme egy azok közül, kik jé- unus ex his, qui erant cum 
zussal valának, kinyujtván ' jesu, exténdens manum, 
kezét, kardot ránta és rá- exémit gládium suum, et 
sujtvánafőpapszolgájára,le- percútiens servum prfncipis 
vágáannakfülét.Erremondá sacerdótum, amputávit au
nekijézus: tf-4Ttdd vissza he- rlculam e jus. Tunc ait lill 

26• 
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lyébe kardodat; mert mind
azok, akik fegyvert fognak, 
fegyver által vesznek el. 
Vagy azt hiszed, hogy nem 
kérhetern Atyámat és rög
tön adna nekem többet ti
zenkét ezred angyalnál? De 
akkor hogyan teljesednének 
be az írások, hogy így kell 
történnie? C. Abban az órá
ban mondá Jézus a sereg
nek: ~Mint latorra, úgy jöt
tetek ki kardokkal és do
rongokkal megfogni engem. 
Naponkint nálatok Qltem, 
tanitván a templomban és 
nem fogtatok el engem. C. 
Mindez pedig azért történt, 
hogy beteljesedjenek a pró
féták írásai. Akkor a tanít
ványok mindnyájan elha
gyák 6t és elfutának. 

Amazok pedig fogván 
Jézust, Kaifás főpaphoz vi
vék, hol az Irástudók és vé
nek egybegyűltek. Péter 
meg messziról követé őt a fő
pap udvaráig; és bemenvén 
oda, leQie a szolgák közé, 
hogy lássa a végét. A papi 
fejedelmek pedig és az egész 
gyalekezet hamis tanuságot 
keresének Jézus ellen, hogy 
6t halálra adják és nem ta
láltak, noha sok hamis tanu 
jelentkezett.Utoljára el6álla 
két hamis tanu es szóla: S. 
Ez azt mondotta: Le tudom 
rontani az lsten templomát 
és három nap alatt feléplteni 
azt. C. És fölkelvén a főpap 
mondá neki: S. Semmit sem 
felelsz-e azokra, mikről ezek 
ellened tanuskodnak? C. 

Jesus: ~ Convérte gládium 
tuum in locum suum. Om
nes enim, qui accéperint 
gládium, gládio peribunt. 
An putas, quia non possum 
rogáre Patrem meum, et 
exhibébit mihi modo plus 
quam duódecírn legiónes 
Angelórum? Quómodo ergo 
implebúntur Scriptúrae, 
quia sic opórtet fleri? C. ln 
illa hora dixit jesus tur
bis: ~ Tamquam ad latró
nem exlstis cum gládiis, et 
fústíbus comprehéndere me: 
quotidie apud vos sedébam 
docens in templo, et non me 
tenulstis. C. Hoc autern to
tum factum est, ut adim
pleréntur Scriptúrae pro
phetárum. Tunc disclpuli 
omnes, relfeto eo, fugérunt. 

At illi tenéntes jesum, 
duxérunt ad Cáipham prin
dpern sacerdótum, ubi scri
bae, et senióres convéne
rant. Petrus autern seque
bátur eum a longe, usque in 
átrium prlncipis sacerdó
tum. Et ingréssus intro, 
sedébat cum ministris, ut 
vidéret finem. Principes au
tem sacerdótum, et omne 
concilium, quaerébant fal
sum testimónium contra 
jesum, ut eum morti trá
derent: et non invenérunt, 
cum multi falsi testes acces
slssent. Novlssime autern 
venérunt duo falsi testes, et 
dixérunt: S. Hic dixit: Pos
sum destrúere templum Dei, 
et post trlduum reaedificáre 
illud. C. Et surgens prin-
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Jézus pedig hallgat vala. ceps sacerdőt um, ait illi: 
Es a flipap mondá neki: S. S. Nihil respóndes ad ea, 
Megesketlek téged az élö quae isti advérsum te testi
Istenre, hogy valld meg ficántur? C. jesus autern 
nekünk, te vagy-e a Krisz- tacébat. Et princeps sacer
tus, az lsten Fia? C. Fe- dótum ait illi: S. Adjúro te 
lelé neki jézus: If< Te mon- per Deum vivum, ut d i eas 
dád. Azonban mondom nek- nobis, si tu es Christus 
tek: Majd egykor látni fog- Fili us Dei. C. D ici t illi 
játok az Emberfiát az lsten jesus: If< Tu dixlsti. Verúrn
hatalmának jobbján ülni tamen dico vobis, ámodo 
és eljönni az ég felhőiben. C. vidébitis Filium hóminis 
Akkor a flipap megszaggatá sedéntern a dextris virtútis 
ruháit, mondván: S. Ká- Dei, et veniéntem in núbi
romkodott mi szükségünk bus caeli. C. Tunc princeps 
van még tanukra? Ime most sacerdőtum scidit vesti
hallottátok a káromkodást. ménta sua, dicens: S. Blas
Mi t gondoltok? C. Azok pe- phemávit: quid adhuc egé
dig felelvén, mondák: S. mus téstlbus? Ecce nunc 
Méltó a halálra. C. Akkor audlstis blasphémiam: quid 
orcájára köpdösének és vobis vidétur? C. At illi re
ököllel csapdosák, öt, mások spoodéntes dixérunt: S. 
pedig arcul verék, mondván: Reus est mortis. C. Tunc 
S. Találd ki, te Krisztusl ki exspuérunt in fáciem ejus, 
ütött meg téged? C. Péter et cólaphls eum eeeldé
pedig künn az udvarban ül runt, áiii autern palmas in 
vala. És hozzájöve egy táciern ejus dedérunt, di
szolgáló, mondván: S. Te céntes: S. Prophetiza nobis, 
is a galileai Jézussal valál. Christe, quis est qui te 
C. ő pedig tagadá mindnyá- percússit? C. Petrus vero 
jok előtt, mondván: S. Nem sedéba t foris in á tri o: et 
értem, mit mondasz. C. Mi- accéssit ad eum una an
d/in pedig kiment a kapu cllla, dicens: S. Et tu cum 
alá, meglátá lit egy másik Jesu Galilaeo eras. C. At ille 
szolgáló és mondá az ott- negávit coram ómnibus, di
levc5knek: S. Ez is a názá- cens: S. Néscio quid dicis. 
reti jézussal volt. C. És C. Exeúnte autern illo já
megint tagadá esküvel, nuam, vidit eum álla an
hogy: Nem ismerem azt az cllla, et ait his, qui eran1 
embert. Kisvártatva hozzá- ibi: S. Et hic erat cum jesLJ 
menvén az ott állók, mon- Nazaréno. C. Et Iterum ne
dák Péternek: S. Valóban, gávit cum juraménto: Quia 
te is közülük való vagy, non novi hóminem. Et post 
mert beszéded is elárul té- pusillum accesséront qui 
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ged C. Erre kezde átkozódni 
és eskQdözni, hogy nem is
meri ezt az embert. És 
azonnal megszólala a kakas. 
Akkor eszébe jutott Péter
nek jézus szava, melyet 
mondott vala: Mielőtt a 
kakas szól, háromszor ta
gadsz meg engem. És ki
menvén onnan, keserves sf
rásra fakadt. 

stabant, et dlxérunt Petro: 
S. Vrre et tu ex illis es: nam 
et loquéla tua maniléstum 
te facit. C. Tunc coepit de
testári, et juráre quia non 
novisset hóminem. Et con
tinuo gallus cantávit. Et re
cordátus est Petrus verbi 
jesu, quod dlxerat: Priús
quam gallus cantet, ter me 
negábis. Et egréssus foras, 
flevit amáre. 

Mikor pedig reggel lőn, Mane autern facto, con
tanácsot ülének mlndnyájan silium iniérunt omnes prin
a papi fejedelmek és a nép cipes sacerdótum, et senló
vénei Jézus ellen, hogy őt res pópuli advérsus jesum, 
halálra adják. És megkötöz- ut eum morti tráderent. 
vén őt, vivék és átadák Pon- Et vinctum adduxérunt 
eius Pilátus helytartónak. eum, et tradidérunt Póntlo 
Akkor látván Judás, ki őt Piláto praesidi. Tunc videns 
elárulta. hogy elltélték, meg- judas, qui eum trádidit, 
bánván tettét, visszavivé a quod damnátus esset; poe
harminc ezüstpénzt a papi niténtia ductus, rétulit tri
fejedelmeknek és véneknek, glnta argénteos prindpibus 
mondván: S. Vétkeztem, el- sacerdótum, et seniórlbus, 
árulván az Igaz vért. C. Ám dicens: S. Peccávi, tradens 
azok mondák: S. Mi közünk sánguinem justum. C. At 
hozzá? Te lássad. C. És oda- illi dixérunt: S. Quid ad 
vetve az ezüstpénzeket a nos? Tu videris. C. Et pro
templomba, eltávozék és el- jéctis argénteis in templo, 
menvén, fölakasztá magát. recéssit: et á b i ens, láqueo 
A papi fejedelmek pedig föl- se suspéndit. Principes au
szedvén az ezüstpénzt, mon-

1 
tem sacerdótum, accéptis 

dák: S. Nem szabad azt a , argénteis, dixérunt: S. Non 
templom kincstárába tenni, licet eos mittere in córbo
mert vér dlja. C. Tanácsot nam: quia prétium sAngui
tartván tehát, megvevék nis est. C. Consilio autern 
rajta a fazekas földjét az fnito, eméruntex illis agrum 
idegenek temeHijének. Azért ffgull, ln sepultúram pere
hivják azt a földet Hakel- grinórum. Propter hoc vo
damának, azaz vérmezőnek, cá tus est ager ille, Hacél
mai napiglan. Akkor betel- dama, hoc est, ager sAngui
jesedék jeremiás próféta nis, usque in hodiérnum 
mondása, aki Igy szólott: 1 diem. Tunc implétum est, 
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És vevék a harminc ezüst- quod dictum est per Je
pénzt, a megbecsültnek remfam prophétam, dicén
árát, kit ennyire becsültek tem: Et accepérunt trigin ta 
Izrael fiai részéről; és a fa- argénteos prétlum appre
zekas földjéért adták azt, tiáti, quem appretiavérunt 
amint az úr parancsolta a fili is Israel: et dedérunt 
nekem. jézus pedig a hely- 'eos in agrum flguli, sicut 
tartó ellitt áll vala és kér- constítuit míhi Dóminus. 
dezé lit a helytartó, mond- jesus autern stetít ante 
ván: S. Te vagy-e a zsidók praesidem, et interrogávit 
királya? C. Felelé nekijézus: eum praeses, dicens: S. Tu 
+ Te mondod. C. És mi- es Rex Judaeórum? C. Dlcit 
dll n vádolták a papi fejede!- illi jesus: +Tu dicis. C. Et 
mek és vének, semmit sem cum accusarétur a princl
felelt. Akkor mondá neki pibus sacerdótum, et se
Pilátus: S. Nem hallod-e, mi níóribus, nihil respóndit. 
mindenrlll tanusiCodnak el- Tunc dicit illi Pilátus: S. 
l ened? C.És egy szavára sem Non audis quanta advér
felele neki, úgy hogy a hely- sum te dicunt testlmónia? 
tartó szerfölött csodálko- C. Et non respóndit ei ad 
zék. Szokás volt pedig, hogy ullum verbum, ita ut mi
az ünnepen a helytartó el- rarétur praeses vehemén
bocsásson egy foglyot a nép- ter. Per diem autern solém
nek, akit kivántak. Vala nem consuéverat praeses 
éppen akkor egy hires fog- pópulo dirnittere unum 
lya, ki Barabbásnak híva- vinctum, quem volulssent. 
tott. ÖsszegyUjtvén azért Habébat autern tunc vinc
őket, mondá Pilátus: S. Kit tum insfgnem, qui dicebá
akartok, hogy elbocsássak tur Barábbas. Congregátis 
nektek, Barabbást-e, vagy ergo illis, dixit Pilátus: S. 
jézust, kit Krisztusnak mon- Quem vultis dirnittam vo
danak? C. Mert tudta, hogy , bis: Barábbam, an jesum, 
irigységből adták lit kezébe. qui didtur Christus? C. 
Midőn pedig az Uélőszéken Sciébat enim quod per in
ül vala. hozzája külde fele- vidiam tradidlssent eum. 
sége, mondván: S. Semmi kö- Sedénte au tem illo pro tri
zöd se legyen avval az igaz- bunáli, misit ad eum uxor 
zal; mert sokat szenvedtem e jus, dicens: S. Nihil tibi, 
ma álmomban miatta. C. De et jus to illi: multa enim 
a papi fejedelmek és vének ! passa sum hódie per visum 
rábeszélték a népet, hogy propter eum. C. Prlncipes 
Barabbást kérjék,Jézust pe- autern sacerdőt um, et se
dig elveszltsék. Szólván hát nióres persuasérunt pópu
a helytartó, mondá nekik: , lis, ut pHerent Barábbam, 
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S. Melyiket akarjátok, hogy jesum vero pérderent. Re· 
a kettll közül elbocsássam spóndens autern praeses ait 
nektek? C. Azok pedig fele- illis: S. Quem vultis vobis de 
lék: S. Barabbást. C. Mondá duóbus dimítti? C. At illi 
nekik Pilátus: S. Mit csinál· dixérunt: S. Barábbam. C. 
jak tehát jézussal, kit Krisz- Dicit il lis Pilátus: S. Quid 
tusnak mondanak? C. Fele: ígitur fáciam de jesu, qui 
Iének mindnyájan: S. Ke- dicitu r Christus? C. Dicunt 
resztre veleJ C. Mondá ne- omnes: S. Crucifigátur. C. 
kik a helytartó: S. De hát Alt illis praeses: S. Quid 
mi rosszat cselekedett? C. enim maii fecit? C. At illi 
Azok még jobban kiáltozá- magis clamábant, dicéntes: 
nak, mondván: S. Keresztre S. Crucifigátur. C. Videns 
veleiC.Látván tehát Pilátus, autern Pilátus quia nihil 
hogy semmire sem megy, proflceret, sed magis tu
hanem annál inkább nll a múltus fíe.ret: accépta aqua, 
zajongás, vizet vévén, meg- lavit manus coram pópulo, 
mosá kezeit a nép előtt dicens: S. ln nocens ego sum 
mondván: S.Én ártatlan va- a sánguine j usti huj us: vos 
gyok ennek az igaznak véré- vidéritis. C. Et respóndens 
től, ti lássátok. C. És felelvén univérsus pópulus dixit: S. 
az egész nép, mondá: S. Az ő Sanguis ejus super nos, et 
vére mirajtunk és ami gyer- super fllios nostros. C. Tunc 
mekeinken.C.Erre elbocsátá dirnisi t illis Barábbam: je
kedvükért Barabbást,jézust sum autern flagellátum t rá
pedig megostorozván, átadá didit eis, ut crucifigerétur. 
nekik, hogy megfeszltsék. Tunc milites praesidis sus
Akkor a helytartó katonái clpiéntes jesum in praetó
magukkal vivén jézust a rium, congregavérunt ad 
törvényházba, egybegyüj- ~ eum univérsam co hórtem: 
ték körülötte az egész csapa- : et exuéntes eum, chlámy
tot. És levetkőztetvén őt, l dem coeeinearn circumde
bfborszfnű köpönyeget adá-j dérunt ei: et plecténtes 
nak rája és koszorút fonván · corónam de spinis, posu
tövisből, fejére tevék azt és érunt super caput ej us, et 
a nádat jobbkezébe; és tér- arúndinem in déxtera e jus. 
det hajtván előtte, kicsú- Et genu flexo ante eum, il
f9lták lit, mondván: S. ludébant ei, dicéntes: S. 
ÜdÉvözlégy zsidók királyai Ave, Rex Judaeórum. C. Et 
C. s ráköpdösvén, vevék a exspuéntes in eum, acce
n~dat és fejét verék vele. pérunt arúndinem, et per
MIUtán pedig csúfot úztek cutiébant caput ejus. Et 
belllle, levévén róla a kö- postquam íllusérunt ei, exu
pönyeget, ráadák saját ru- érunt eum chlámyde, et 
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hált és elvivék, hogy meg- induérunt eum vestiméntis 
feszltsék. ejus, et duxérunt eum ut 

cruciflgerent. 
Kimenvén pedig találá- Exeúntes autem, invené-

nak egy Simon nevű cirenei runt hóminem Cyrenaeum, 
embert; ezt kényszerlték, nómine Simónem: hunc an
hogy vigye keresztjét. És gariavérunt, ut tólleret cru
mikor elérkeztek a helyre, cem ejus. Et venérunt ln 
melyet Golgotának nevez- locum qui dlcitur Gólgotha, 
nek, ami koponyahelyet je- quod est Calváriae locus. 
lent, epével vegyített bort Et dedérunt el vinum hl
adának neki inni, de megíz- bere cum felle mixtum. Et 
lelvén, nem akart inni belőle. cum gustásset, nóluit bi
Minekutána pedig felteszi- bere. Postquam autern cru
tették őt, megosztozának ru- cifixérunt eum, divisérunt 
hái n, sorsot vetvén, hogy be- vestiménta e jus, sortem mit
teljesedjék: amit a próféta téntes: ut implerétur, quod 
jövendölt, mondván: Elosz- dictum est per Prophétam, 
tották maguk köz t ruhái- dicéntern: Divisérunt sibi 
mat és köntösömre sorsot vestiménta mea, et super 
vetettek. Azután leülvén, vestem meam misérunt sor
őrzik vala. És feje fölé tették tem. Et sedéntes, servábant 
vétkének föliratát: Ez Jé- i eum. Et imposuérunt super 
zus, a zsidók királya. Akkor caput ejus causam ipsfus 
megfeszítének vele együtt scriptarn: Hic est jesus 
két latrot, egyiket jobbról, Rex Judaeórum. Tunc cru
másikat balfelől. A járóke- cifíxi sunt cum eo duo 
lők pedig káromoJák öt, haj-,latrónes: unus a dextrls, 
togatván fejüket és mond- et unus a sinístris. Praeter
ván: S. Há! Te, ki lerontod eúntes autern blasphemá
az lsten templomát és har- bant eum, movéntes cápita 
madnapra föléplted azt, sza-l sua, et dicéntes: S. Vah, qui 
badltsd megmagadati Ha ls- 1 déstruis templum Dei, et in 
ten fia vagy, szállj le a ke-l tríduo illud reaedíficas: 
resztről l C. Hasonlóképpen a salva temetipsum. Si Fíllus 
papi fejedelmek is az irás- l Dei es, descénde de cruce. 
tudókkal és vénekkel egye- ' C. Similiter et prlncipes 
temben csúfolódvamondák: l sacerdőtum illudéntes cum 
S. Másokat megmentett, , scribis et senióribus, dicé
magát nem· tudja megmen-,. ban t: S. Ali os salvos fecit, 
ten i l ha Izrael királya, száll- seípsum non potest salv um 
jon le most a keresztről és fácere: si Rex Israel est, 
hiszünk neki. Az lstenben 1 descéndat nunc de cruce, 
bizott, mentse meg most, ha 1 et crédimus ei: confid it in 
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akarja lit; mert azt mon- Deo: lfberet nunc, si vult 
dotta, hogy: lsten Fia va- eum; dixit enim: Quia Fl
gyok. C. Ugyanezzel szidal- lius Dei sum. C. ldlpsum 
mazták lit a latrok is, kik autern et latrónes, qui cruci
vele együtt voltak felfeszlt- fixi erant cum eo, tmprope
ve. Hat órától pedig sötét- rábant ei. A sexta autern 
ség llln az egész földön ki- hora ténebrae factae sunt 
lenc óráig. És kilenc óra táj- super univérsam terram us
ban felkiálta jézus nagy szó- que ad horarn no nam. Et 
val, mondván: ~ El il Eli l clrca horarn nonarn elamá
Iamma sabaktáni? C. Azaz: vit jesus voce magna, d i
~Én Istenem, én Istenem l cens: ~ Eli, Ell, lamma 
miért hagytál el engem. C. sabactháni? C. Hoc est: 
Némelyek pedig az ott állók ~Deus meus, Deus me us, ut 
közül hallván ezt, mondák: quid derellqulsti me? C. 
S. Ez Illést hlvja. C. És l Quidarn autern illic stan
mindjártodaszaladvánegyik 

1 
tes, et audi én tes, dicéban t: 

közülök, spongyát vett ell!, 

1 

S. Ellarn vocat iste. C. Et 
megtölté ecettel és nádszálra contlnuo currens un us ex 
tűzvén, inni ada neki. eis, accéptam spóngiam im
A többiek pedig mondák: plévit acéto, et impósuit 
S. Hadd ell lássuk, eljön-e arúndini, et dabat ei bl
lllés, hogy megszabad l tsa bere. Céteri vero dicéban t: 
lit. C. jézus pedig ismét S. Sine; videámus an vénlat 
nagy szóval kiáltván, kiadá Elfas lfberans eum. C. jesus 
lelkét. autern Iterum elamans voce 

magna, emfsit splritum. 
(Itt letérdelünk és néh!ny pillanatig elmélkedünk.) 

És Ime, a templom kár- Et ecce velum templi 
pitja kettéhasadt fölétlll-al- scissum est in duas partes 
jáig; és a föld megindula, a a summo usque deórsum: 
kllsziklák megrepedének; és et terra mota est, et petr ae 
a sirboltok megnyilának és scissae sunt, et monuménta 
sok elhúnyt szentnek teste apérta sunt: et multa cór· 
föltámadott; és kijövén a si- pora sanctórum, qui dor
rokból, az ll feltámadása mlerant, surrexérunt. Et 
után bemenének a szent exeúntes de monum~ntis 
városba, és sokaknak meg- post resurrectiónem eju11, ve
jelené~ek. A százados pedig nérunt ln sanetam elvitátern 
és aktk vele együtt llrzik et apparuérunt multis. Cen
vala Jézust, látván a föld- túrio autem, et qui cum eo 
indulást és a történteket, erant, custodiéntes jesum, 
igen megfélemlének, mond- viso terraemótu et his, quae 
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ván: S. Ez valóban lsten Fia 
volt. C. Sokan valának pedig 
ottan asszonyok, messziröl 
nézvén, kik követték vala 
Jézust Galileából, szolgál
ván neki; kik között volt 
Mária Magdolna és Mária, 
jakab és József anyja és Ze
bedeus fiainak anyja. 

fiébant, timuérunt valde, 
dicéntes: S. Vere Fllius Dei 
erat iste. C. Erant autern 
ibi mulferes multae a longe, 
quae secútae erant jesum a 
Galilaea, ministrántes ei: in
ter quas erat Maria Magda
Jéne, et Maria jacóbi, et Jo
seph mater, et mater fifió
rum Zebedaei. 

Mikor pedig esteledett, Cum autern sero factum 
jöve egy arimatheai gazdag esset, venit quidarn homo 
ember, névszerint józsef, dives ab Arimathaea, nő
aki maga is tanftványa volt mine joseph, qui et ipse 
Jézusnak; ez Pilátushoz já- discfpulus erat jesu. Hic ac
rulván, elkéré jézus testét. céssit ad Pilátum, et pétilt 
Akkor Pilátus megparan- corpus jesu. Tunc Pilátus 
csolá, hogy adják ki a testet. jussit reddi corpus. Et ac
És vevén József a testet, cépto córpore, joseph lnvól
tiszta gyolcsba takará és ezt vit illud in sindone munda. 
saját új sirboltjába helyezé, Et pósuit illud in monu
melyet kösziklába vágott ménto suo novo, quod excí
vala; és nagy követ gördft- derat in petra. Et advólvit 
vén a sirbolt ajtajára, el- saxum magnum ad óstium 
méne. Ott voltak pedig Má- monuménti, et ábiit. Erat 
ria Magdolna és a másik Má- au tem ibi María Magda
ria, a sir átellenében úlvén.,Jéne, et áltera María, sedén-

tes contra sepúlchrum. 

(Itt a pap- vagy ha van, a szerpap -elmondja a Munda cort és 
Dómlnus vobiscum mondása s a könyv megjelölése nélkül az evan
gélium szertartásai szerint mondja vagy énekli a következő részt :) 

Másnap pedig, mely a 
készületnap után esik, egy
begyúlének a papi fejedel
mek és farizeusok Pilátus
hoz, mondván: Uram! em
lékszunk, hogy ez a csaló 
még életében azt mondotta: 
Három nap mulva feltáma
dok. Parancsold meg tehát, 
hogy őrizzék a sírt harmad
napig, nehogy odamenvén 
tanítványai, ellopják öt és 

Altera autern die, quae 
est post Parascéven, con
venérunt prfncipes sacerdó
tum, et pharisaei ad Pitá
tum dicéntes: Dómine, re
cordáti sumus, quia sedú
ctor ille dixit adhuc vivens: 
Post tres dies resúrgam. 
jub~ ergo custodfri sepúl
chru·m usque in diem tér
tium: ne forte véniant di
scfpuli e jus, et furéntur eum, 
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azt mondják a népnek: fel
támadott halottaiból; és az 
utóbbi ámítás rosszabb le
szen az elsllnél. Mondá nekik 
Pilátus: Van llrségtek, men
jetek, llrizzétek ahogy tudjá
tok. Azok pedig elmenvén, 
biztosíták a sirt llrséggel, ml
után lepecsételték a követ. 

Felajánlási ének. (Zs. 68, 
21-22.) Gyalázatot és nyo
morúságot szenved a szl
vem: kerestem, kl szána
koznék rajtam, de nem 
akadt senki sem: ki vigasz
taljon engem, de senkit sem 
leltem: sőt enni nekem epét 
adtak, szomjúságomban 
ecettel itattak. 

et dicant plebi: Surréxit a 
mórtuis: et erit novissimus 
error pejor prlóre. Ait illls 
Pilátus: Habétis custódiam, 
ite, custodlte sicut scitis. 
Illi autern abeúntes, mu
niérunt sepúlchrum, sig
nántes lápidem, cum custó
dibus. 

Offertorium. (Ps. 68, 21-
22.) lmpropérium exspec
távit cor meum, et mlsé
riam: et sustin ul qui simul 
mecum contristarétur, et 
non fuit: consolántem me 
quaeslvi, et non invénl: et 
dedérunt ln escarn meam 
fel, et in siti mea potavérunt 
me acéto. 

Csendes imádság. Engedd, secreta. Concéde, quaesu
kéra nk, Urunk, hogy a mus, Dómine: ut óculis 

fölséged szfne ellitt fölaján- · tuae majestátis munus obiá
lott adomány nekünk mind ,. tum, et grátiam nobis de
az áldozatos lelkület ke- votiónis obtlneat, et effé
gyelmét megnyerje, mind \ ctum beátae perennltátis ac
a boldog örökkévalóság bir-l qufrat. Per Dóminum no
toklását megszerezze. A ml. strum. 

Prefáció a szent Keresztről, 562. 1. 

Aldozásra. (Máté 26, 42.) 
Atyám, ha el nem múlhatik 
e pohár anélkül, hogy ki ne 
Igyam, legyen meg a te aka
ratod. , 

Aldozás utáni imádság. 
E misztérium hatása 

törölje el, Urunk, bűnein
ket és teljesítse igaz klván
ságainkat. Ami Urunk jézus 
l(risztus. 

Conununio. (Matth. 26, 
42.) Pater, si non potest 
hic calix transíre, nisi bi
bam illum: fiat volúntas 
tua. 

Postconununio. Per hujus, 
Dómine, operatiónem 

mystérii: et vltia nostra 
purgéntur, et justa desidé
ria compleántur. Per Dómi
num. 

(Csendes szentmlséken utolsó evangéliumnak a barkanentelésl 
evangélfumot mondjuk, 387. 1.) 
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A fÍ~EN1!1- É~ NAGYHÉ111. 
A virágvasárnapi szertartás az egyhizl év legszentebb het~

nek volt a nyltánya. A legszentebb htt, mert liturgiájában a leg· 
nagyobb, legcsodálatosabb és kegyelemben leggazdagabb titkokat 
ünnepeljük. Innen erednek a különböző nevek ls, amelyek azt a 
liturgiában, vagy a nép ajkán jellemzik. A liturgiában •Htbdo
mada majoro-nak ls, meg .sancta .. nak is nevezik, azaz nagy· és 
szenthétnek, a nagy és szent titkok mlatt, amelyeket megünnepel ; 
de szentnek a komoly és jAmbor életmód miatt ls, amely ebbe 
az ldöszakba való. Csendes hétnek is nevezik, mert benne hangos 
ünnepek nincsenek megengedve, hanem igenis a léleknek csendes 
magábavonulása és legalább a három utolsó napon az ügyes-bajos 
dolgok lehető szüneteltetése. Az első keresztény császárok megtil
tották ezeken a napokon a biróság! tárgyalásokat, közmunkákat 
és szórakozásokat. A középkorban az egész héten szombatl nyu
galom volt. Nagycsütörtöktől kezdve a zsidóknak nem volt sza
bad többé a keresztények közölt megjelenniök. 

Németfil •Karwoche .. nak vagy gyászhétnek ls nevezik, mert 
az Egyház a nagyhéten az úr szenvedését és halálát ilnnepli. Ezt 
a nevet eredettleg csak a péntek, a hét legnagyobb gyásznaP.ja 
viselte (az ónémet •Kara• - siratás vagy gyász szóból származtk). 
Csak lassanként, a régi liturgia szellemét elleledve, ruházták flt 
ezt a nevet az egész hétre. 

Az ókeresztény évszázadokban Altalános szokfls volt, a nagyhét 
alatt csak este kenyeret, sót enni és vizet inni, az ú. n. xerophágiát 
tartani. Egyes buzgó emberek annyira böjtöltek, hogy a két utolsó 
napon, vagy legalább 40 óra hosszat, Húsvét reggeléig, egyáltalán 
semmit sem ettek. 

2. jelentnsége. Ennek a hétnek a nagy jelentősége a rendkivüli 
és megható szertartások által is kitűnik. Minden egyes nap klváltsá· 
golt nap, tehát ezen a héten semmi más ünnepet nem szabad tartani. 
Az összes liturgikus Imákat, énekeket és olvasásokat Urunk szenve
déseire és megvAl tásunk nagy titkaira irányuló gondolatok töltik el. 

Mennylre előkészitett minket az Egyhb, mielőtt ebbe belép· 
hettünk. Mennyire észrevehető volt Hetvenedvasárnap óta a litur
giában a folyton fokozódó erősödés. Minden héttel magasabbra 
emelkedünk. Eleinte, ha az Egyház a keresztről vagy feltámadás
ról nyilatkozott is, ezt mindig burkoltan tette : Upekben h jelek· 
ben, nehogy ezt a JegdrágAbbat profAn tekinteteknek kitegye. 
Most azonban elhúzza a függönyt és szemtől-szembe nézhetjük 
a legszentebbet, sőt többet tehetünk, most a legmegkapóbb szent 
történetben magunk is mlsztériumos valósággal részt vehetünk. 

A nagy- és szenthét, jól jegyezzük meg: a liturgia szelleme 
szerint nem gy Aszhét és ezért benne a kereszt és a feltámadás el· 
választhatatlanok. Krisztus megváltói múködése nem végződik a 
haiAIIal, hanem a feltAmadás győzelmébe megy át. Nem szabad 
tehát az úr szenvedését az ő feltámadásától killönválasztani. 
A liturgia nem akar ezen a héten az úr ezenvedésein csup4n 
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sirénkozni és panaszkodni. Az ősi keresztény felfogés szerlnt az 
egész héten győzelem ts öröm vonul keresztül, mely l(rlsztus 
szenvedéselben csak itmenetet lit (pascha maga ls itmenetet 
jelent) a feltémadis dlcsőségéhez. A mai llturglit sem érthetJOk 
meg, ha nem tartjuk ezt a gondolatot vilégosan magunk ellitt. 
Az elkövetkező hétnek nincs egy olyan napja, melyen ez a húsvéti 
és győzelmi motlvum ne csengene kl vlligosan. Gondoljunk csak 
a tegnapi liturgiiban az. úr Iránt tanusitott királyi hódolatra és 
a nagypénteki keresztfelmagasztalésra. 

Nagyhétfő. 

(Sticlós-templom : a Szent Praxedes-templom.) 

Hat nappal vagyunk Húsvét elött, errlit a történelmi esemény
ről emlékezik meg az evangélium. Mária példéjit mi ls követhet
jük, mert l(risztus mlsztlkus testében a szegények jelentik az úr 
tibait és nekik szolgilhatunk, mlnt a stációs szent is minden 
vagyonát a szegényeknek adta. Igy enyhitsUk az úr szenvedéselt, 
akinek panaszszava hangzik fel ma is a misében. 
Bevonulásra. (Zs. 34,1-2.) Introitus. (Ps. 34, 1-2.) 

Bizállj perbe, Uram, llúdica, Dómine, no-
azokkal, kik árta- céntes me, expúgna 
nak nekem; harcolj impugnántes me: 

azokkal, kik harcolnak elle- apprehénde arma, et scu
~=~~~~&b~d~~~~~ 
pajzsot; és kelj föl segltsé- ri um meum, Dómine, virtus 
gemre, Uram, szabadltásom salútis meae. (Ps. ibid., 3.) 
ereje. (Zs. 34, 3.) Ránts Effúnde frámeam, et con
kardot és szorltsd vissza clúde advérsus eos, qui per
üldözőimet, mondd nekem: sequúntur me: dic án im ae 
Én vagyok a segftséged. meae: Salus tua ego sum. 
Szállj. Júdica, Dómine. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da, quaesumus, 
rünk, mindenható lsten, omnipotens Deus: ut

hog~ mi, akik annyi bajunk qui in tot advérsis ex nostra 
között gyengeségünk mi- infirmitáte deflcimus; inter
att elesünk, egyszülött Fiad cedénte unigéniti Filii tui 
szenvedései által új erőt passi ón e respirémus: Qui 
nyerhessünk: Ki veled él. tecum viv it. 
(A 2. könyörgés az Egyházért vagy a pip.Urt, 131. J. ; 3. nincs.) 

Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsafae Prophétae. 
(50, 5-10.) (50, 5-10.) 

Ama !lapokban: Mondá J n diébus ill is: Dixit lsalás: 
lza•ás: Megnyitotta az Dóminus Deus apérult 

úr lsten fülemet, én pedig mihi aurem, ego autern non 
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nem elleneztem, meg nem j contradleo: retrórsum non 
hátráltam. Testemet oda- ábil. Corpus meum dedi per
adtam az engem verőknek, l cutiéntibus, et genas meas 
orcámat a tépdesőknek; ar- vellén ti bus: fáciem meam 
coma t nem forditottam el non avérti ab increpántibus, 
azoktól, kik gyaláztak és et conspuéntibus in me. Dó
megköpdöstek engem. Az minus Deus auxiliátor meus, 
Úristen az én segltőm, azért Ideo non sum confúsus: Ideo 
nem szégyenülök meg; pósui fáciem meam, ut pe
Azért tettem arcomat tram durlssimam, et scio, 
olr.anná, mint a kemény kő- quóniam non confúndar. 
sz•kla, és tudom, hogy nem juxta est, qui justlficat me, 
szégyenülök meg. Közel van, quis contradicet mihi? Ste
ki igazságot szolgáltat ne- mus simul, quis est adver
kern; ki szállhat perbe ve- sári us meus? Accédat ad 
lern? Álljunk ki együtt l Ki me. Ecce Dóm i n us Deus au
az én ellenfelem? jqjjön ide xiliátor meus: quis est qui 
hozzám! Ime az Ur lsten condémnet me? Ecce omnes 
az én segitlim: Ki kárhoz- quasi vestiméntum conte
tathat engem? Ime mind- réntur, tinea cómedet eos. 
nyájan elvesznek, mint a Quis ex vobis timens Dómi
ruha, moly emészti meg num, áudiens vocem servi 
őket. Ki féli közületek az sui? Qui ambulávit in té
Urat és hallgat szolgája nebris, et non est lumen ei, 
szavára? Ki a sötétségben speret in nómine Dómini, 
jár és nincs világossága, et innitátur super Deum 
bizzék az úr nevében, és suum. 
támaszkodjék Istenére. Graduale. (Ps. 34, 23 et 

Atvonulásra. (Zs. 34, 23, 3.) Exsúrge, Dómine, et ln-
3.) Ébredj fel, Uram és fi- ténde judielo meo, Deus 
gyelj ftéletemre, én Istenem meus et Dóminus meus, in 
és Uram, az én ügyemre. causam meam. 8'. Effúnde 
8'. Ránts kardot és szorltsd frámeam, et conclúde advér
vissza üldözőimet. sus eos, qui me persequúntur. 

Böjti ének ugyanaz, mlnt Hamvazószerdán, 203. l. 

of< A szent evangéliwn sza- 1 of<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint.l secúndum joánnem. (12, 

(12, 1-9.) 1-9.) 

H at nappal húsvét előtt Ante sex dies Paschae ve
jézus Betániába méne, nit jesus Bethániam, 

hol a megholt Lázár vala, ubi Lázarus fúerat mórtuus, 
kit jézus föltámasztott ha- quem suscitávit jesus. Fe
lottalból. Vacsorát szerzé- cérunt autern ei coenam Ibi: 
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nek tehát ott neki és Márta et Martha ministrábat, Lá
szolgál vala, Lázár meg zarus vero unus erat ex di
egylk volt azok közül, kik scumbéntibus cum eo. Ma
asztalnál ültek llvele. Mária rla ergo aceépit librarn un
pedig vevén egy font drága guénti nardi plstici pretiósi, 
igazi nárdusz-kenetet, meg- et unxit pedes jesu, et extér
kené jézus lábait és hajával sit pedes ej us caplllis suis: 
törölgeté azokat és megtelék et dom us impléta est ex 
a ház a kenet illatával. odóre unguénti. Dixit ergo 
Mondá azért egyik tanltvá- unus ex disclpulis ejus, ju
nrai közül, iskarióti Júdás, das lscariótes, qui erat eum 
k az ll árulója lett : Miért traditúrus: Quare hoc un
nem adták el ezt a kenetet guéntum non vénlit trecén
háromszáz denáron és adták tis denáriis, et da tum est 
a szegényeknek? Ezt pedig egénis? Dixit autern hoc, 
nem azért mondá, mintha non quia de egénis perUné
a szegényekre lett volna bat ad eum, sed quia fur 
gondja, hanem mivel tolvaj erat, et lóculos habens, ea, 
volt és nála lévén az er- quae mittebántur, portábat. 
szény,audományokatelsik- Dixit ergo jesus: Sínite il· 
kasztá. Mondá tehát jézus: Iam, ut in diem sepultúrae 
Hagyj békét neki, hogy te- meae servet illud. Páuperes 
metésem napjára tartsa meg enim semper habétis vobis
azt. Mert a szegények min- cum: me autern non semper 
denkor veletek vannak, én habétis. Cognóvit ergo turha 
pedig nem vagyok mindig multa ex judaeis, quia illic 
nálatok. A zsidók közül pe- est: et venérunt, non pro
dig sokan megtudták, hogy pter jesum tantum, sed ut 
ott van és odamenének, Lázarum vidérent, quem 
nemcsak magáért jézusért, l suscitávit a mórtuis. 
hanem hogy Lázárt is lás-
sák, kit föltámasztott halottaiból. 

Felajánlási ének. (Zsolt., Offertoriwn. (Psalm. 142, 
142, 9-10.) Ments meg en- 9-10.) Éripe me de inimlcis 
gem ellenségeimtlll, Uram: meis, Dómine: ad te con
hozzád menekülök, tanits fúgi, doce me fácere volun
meg arra, hogy akaratodat tátern tuam: quia Deus 
megtegyem, mert te vagy meus es tu. 
az én Istenem. 

Csendes imádság. Ez ál
dozat, mindenható ls

ten, hatalmas erejével tisz
tftson meg mlnket, hogy 

Secreta. Haec sacrifieia 
nos, omnipotens .-.~us, 

poténti virtúte mundátos, 
ad suum táciant purióres ve· 
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egyre tlsztulva, tisztábban l nfre principium. Per Dóml
juthassunk el forrásukhoz.

1 

num nostrum Jesum Chris-
A mi Urunk. tum. 
(A 2. csendes imádság az Egyházért vagy a pápáért 132. 1.; 3. nincs.) 

Prefáció a szent Keresztról, 562.1. 

Áldozásra. (Zsolt. 34, 26.) Conununio. (Ps. 34, 26.) 
Piruljanak el, jussanak szé- Erubéscant, et revereántur 
gyenbemind,kikörQineksze- simul, qui gratulántur ma
rencsétlenségemen: öltsenek lis meis: induántur pudóre 
szégyent és gyalázatot, kik et reveréntia, qui maiigoa 
k~vélyen beszélnek ellenem. loquúntur advérsus me. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Praebeant 
Szent mlszteriumaid, nobis, Dómine, divinam 

Urunk, növeljék bennünk az tua sancta fervórem: quo 
Isteni tüzet, hogy egyaránt eórum páriter et actu de
örülhessünkmegünneplésük- lectémur, et fructu. Per Dó
nek és gyamölcsüknek.A mi. mlnum nostrum. 
(A 2. áldozás utáni Imádság az Egyházért vagy a pápáért, 132. l. 

3. nincs.) 

Nagyböjti zárókönyörgés: 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humlliáte cá-
megfejeteket lsten el45tt. pi ta vestra Deo. 

Segits minket, megváltó Adjuva nos, Deus salu-
Istenünk, hogy örömmel el- táris noster: et ad beneffeia 
nyerhessük jótéteményei- recolénda, quibus nos ln
det,amelyekkel minket meg- staurá re d ignátus es, tribue 
újitani méltóztattál. A mi venire gaudéntes. Per Dómi-
ú runk. num. 

Nagykedd. 
(Sttlclós-temptom : Szent Piroska temploma.) 

A szentleckében olvassuk jeremiAs szavait az Isteni Bárány
ról, a passio elénk tárja ennek a jövendölésnek teljesedését. De tud
juk, hogy a szenvedésböl és halálból származik a dicsilséges új élet • 

. azért a Húsvét bizonyosságAval viseljük el ml is keresztünket. 

Bevonulásra. (Gal. 6, 14.) mi pedig dicsekedjünk 
a mi Urunk Jézus 
Krisztus keresztjé

ben, kiben vagyon üdvös-

Al isszák 

lntroitus. (Gal. 6, 14.) 

•

os autern gloriári 
opórtet in cruce Dó
mini nostri Jesu 

Christi: in quo est salus, 

27 
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ségfink, életünk és feltáma-j vita, et resurréctio nostra: 
dásunk; ki által megvál- per quem salváti, et liberáti 
tattunk és megszabadul-j sumus. (Ps. 66, 2.) Deus mi
tunk. (Zs. 66, 2.) Irgalmaz- sereátur nostri, et benedlcat 
zon nekünk az lsten és áld- nobis: illúmlnet vultum 
jon meg minket: ragyog- suum super nos, et misereá
tassa arcát felettünk és ir- tur nostri. Nos autern glo
galmazzon nekünk. Mi pedig. riári opórtet. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem
örök Isten, add meg pltérne Deus: da nobis 

nekünk az úr szenvedései- ita Dominieae passiónis sa
nek mlszteriumait úgy vé- craménta perágere; ut in
geznünk, hogy a bocsá- dulgéntiam perclpere me
nat elnyerését kiérdemel- reámur. Per eúmdem Dómi-
jük. Ugyanazon . • . num. 
(A 2. könyörgés az: Egyhbért vagy a pflpAért, 131. 1.; 3. nincs) 

Szentlecke jeremiás prófétá- i Uctio jerern la e Prophétae. 
tól. (ll, 18-20.) ' (11, 18-20.) 

Ama napokban: Mondá 
1

1 1 n diébus illis: Dixit Jere
jeremiás: Te pedig, mlas: Dómine, demonstrá

U ram, megjelentetted ne- stl mihi, et cognóvi: tunc 
kem ezt, és én megtudtam ; ostend Isti mihi st ú dia eó
te kitártad ellittern szándé- rum. Et ego quasi agnus 
kaikat. Én pedig mint va- mansuétus, qui portáturad 
lami szelíd bárány, melyet vlctimam: et non cognóvi, 
áldozatra visznek, nem tud-J quia cogitavérunt super me 
tam, hogy terveket sz<'ittek · consllia, dicéntes: Mittámus 
ellenem, mondván :Tegyünk lignum in panem e jus, et era
halálos mérget ételébe, és dámus eum de terra vivén
Irtsuk kilit az élllk földérlll, tium, et nomen ejus non 
hogy még emléke se marad- memorétur ámplius. Tu au
jon meg nevének l Nos hát, tem, Dómine Sábaoth, qui 
seregek Ura, te igazságos júdicas juste, et probas re
biró, ki a veséket és a szlve- nes et corda, videarn ultió
ket vizsgálod, hadd látnom, nem tuam ex eis: tibi enim 
mikéntállaszbosszútrajtuk! revelávi causam meam, Dó
- mert eiMted tártam fel mine Deus meus. 
ügyemet, én Uram, Istenem. 

Atvonulásra. (Zs. 34, 13, 
1-2.) Én pedig, amikor bán
tottak, szllrruhát öltöttem, 
böjttel sanyargattam maga
mat s mellre hajtott fővel 

Graduale. (Ps. 34, 13 et 
1-2.) Ego autem, dum mihi 
molésti essent, lnduébam 
me cillcio, et humiliábam ln 
jejúnlo ánimam meam: et 
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könyörögtem. r. Szállj per- orátió mea in sinu meo con
be, Uram, azokkal, kik ár- vertétur. r. Júdica, Dómine, 
tanak nekem, harcolj azok- nocéntes me, expúgna im
kal, kik harcolnak ellenem: pugnántes me: apprehénde 
ragadj fegyvert és pajzsot, arma, et scutum, et exsúrge 
kelj föl és segits meg. in adjutórium mihi. 

Ami Urunk Jézus Krisztus Pássio Dómini nostri Jesu 
kínszenvedése Szent Márk Christi secúndum Marcum. 

szerint. (14-15. fej.) (Cap. 14-15.) 

Az időben: Két nap mulva J n lll o térn po re: Erat Pa
húsvéti vacsora vala scha, et ázyma post bi

és a kovásztalanak ün- duum, et quaeréban1 summi 
nepe; és a papi fejedelmek sacerdőtes et scribae, quó
és Irástudók azon tanako- modo jesum dolo ténerent 
dá nak, miképpen fogják meg et occlderent. Dicéban t au
Jézust csellel és hogyan öl- tem: S. Non in die festo, 
jék meg. Mondák ugyanis: ne forte turnúttus fleret ln 
S. Ne az ünnepnapon, ne- pópulo. C. Et cum esset 
hogy zavargás támadjon a ! jesus Bethániae in domo 
nép között. C. Mikor pedig Simónis leprósi, et recúm
Betániában volt, a bélpok- beret: venit múlier habens 
Ios Simon házában és asztal- alabástrum unguéntl nardl 
nál ült, odaméne egy asz- spicáti pretiósi, et fracto 
szony alabástromedényben 

1
. alabástro, effúdit super ca

valódi drága nárduszolajjal put ejus. Erant autern qui
és feltörvén az alabástro- dam indigne feréntes intra 
mot, fejére önté. Voltak semetfpsos, et dicéntes: S. 
azonban ott, akik bosz- Ut quid perdítio ista un
szankodának magukban és guénti facta est? Póterat 
mondák: S. Mire való volt enim unguéntum istud ve
e kenetet Igy vesztegetni? númdari plus quam trecén
Mert el lehetett volna adni tis denáriis, et dari paupéri
ezt az olajat háromszáz de- bus. C. Et fremébant in 
n áron felül és a szegények- eam. jesus autern dixit: + 
nek adni. C. És rátámadának j Sin it e eam: quid illi molésti 
az asszonyra. jézus pedig 

1

. estis? Bonum opus operáta 
mondá: ot< Hagyjatok békét est in me. Semper enim 
neki l Miért bántjátok? Ű jó l pá u peres habétis vobiscum: 
dolgot müvelt velem. Hi- et cum voluéritis, potéstis 
szen a szegények mindenkor l illis benetácere: me autern 
veletek vannak és mikor non semper habétis. Quod 
akartok, jót tehettek velük; l hábuit haec, fecit: praevenit 
de én nem vagyok minden- úngere corpus meum in se-

27• 
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kor nálatok. Azt tevé, ami 
tt5le telt, elMe megkené tes
temet a temetésre. Bizony 
mondom nektek, ahol csak 
hirdetni fogják ezt az evan
géliumot az egész világon, 
azt ls majd elbeszélik, amit 
ez cselekedett, az ó emléke
zetére. C. Iskariótijudás pe
dig, egy a tizenkettő közül, 
elméne a papi fejedelmek
hez, hogy őt nekik elárulja. 
Kik hanván ezt, megörOié. 
nek és ígéré'St hogy pénzt 
adnak neki. t:;s módot ke

pultúram. Amen dico vo
bis: Ublcúmque praedicá
tum fúerit Evangéliumistud 
ln univérso mundo, et quod 
fecit haec, narrábitur in me
móriam ejus. C. Et judas 
lscariótes, unus de duó
decim, ábiit ad summos sa
cerdótes, ut próderet eum 
illis. Qui audiéntes, gavlsi 
sunt: et promisérunt ei pe
cúniam se datúros. Et quae
rébat quómodo illum op
portúne tráderet. 

res vala, hogyan adja lit kezükbe alkalomadtán. 
A kovásztalanak első nap-/ Et primo die azymórum 

ján pedig, mikor a húsvéti quando pascha immofában t, 
bárányt áldozták, mondák J dicunt ei disclpull: S. Quo 
neki az ó tanltványai: S. Ho- vis eámus, et parémus tibi, 
va akarod, hogy menjünk és ut mandúces pascha? C. Et 
elkészltsOk neked, hogy mittit duos ex discfpulis suis 
megegyed a húsvéti bá- et dic.lt eis: .J4 l te in elv i
rányt? C. Akkor elkülde ket- tátern: et occúrret vobis 
tóttanltványai közOI, mond- homo lagénam aquae báju
ván nekik: .J4 Menjetek a vá- lans, sequlminl eum: et 
rosba és találkoztok egy vl- quocúmque introlerit, di
zeskorsót vivő emberrel: elte dórnino dom us, quia 
kövessétek őt és ahova be- magister dicit: Ubi est re
megyen, mondjátok a házi- , féctio mea, ubi pascha cum 
gazdának, hogy a Mester azt dlsclpulis meis mandúcem? 
üzeni: Hol van az én szállá- Et ipse vobis demonstrábit 
som, ahol a húsvéti bárányt coenáculum grande stra
tanltványaimmal elkölt- tum: et ill le paráte nobis. 
sem? És ő majd mutatni fog C. Et abiérunt disclpuli 
nektek egy nagy ebédlőt ké- ejus, et venérunt in elvitá
szen fölterltve: ott készltsé- tem: et lovenérunt sicut dl· 
tek el nekünk. C. És elindul- xerat illis, et paravérunt 
ván tanltványai, a városba pascha. Véspere autern fa
menének és úgy találák, cto, venit cum duódecim. 
amint mondotta vala nekik Et discumbéntibus eis, et 
és eikésztték a húsvéti bá- manducántibus, ait jesus: 
rányt. Esteledvén pedig J .J4 Amen dico vobis, quia 
megérkezék a tizenkettGvel: . unus ex vobis tradet me, 
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es mid.5n letelepedtek és 
evének, mondájézus: + Bi
zony mondom nektek, hogy 
egy közOletek elárul engem, 
aki velem eszik. C. Azok pe
dig elszomorodván, kezdték 
egyenként kérdezni tllle: S. 
Csak nem én, Uram?C. Ki fe
Jelé nekik: + Egy a tizen
kettl5 közül, ki velem a tál
ból mártogat. Az Emberfia 
ugyan elmegyen, amint Irva 
vagyon felőle, de jaj annak az 
embernek, aki az Emberfiát 
elárulja; jobb volna neki, 
ha nem szaletett volna az az 
ember. C. Midőn pedig esznek 
vala, vevé jézus a kenyeret 
és megáldván, megszegé és 
nekik adá, mondván: + Ve
gyétek, ez az én testem .C. És 
vevén a kelyhet, hálát ad
ván, nekik adá és ivának 
abból mindnyájan. És mon
dá nekik: + Ez az én vérem, 
az új szövetségé, mely so
kakért kiontatik. Bizony 
mondom nektek, hogy többé 
már nem iszom a szőlő ezen 
terméséből addig a napig, 
mikor azt mint újat iszom 
majd az lsten országában. 
c. es szenténeket énekelvén, 
kimenének az Olajfák he
gyére. És mondá nekik Jé
zus:+ Mindnyájan megbot
ránkoztok énbennem ez éj
jel, mert Irva vagyon: Meg
verem a pásztort és elszéled
nek a juhok. De majd ha 
feltámadtam, előttetek me
gyek Galileába. C. Mondá pe
dig neki Péter: S. Ha mind
nyájan megbotránkoznak is 

qui mandúcat mecum. C. 
At Illi coeperunt contrlstári, 
et dicere ei singutátim: S. 
Numquid ego? C. Qui alt 
illis: + Unus ex duódecim, 
qui intlnglt mecum manum 
in catlno. Et Fflius quidem 
hóminis vadit, sicut scri
ptum est de eo: v ae au tem 
hórnini illi, per quem Ffllus 
hóminis tradétur. Bonum 
erat el, si non esset natus 
homo ille. C. Et manducán
tlbus illis, aceépit Jesus pa
nem: et benedicens fregit, 
et dedit eis, et ait: + Sú
mite, hoc est corpus meum. 
C. Et accépto cálice, grátias 
agens dedit eis: et bibérunt 
ex illo omnes. Et ait illis: 
+Hic est sanguis meus novi 
testaméntl, qui pro multls 
effundétur. Amen dico vo
bis, quia jam non bibam de 
hoc genlmine vitis, usque 
in diem illum, cum illud 
bibam novum in regno Dei. 
C. Et hymno dicto, exiérunt 
in montem Olivárum. Et 
ait els Jesus:+ Omnes scan
dalizablmini in me ln nocte 
ista: quia scriptum est: 
Percútiarn pastórem, et di
spergéntur oves. Sed post
quam resurréxero, praecé
dam vos in Galilaeam. C. 
Petrus autern ait illi: S. Et 
si omnes scandalizátl fú
erint in te, sed non ego. 
C. Et ait illi Jesus: +Amen 
dico tibi, quia tu hódie in 
nocte hac, priúsquam gal
lus vocem bis déderit, ter 
me es negatúrus. C. At ille 
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benned,de én nem. C. És felelé ámplius loquebátur: S. Et 
neki jézus: + Bizony mon- si oportúerlt me simul cóm
dom neked, hogy te ma, ez mori tibi, non te negábo. 
éjjel, mlellltt a kakas kétszer J C. Similiter autern et omn es 
szól, háromszor tagadsz meg dicébant. 
engem. C. O pedig még erő-
sebben álli tá: S. Ha meg is kell halnom veled együtt, 
nem tagadlak meg téged. C. Hasonlóképpen beszélének a 
többiek is valamennyien. 

És elérkezének a ma-J Et véniunt in praedium, 
jorba, melynek neve Get- cui nomen Gethsemani. Et 
szemáni. Akkor mondá ta- ait discfpulis suis. + Sedéte 
oltványainak: + Üljetek itt, hic donec orem. C. Et assú
rn lg imádkozom. C. És maga mit Petrum, et jacóbum, et 
mellé vévén Pétert és jaka- joánnem secum: et coeplt 
bot és Jánost, kezde remegni pavére, et taedére. Et alt 
és gyötrlldni. És mondá ne- illls: + Tristis est án lma 
kik: + Szomorú az én lel- mea usque ad mortem: su
kem mindhalálig; maradja- stinéte hic, et vigiláte. C. Et 
tok itten és virrasszatok. C. cum processfsset páululum, 
És egy kissé előbbre men- prócidit super terram, et 
vén, földre borula és imád- orábat, ut si fieri posset, 
kozék, hogy ha lehetséges, translret ab eo hora: et dl
távozzék el tőle ez óra; és xit: +Abba, Pater, ómnla 
mondá: + Abba, Atyám! tibi possibilia sunt, transfer 
mlnden lehetséges neked, cálicem hunc a me: sed non 
vedd el tőlem e poharat; de quod ego volo, sed quod tu. 
ne az legyen, amit én akarok, C. Et venit, et invénit eos 
hanem amit te. C. Akkor dormiéntes. Et ait Petro:+ 
visszajövén, alva találá őket. Simon, dormis? non potul
És mondá Péternek: + Si- stl una hora vigiláre? Vigi
mon l alszol? nem birtál vir- láte, et oráte, ut non intré
rasztani egy óráig? Ébren le- tis in tentatiónem. Spfrltus 
gyetek, és imádkozzatok, quidem promptus est, caro 
hogy kisértésbe ne essetek; a vero infirma. C. Et Iterum 
lélek ugyan kész, de a test Abiens orávit, eúmdem ser
erlltlen. C. Ismét elmenvén, mónem dicens. Et revérsus, 
imádkozék, ugyanazt a be- dénuo invénit eos dormién
szédet mondván. És vissza- tes (erant enim óculi eórum 
térvén, megint alva találá graváti) et ignoráhant quid 
llket (me rt szemeik el voltak respondérent ei. Et venit 
nehezedv~); és nem tudták,, tértio, et ait illis: + Dormlte 
mlt feleiJenek neki. Har- jam, et requiéscite. Súfflclt: 
madszor ls eljöve, és mondá venit hor a: ecce Fili us hó-
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nekik: +Aludjatok már és 
nyugodjatok. Elég; eljött az 
óra; Ime, az Emberfia a bű
nösök kezeibe adatik. l(el
jetek föl, menjOnk; Imhol 
közeleg, aki engem elárul. 
C. Midlln még szólott, meg
érkezék iskarióti Júdás, egy 
a tizenkettő közül és vele 
nagy sereg, kardokkal és 
dorongokkal, a papi fejedel
mektlll és Irástudóktól és 
öregektlll. Az ll árulója pe
dig jelt adott vala nekik, 
mondván: S.Aklt majd meg
csókolok, ll az, fogjátok meg 
és vigyétek el, jól vigyáz
va rá. C. És amint odaért, 
mindjárt hozzá lépvén, mon
dá: S. Üdvözlégy Rabbi l C. 
És megcsókolá őt. Azok meg 
kezet vetének rája és meg
ragadák őt. Egyik pedig a kö
rülállók közOI kardot ránt
ván, rásujta a fllpap szalgá
jára és levágá annak fülét. 
Felelvén Jézus, mondá ne
kik: + Mint valami latorra, 
úgy jöttetek ki kardokkal 
és dorongokkal megfogni en
gemet? Mindennap nálatok 
valék, tanitván a templom
ban és nem fogtatok el en
gem; de, hogy beteljesedje
nek az frások. C. Akkor ta
nltványai elhagyván őt, 
mindnyájan elfutának. Egy 
ifjú pedig követé őt, mezfte
len testén egy szál gyolcs
ingben ; és megragadák lit. 

mlnis tradétur in manus 
peccatórum. Súrgite, eámus 
ecce qui me tradet, prope 
est. C. Et, adhuc eo lo
quénte, venit Judas lsca
riótes, unus de duódecim, et 
cum eo turba multa cum 
gládlis, et lignis, a summis 
sacerdótibus, et scribis, et 
senióribus. Déderat autern 
tráditor ejus signum eis, 
dicens: S. Quemcúmque os
culátus fúero, ipse est, te
néte eum, et dúcite caute. 
C. Et cum venlsset, statim 
accédens ad eum, alt: S. 
A ve, Rabbi. C. Et osculátus 
est eum. At illi manus in
jecérunt in eum, et tenué
runt eum. Unus autern qui
darn de circumstántibus, 
edúcens gládium, percússit 
servum summi sacerdótls: 
et amputávit illi aurlculam. 
Et respóndens jesus, alt ll
lis: + Tamquam ad latró
nem exlstis cum gládiis, et 
Iignis comprehéndere me? 
quotidie eram apud vos in 
tempio docens, et non me 
tenulstis. Sed ut impleántur 
Scriptúrae. C. Tunc discl
puli ejus relinquéntes eum, 
omnes fugérunt. Adotéseens 
autern quidarn sequebátur 
eum amictus sindone super 
nu do: et tenuérunt eum. 
At ille, rejécta slndone, nu
dus profúgit ab eis. 

De az otthagyván ingét, mezftelenül futa el tőlük. 
És a fllpaphoz vivék Jé-, Et adduxérunt jesum ad 

zust és egybegyülének nála summum sacerdőtem: et 
mind a papi fejedelmek és convenérunt omnes sacerdó-
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irástudók és öregek. Péter 
pedig távolról követé 4t, be, 
egészen a főpap udvarába és 
a szolgákkal a tllzhöz ülve 
melegszik vaJa. A papi feje
delmek pedig és az egész fl1-
tanács tanubizonyságot ke
resének jézus ellen, hogy 4t 
halálra adják, de nem talá
lának. Mert sokan tanusko
dának hamisan ellene, de a 
tanuságok nem valának 
megegyezl1k. És ellJáliván 
némelyek, hamis tanuságot 
tevének ellene, mondván: 
S. Mi hallottuk, amint 
mondta: Én lebontom ezt a 
kézzel csinált templomot és 
három nap alatt mást épftek, 
mely nem kézzel készült. C. 
De ebben sem egyezett meg 
tanuságuk. Akkor középre 
állva a fl1pap, kérdezé jézust, 
mondván: S. Semmit sem 
felelsz-e azokra, amiket ezek 
ellened felhoznak? c.O pedig 
hallgat vala és semmit sem 
felele. Újra kérdé l1t a fl1pap 
és mondá neki: S. Te vagy-e 
a l(risztus, az imádott Is
tennek Fia? C. jézus pedig 
felelé neki: + Én vagyok; 
és látni fogjátok az Ember
fiát a hatalmas lsten jobb
ján Olni és eljönni az ég 
felhőiben. C. Erre a főpap 
megszaggatván ruháit, mon
dá: S. Mi szakségünk van 
még tanukra? Hallottátok 
a káromkodást; hogyan l tél
tek? C. Azok pedig mlnd
nyájan haJAira méltónak 
Uélék 4t. És kezdék 6t né
melyek leköpdösnl, szemét 

tes, et scribae, et senióres. 
Petrus autern a longe secú
tus est eum, usque intro in 
atrium summi sacerdótis: 
et sedébat cum mlnfstrls ad 
lgnem, et calefaciébat se. 
Summi vero saeerdótes, et 
omne concilium, quaerébant 
advérsus jesum testlmó
nium, ut eum mortl tráde
rent, nec inveniébant. Multi 
enim testimónium falsum 
dicéban t advérs us eum: et 
conveniéntia testlmónla 
non erant. Et quidarn sur
géntes, falsum testimónlum 
ferébant advérsus eum, di
céntes: S. Quóniam nos au
dfvimus eum dicéntem: Ego 
dissólvam templum hoc ma
nufáctum, et per trfduum 
áliud non manutáctum aedi
ficábo. C. Et non erat con
véniens testimónium illó
rum. Et exsúrgens summus 
sacérdos in médium, inter
rogávit jesum, dicens: S. 
Non respóndes quidquam 
ad ea, quae tibi objlciúntur 
ab his? C. Ille autern tacé
bat, et nihil respóndit. Rur
sum summus sacérdos inter
rogába t eum, et dixit el: 
S. Tu es Christus Ffllus Del 
benedlcti? C. Jesus autern 
dixit illi: + Ego sum: et vi
débitis Filium hómlnls se
déntem a dextrls virtútis 
Del, et veniéntem cum nú
blbus caell. C. Summus au
tem sacerdos sclndens vesti
ménta sua, ait: S. Quid ad
buc dcsiderám us testes? Au
dlstls blasphémiam: quid 
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bekötve öklözni és mondo- vobis vidétur? C. Qui om
gatni neki: S. Találd ki l C. A n es condemnavérunt eum 
szolgák is arcul verék öt. esse reum mortis. Et coepé
Amig pedig Péter lent volt r unt quidam conspúere eum, 
az udvarban, odajöve a fő- et veláre táciern ejus, et 
pap egyik szolgálója, ki cólaphis eum caedere, et dl
látván Pétert melegedni, cere ei: S. Prophetíza. C. Et 
szemügyre véve öt, mondá: minlstri álapis eum caedé
S. Te is a názáreti jézussal bant. Et cum esset Petrus 
valál. C. ő pedig tagadá, in átrio deórsum, venit una 
mondván: S. Nem ismerem; ex an clllis summi sacerdó
nem is értem, mit mondasz. t is: et cum v i disset Petrum 
C. És kiméne az előcsarnok- calefaeién tem se, aspiciens 
ba és megszólala a kakas. ill um, ait: S. Et tu cum 
Ismét meglátván lit a szol- jesu Nazaréno eras. C. At 
gáló, megint kezdé mondo- ille negávit, dicens: S. Ne
gatni a körülállóknak, hogy que scio, neque novi quid 
ez is azok közül való. ő pe- dicas. C. Et éxiit foras ante 
dig újra tagadá. És kis-~ átrium, et gallus cantávit. 
vártatva ismét az ott állók Rursus autern cum vidísset 
mondák Péternek: S. Való- ill um ancilla, coepit dicere 
ban közülükvalóvagy,mert! circumstántibus: Quia hic 
hiszen galileai vagy. C. ű ex illis est. At ille Iterum 
pedig kezde átkozódni és negávit. Et post puslllum 
esküdözni, hogy nem isme- rursus qui astábant, dicé
rem azt az embert, akit bant Petro: S. Vere ex illis 
mondtok. És azonnal má- es: nam et Galilaeus es. C. 
sodszor szóla a kakas. És ll!e autern coepit anathema
eszébe jutott Péternek az l tizáre, et juráre: Quia néscio 
ige, melyet jézus mondott hóminem istum, quem dici
vala neki, hogy miel6tt a tis. Et statim gallus Iterum 
kakas kétszer szól, három- cantávit. Et recordátus est 
szor fogsz megtagadni en- Petrus verbi, quod dlxerat 
gem; erre slrásra fakadt. ! ei jesus: Priúsquam gallus 

i cantet bis, ter me negábis. 
i Et coepit flere. 

És mindjárt reggel taná-j Et confestim mane con
csot tartván a papi fejede!- sflium faciéntes summi sa
mek a vénekkel, Irástudók- ! cerdótes, cum senióribus, et 
kal és az egész főtanáccsal, ! scribis, et univérso concllio, 
megkötözvén jézust, elvi-l vinciéntes jesum, duxérunt, 
vék és átadák Pilátusnak., et tradidérunt Piláto. Et 
És kérdezé öt Pilátus: S. Te lnterrogávit eum Pilátus: 
vagy a zsidók királya? C. ű S. Tu cs Rex .JuciJeónnn·~ 
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pedig felelvén, mondá neki: C. At ille respóndens, ait 
+ Te mondod. C. És sok illi: +Tu dicis. C. Et aceu
dologról vádolák őt a papi sábant eum summi sacerdó
fejedelmek. Pilátus meg is- tes in multls. Pilátus autern 
mét kérdezé őt, mondván: rursum interrogávit eum, 
S. Semmit sem felelsz? dicens: S. Non respóndes 
Nézd, mi mindenr<JI vádol- quidquam? vide in quantis 
nak tégedet. C. jézus pe- te accúsant. C. jesus autern 
dig semmit sem felele többé, ámpllus nihil respóndit, ita 
úgy hogy csodálkozék Pilá- ut mirarétur Pilátus. Per 
tus. Az ünnepnapon pedig diem autern festum solébat 
el szokott nekik bocsátani dirnittere illis unum ex vinc
egyet a foglyok közül, akit tis, quemcúmque petllssent 
kértek. Vala pedig egy Ba- Erat autern qui dicebátur 
rabbás nevezetű, kit a lázi- Barábbas, qui cum sedltló
tókkal együtt fogtak e.l s aki sis erat vinctus, qui in se
a lázadásban gyilkosságot ditióne fécerat homicldium. 
követett el. Fölvonulván Et cum ascendj~set turba, 
tehát a sereg, kezdék kérni, coepit rogáre, sicut semper 
amit nekik mindig megtesz faciébat illis. Palátus autern 
vala. Pilátus pedig felelé respóndit els, et dixit: S. 
nekik, mondván: S. Akarjá- Vultis dirnittam vobis Re
tok-e, hogy elbocsássam gem judaeórum? C. Sciébat 
nektek a zsidók királyát? C. enim quod per invldiam tra
Mert tudta, hogy irigység- didissent eum summi sacer
MI adták őt kezébe a papi dótes. Pontlfices au tem con
fejedelmek. A papi fejede!- citavérunt turbam, ut magis 
mek azonban felizgatták a Barábbam dimltterent eis. 
sereget, hogy inkább Ba- Pilátus autern Iterum re
rabbást bocsássa el nekik. spóndens, ait illis: S. Quid 
Pilátus pedig megint meg- ergo vultis fáciam Regi Ju
szólalván, mondá nekik: daeórum? C. At illi Iterum 
S. Mit akartok tehát, hogy a clamavérunt: S. Crucifige 
zsidók királyával tegyek? C. eum. C. Pilátus vero dicé
Ámde azok ismét kiáltának: l b at il lis: S. Quid enim maii 
S. Feszltsd meg őt l C. Pilá- fecit? C. At Illi magis ela
tus pedig mondá nekik: S. mába nt: S. Crucifige eum. 
De hát mi rosszat csele- C. Pilátus autern volens pó
~edett? C. De azok még pulo satisfácere, dimlslt ll
JObban kiáltozának: S. Fe- lis Barábbam, et trádidit 
szltsd meg <J t l C. Pilátus te- jesum fiagéllis caesum, ut 
hát eleget akarván tenni a crucifigerétur. Mllites au
népnek, elbocsátá kedvükért tem dlxérunt eum in átrium 
Barabbást, Jézust pedig, praetórii, et cónvocant to-
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miután megostoroztatta, át-l tam cohórtem, et Induunt 
adá, hogy megfeszíttessék. eum púrpura, et impónunt 
Ekkor a katonák a tör- , ei pteeténtes spineam coró
vényház csarnokába vivék nam. Et coepérunt salutáre 
őt és egybehívák az egész eum: Ave, Rex judaeórum. 
csapatot. És blborba öltöz- Et percutiébant caput ejus 
tették öt és tövisból koronát arúndine: et conspuébant 
fonva, fejére tevék; és el kez- eum, et ponént es génua, ad
dék köszöntgetni: Üdvöz- orábant eum. Et postquam 
légy zsidók királya! És nád- illusérunt ei, exuérunt illum 
dal verdesék fejét és leköp- púrpura, et induérunt eum 
dösék és térdet hajtva imá- vestiméntis suis: et ed ú
dák. Minekutána pedig meg- cunt illum, ut crucifígerent 
csúfolták, levevék róla a eum. 
blbort, felöltözteték a maga 
ruháiba és elvivék őt, hogy keresztre feszltsék. 

És kényszerítének egy l Et angariavérunt prae
arra menőt, Cirenei Simont, tereúntem quémpiam, Simó
ki a mezöröl jön vala, Sán- nem Cyraeneum, veniéntem 
dor és Rufus atyját, hogy de villa, patrem Alexándri, 
vigye az ő keresztjét. És a et Rufi, ut tólleret crucem 
Golgota nevü helyre vivék, ejus. Et perdúcunt illum in 
ami annyit tesz, mint ko- Gólgotha locum, quod est 
pon y a helye. És mirhás bort interpretátum Calváriae !o
adának neki inni. de nem fo- cus. Et dabant ci bibere 
g adá el. Azután keresztre fe- myrrhátum vinum: et non 
szitéK (It és eloszták ruháit, accépit. Et crucifigéntes 
sorsot vetvén azokra, ki mit eum, divisérunt vestiménta 
kapjon. Vala pedig három ejus, mitténtes sortem super 
óra, mikor felfeszltették. És eis, quis quid tólleret. Erat 
fel volt Irva vétkének elme: autern hora tértia: et cruci
a zsidók királya. Felfeszlté- fixérunt eum. Et erat titu
nek vele két latrot is, egyi- Jus r.ausae ejus inscrlptus: 
ket jobb-, másikat balfelől. Rex judaeórum. Et cum 
És beteljesedék az Irás, eo cruciflgunt duos latró
mely mondja: És a gono- nes: unum a dextris, et 
szok közé számíttatott. Az álium a sinlstris ejus. Et 
arra menők pedig káromlák impléta est Scriptúra, quae 
őt, hajtogatván fejüket és d i cit: Et cum iniquis repu
mondván: S. Há! Te, ki le- tát us est. Et praetercúntes 
rontod az lsten templomát és blasphemábant eum, mo
harmadnapra feléplted azt, véntes cápita sua, et dicén
szabadítsd meg magadat, le-l tes: S. Vah, qui déstruis 
szállván a keresztről. C. Ha-; templum Dei, et in tribus 
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sonlóképpen a papi fejedel- dl é bus reaedlficas: salvum 
mek is csúfolódva, az Irás- fac temetlpsum, descéndens 
tudókkal együtt mondogat- de cruce. C. Simliiter et 
ták egymásnak: S. Másokon summi sacerdőtes illudén
segltett, magán nem tud tes, ad altérutrum cum scri
seglteni; a K:risztus, Izrael bis dicébant: S. Aliossalvos 
királya, szálljon lemosta ke- fecit, selpsum non potest 
resztr61, hogy lássuk és higy- salvum facere. Christus Rex 
gyünk. C. Azok is, akik vele Israel descéndat nunc de 
valának felfeszítve, szidal- cruce, ut vídeámus, et cre
mazák. És mikor hat óra dámus. C. Et qui cum eo 
volt, sötétség 16n az egész crucifixi erant, convitiabán
földön kilenc óráig. És kilenc tur ei. Et facta hor a sexta, 
órakor felkiálta jézus nagy ténebrae factae sunt per 
szóva!, mondván: ~ EIOJ, totarn terram, usque ln ho
Eloi l lamma sabaktani? C. ram nonam. Et hor a nona 
Ami annyit tesz:~ Én Iste- exclamávit jesus voce ma
nem, én Istenem, miért hagy- gna, dicens: ~ Eloi, Eloi, 
tál el? C. Hallván ezt néme- lamma sabactháni? C. Quod 
lyek a körülállók közül, est interpretátum: ~ Deus 
mondák: S. Ime, Illést hiv ja. meus, Deus meus, ut quid 

· C. Odafutván pedig egyik, dereliqulstl me? C. Et qui
spongyát tölte meg ecettel dam de circumstántibus au
és nádszálra tüzvén, inni d i én tes, dicéba nt: S. Ecce, 
ada neki, mondván: S. Ellarn vocat. C. Currens au
Hagyjátok ell lássuk, vajjon tem un us, et implens spón
eljön-e Illés, hogy levegye. giam acéto, emumponéns
C. jézus pedig nagy szóval que cálamo, potum dabat ei, 
kiáltván, kiadá lelkét. dicens: S. Slnite, videámus 

si vénlat Elias ad deponén
dum eum. C. jesus autern emlssa voce magna exspirávlt. 

(Itt letérdelünk és néhány pillanatig elmélkedünk.) 

És a templom kárpitja 1 Et velum templi scis
kettéhasada fölülr61 egész sum est ln duo, a summo 
le. Látván pedig a százados, usque deórsum. Videns au
ki vele szemben áll vala, tem cent(srio, qui ex ad
hogy Igy kiáltva adá kl lel- vérso stabat, quia sic ela
két, mondá: S. Valóban, ez az mans exspirásset, ait: S. 
emberlsten Fia volt. C.Valá- Vere hic homo Fllius Del 
!'ak pedig ottan asszonyok erat. C. Erant autern et mu
ss, messzlről nézvén, akik Ileres de longe asplcléntes: 
közt vala Mária Magdolna inter quas erat Maria Mag
és Mária, a kisebbik jakab dalénc, et Maria jacóbi 
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és józsef anyja és Szalóme, minóris, et joseph mater, 
kik mikor Galileában járt, et Salóme: et cum esset in 
követék őt és szolgálának Oalilaea, sequebántur eum, 
valanekiéssokmásasszony, et ministrábant ei, et áliae 
kik vele együtt mentek fel j multae, quae simul cum eo 
jeruzsálembe. ascénderant jerosólymam. 
(A következő részt úgy éneklik vagy mondják, mlnt az evan-

géliuma!.) 
es mikor már esteledett Et cum jam sero esset 

(mivelhogy készület napja factum (qu1a erat Para
volt, azaz szombat előtti scéve, quod est ante sAbba
nap), ellijöve arimatheai Jó- tum) venit joseph ab Arl
zsef, előkelő tanácsos, ki mathaea nóbilis decúrio, qui 
maga is várja vala az lsten et ipse erat exspéctans re
országát és bátran beméne gnum Dei, et audácter in
Pilátushoz és elkéré jézus trotvit ad Pilátum, et pétllt 
testét. Pilátus pedig csodál- corpus jesu. Pilátus autern 
kozék, hogy már meghalt mirabátur si jam obifsset. 
volna. es h1vatván a száza- Et accerslto centurlóne, ln
dost, megkérdezé, csak- terrogávit eum si jam mór
ugyan meghalt-e már. es tuus esset. Et cum cogno
midőn megtudta a száza- visset a centurióne, donávlt 
dostól, Józsefnek ajándé- corpus Joseph. Joseph au
kozá a testet. József pedig tem mercátus slndonem, et 
gyolcsot vásárolván és le- depónens eum invólvit sin
vévén őt, begöngyölé a done, et pósuit eum in ma
gyolcsba és slrba tevé, mely numénto, quod erat excf
kősziklába volt vágva és sum de petra, et advólvit 
követ hengerlte a sirbolt lápidem ad óstium manu-
ajtajára. ménti. 

Felajánlási ének. (Zsolt. Offertorium. (Ps. 139, ~.) 
139, ~.) Óvj meg, Uram, a Custódi me, Dómine, de 
bfinös kezétól, és ments meg manu peccatóris: et ab ho
a gonosz emberektől engem. mfnibus iniquis éripe me. 

Csendes imádság. Ez secreta. Sacrifiela nos, 
adományok, kérünk, quaesumus, Dómfne, 

Urunk, felette hathatósan propénsius ista restáurent: 
újltsanak meg minket, mert quae medicinálibus sunt ln
üdvöt szerző böjttel hoztuk stitúta jejúniis. Per Dóml-
el őket. A mi. num nostrum. 
(A 2. csendes Imádság az Egyházért vagy a pápáért, 132. 1.; 

3. nincs.) 
Prefáció a szent Keresztről, 562. l. 
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Aldowra. (Zsolt. 68, 13- Communio. (Ps. 68, 13-
14.) Ellenem beszélnek, akik 14.) Advérsum me exerce
a kapuban ülnek; s akik bántur, qui sedébant in 
boroznak, rólam énekelnek: porta: et in me psallébant, 
az én imám pedig szálljon qui bibébant vinum: ego 
hozzád, Uram, a kegyelem vero oratiónem meam ad te, 
idején, ó lsten, nagy irgal- Dómine: tempus beneplá-
masságodban. citi, Deus, in multitúdine 
, . misericórdiae tuae. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctifi
Megszentel6 er6d, min- catiónibus tuis, omnipo

denható lsten, győgyltsa tens Deus: et vítia nostra 
meg bűneinket, és az örökké- curéntur, et remédia nobis 
valóságra legyen orvossá- sempitérna provéniant. Per 
gunk. A mi Urunk. Dóminum. 
(A 2. fddozfls uliini imlldstlg az Egyhtlzért vagy a pApflért, 132. J. 

3. nincs.) 

Nagyböj ti zárókönyörgés : 

K 6nyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteket lsten előtt. pita vestra Deo. 

Irgalmad, lsten, tisztlt- Tua nos misericórdia, 
aon meg minket régi bű- Deus, et ab omni subrep
neink minden titkos marad- tióne · vetustátis expúrget, 
ványától, és tegyen szent: et capáces sanctae novi
megújulásra képessé. A mll tátis efficiat. Per Dóminum 
Urunk. 1 nostrum. 

Nagyszerda. 

ISUclós-templom : a Sancta Maria Major-bazilika.) 

A hittanulók scrutiniuma volt a mai napon ; ezért van két 
Izentlecke a mai misében. Ez a kettö lzaiás legmegkapóbb jöven
dölése a szenvedö Odvözltöröl. És a megvaiósultlst halljuk a szen
vedél történetében és tapasztaljuk a szentmlse misztérlumAban. 

Bevonulásra. (Fil. 2, 10, 8,' Introitus. (Phil. 2, 10, 8 et 
ll.) ---11.) 

llézus nevére minden ll" nómine jesu omne 
térd meghajoljon: genu flectátur, eaelé-
az égieké, a földieké stium, terréstrium et 

é.s az alvilágiaké: mert az infernórum: quia Dóminus 
Ur engedelmes lett a ha- : factus est obédiens usque 
lálig, és pedig a kereszt- ! ad mortem mortem autern 
halálig, azért az úr Jézus ! crucis: Ide~ Dóminus jesus 
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I<:risztus az Atyaisten dl· Christus in glória· est Del 
csóségében van. (Zs. 101, 2.) Patris. (Ps. 101, 2.) Dómlne, 
Uram, hallgasd meg imád- exáudi oratlőnern meam: et 
ságomat és kiáltásom jus- clamor meus ad te véniat. 
son eléd. jézus nevére. 1 ln nómine. 

A Kyrie után ezt mondja a pap : 

Könyörögjünk. Hajtsunk 'Qrémus. Flectámus gé-
térdet. ft,. Álljatok föl. nua. ft,. Leváte. 

Tedd, kérünk, minden- Praesta, quaesumus, om-
ható lsten, hogy mi, akiket i nípotens Deus: ut, qui 
hibáink szüntelenül sujta- : nostris excéssibus incessán
nak: egyszülött Fiad szen- i ter affllgimur, per unigéniti 
vedései által megszabadul- Filii tul passiónem liberé-
junk: I<:i veled él. mur: Qui tecum. 

Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsalae Prophétae. 
(62, 11;63, 1-7.) (62, ll; 63, 1-7.) 

Ezt mondja az úr lsten : Haec d i cit Dóm in us Deus: 
Mondjátok meg Sion Dlcite fíliae Sion: Ecce 

leányának: Ime szabadítód Salváto r tu us venit: ecce 
eljő l Ime jutalma vele va- merces ejus cum eo. Quis 
gyon ... Ki az, ki jó Edom- est iste, qui venit de Edom, 
ból, színes ruhában Boszrá- tinctis véstibus de Bosra? 
ból, köntösében ékesen, lép· Iste formósus in stola sua, 
delve ereje teljességében ? grádiens in multitúdine for
Én, aki igazságot beszélek titúdinis suae. Ego, qui to
és a szabadítás harcosa va- quor justltiam, et propu
gyok. Miért vörös tehát ru- gnátor sum ad salvándum. 
háza tod, és ruháid miért Quare ergo rubrum est Indu
olyanok, mint a sajtóban méntum tuum, et vestl
taposóké ? Egymagam ta- ménta tua, sicut calcántium 
postam a sajtót, s a nemze- in torculári? Tórcular cal
tek közül senki sem volt cávi solus, et de géntibus 
velem ; összetapostam őket non est vir mecum: calcávi 
indulatomban, összetipor- eos in furóre meo, et con
tam őket haragomban ; vé- culcávl eos in ira mea: et as
rük ruházatomra fröccsent, pérsus est sanguis eórum 
és ruháimat mind beszeny- super vestiménta mea, et 
nyeztem. Mert a bosszúállás ómnia induménta mea in
napja volt szívemben, meg- quinávi. Dies enim ultlónls 
váltásom esztendeje eljött. in corde meo, annus redem
I<:örülnéztem, és nem volt, ptiónis meae venit. Circum
aki segített volna; keres- spéxi, et non erat auxiliátor: 
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tem, és nem volt, ki támo- quaeslvi, et non fuit qui ad
gatott volna; de megszab a- juváret: et salvávit mihi 
ditott engem a magam karja, bráchium meum, et indigná
és haragom maga segitett tio mea ipsa auxiliáta est 
meg engem. Összetiportam mihi. Et conculcávi pópu
a népeket indulatomban, Ios in furóre meo, et ine
megrészegltettem őket hara- briávi eos in indignatlóne 
gomban és levüket a földre mea, et detráxi in terram 
csurgattam. Emlegetem az virtútem eórum. Misefatió
úr irgalmasságát, dícséretet num Dómini recordábor, 
mondok az úrnak mind- laudem Dómini super ómni
azért, amit az úr velünk bus, quae réddidit nobis, 
cselekedett, a mi Istenünk. Dóminus Deus noster. 

Atvonulásra. (Zs. 68, 18, 
1 

Graduale. (Ps. 68, 18 et 
2-3.) Ne fordltsd el szolgád- i 2-3.) Neavértas táciern tuam 
tól arcodat, mert szoronga- i a púero tuo, quónlam tri
tás gyötör; hallgass meg. bulor: velőciter exáudi me. 
csakhamar. "/. Szabadíts ' "/. Salvum me fac, Deus, 
meg engem, lsten, mert a quóniam intravérunt aquae 
vizek lelkemig hatolnak: usque ad ánimam meam: 
mélységes iszapba süllyed- infixus sum in limo pro
tem, megállni nem tudok. fúndi, et non est substántia. 

(Most következik a Dóminus vobiscum s ezuttm a szokott módon 
folytatódik a mise.) 

Könyörgés. lsten, ki azt Qrátio. Deus, qui pro no
akartad, hogy Fiad ér- bis Filium tuum crucis 

tünk magára vegye a ke- patíbulum subire volulsti, 
reszt szégyenfáját, hogy az ut inimlci a nobis expélleres 
ellenség hatalmát tólünk el- potestátem: concéde nobis 
távolltsad, engedd meg ne- fámulis tuis; ut resurrectió
künk, szolgáidnak, hogy el- nis grátiam consequámur. 
nyerjük a feltámadás ke- Per eúmdem Dominum 
gyelmét. Ugyanazon. nostrum. 
A 2. könyörgés az EgyhAzért vagy a pflpflért, 131. l.; 3. nincs.) 
Szentlecke lzaiás prófétától. Léctio lsalae Prophétae. 

(53, 1-12.) I (53, 1-12.) 

Ama !lapokban: Mondá r1 diébus illis: Dixit Isalas: 
lza~ás: Ki hitte volna Dómine, quis crédidit au

azt, am1t hallottunk s az dltul nostro? et bráchium 
Úr karja ki előtt nyil~ánult Dómini cui revelátum est? 
meg? ~gy nőt! fel előtte, Et ascéndet sicut virgúltum 
mlnt a f1atal haJtás, és mint coram eo, et sicut radlx de 
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a gyökér a szomjas földblll; terra sitlén ti: non est spé
nem volt sem szépsége, sem cies ei, neque decor: et vi
ékessége, hogy megnézzük dimus eum, et non erat 
rajta, és külseje sem volt aspéctus, et desiderávimus 
kivánatos. Megvetett volt, eum: dt-spéctum, et novissi
a legutolsó az emberek kö- mum virórum, virum doló
zött, a fájdalmak embere, rum, et sciéntern infirmitA
a betegség ismerője; arca tem: et quasi abscónditus 
mintegy elrejtett és meg-J vultus ejus, et despéctus, 
vetett volt, azért nem is 1 unde nec reputávimus eum. 
becsültük őt. Valóban a mi! Vere languóres nostros ipse 
betegségeinket ő hordozta, tulit, et dolóres nostros ipse 
s a mi fájdalmainkat ll vi- portávit: et nos putávimus 
seJte; és mi lit szinte bél- eum quasi leprósum, et per
poklosnak tekintettük, az cússum a Deo, et humiliá
Istentől megvertnek és meg- tum. Ipse autern vulnerátus 
alázottnak. Pedig (l a mi est propter inlquitátes no
gonoszságainkért sebesftte- stras, attrítus est propter 
tett meg, a mi bűneinkért scélera nostra: discipllna pa
töretett össze; a mi békessé- cis nostrae super eum, et 
günkért van rajta a feny!- livóre ejus sanátl sumus. 
ték, s az ő kék foltjai által Omnes nos quasi oves errá
gyógyultunk meg. Mi mind- vimus, unusquísque in viam 
nyájan mint a juhok téve- suam deciinAvit: et pósuit 
lyegtünk, kiki a saját útjára Dóminus in eo iniquitátem 
tért; s az úr őreá helyezte ómnium nostrum. Oblátus 
mindnyájunk gonoszságát. J est, quia ipse vóluit, et non 
Feláldoztatott, me rt ll maga apéruit os suum: sicut ovis 
akarta, és nem nyitotta meg l ad occisiónem ducétur, et 
száját; viszik, mint a juhot quasi agnus coram tondén te 
leölésre, és mint nyirója l se obmutéscet, et non apé
előtt a bárány, elnémul, és riet os suum. De angústia, 
meg nem nyitja száját. Ki- et de judlcio sublát us est: 
ragadtatott a szorongatás- generatiónem ej us quis enar· 
ból és az iWetböl. Ki sorolja rá bit? quia abscfssus est de 
fel az ö nemzetségét? Mert terra vivéntium: propter 
kivágatott az élllk földéről, scelus pópuli mei percússi 
népem bűnei miatt vertem eum. Et dabit ímpios pro se
meg őt. És gonoszok közt pultúra, et divitem pro 
adtak neki sirt, és gazdag morte sua: eo quod iniqui
mellé jutott halálában; mert tátern non fécerit, néque do· 
nem cselekedett gonoszsá- lus fúerit in ore ej us. Et Dcí
got, sem álnokság nem volt minus vóluit contérert eum 
szájában, és az úr akarta in infirmitáte: si posúerlt 

.\lisnál•. 28 
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lit összetörni a betegséggel. l pro peccáto ánimani suam; 
Ha életét bűnért való áldo- i vidébit semen longaevum, 
zatul adta, hosszú életű j et volúntas Dómini in manu 
ivadékot lát majd, s az Ur ejus dirigétur. Pro eo quod 
akarata az ő keze által tel- . laborávlt ánima ejus, vidé
jesül. Azért, mert lelke szen-j bit, et saturábitur: in scién
vedett, lát majd é~ jóllakik. tia sua .iustificábit ipse ju
Tudásával az én 1gaz szol- stus servus meus multos, et 
gám sokakat megigazulttá iniquitátcs eórum ipse por
tesz, és gonoszságaikat ll tábit. Ideo dispértiam ei 
hordozza. Ezért igen soka-· plúrimos: et fórtium dividet 
kat adok neki osztályrészül, l spólia, pro eo quod trádidit 
és szélosztja az erősek zsák- in tnortem ánimam suam, 
mányát, mivelhogy halálra et cum scelerátis reputátus 
adta életétsa gonoszok közé est: et ipse peccáta multó
számlttatott, és sokaknak rum tulit, et pro transgres
a bűnét hordozta, és ll a tör- sóribus rogávit. 
vényszeglikéri imádkozott. 

Böjti ének. (Zs. 101, 2-5, Tractus. (Ps. 101, 2-5 et 
14.) Uram, hallgasd meg i 14.) Dómine, exáudi oratió
imádságomat és kiáltásom 

1 

nem meam, et clamor mcus 
jusson eléd. '/. Ne fordltsd ad te véniat. Y. Ne avértas 
el tőlem arcodat, amikor fáciem tuam a me: in qua
engem szorongatás ér, hajtsd ,, cúmque die trlbulor, i nelina 
hozzám füledet. Y. Amikor ad me aurem tuam. -,. ln 
csak segltségül hl vlak, sietve : quaeúrnque die invocávero 
hallgass meg. Y. Mert füst-: te, velóc!ter exáudi me. 1. 
ként enyésznek el napjaim, l Quia defecérunt sicut fu
szárazak, mint a forgács mus dies mei: et ossa mea 
csontjaim. t. Elperzselőd- sicut in frixório confrlxa 
tem, mlnt a fű, kiaszott aszi- sunt. t. Percússus sum sicut 
vern, mert még azt is elfelej- foenum, et áruit cor meum: 
tem, hogy kenyeremet meg- quia obiltus sum mandu
egyem. '§. Te majd felkelsz, cáre panem meum. -,. Tu 
Uram, és megkönyörülsz exsúrgens, Dómine, miseré
Sionon; mert itt az ideje, beris Sion: quia venit tem
hogy megkönyörülj rajta. pus miseréndi ejus. 
Ami Urunk jézus Krisztus Pássio Dómini nostri Jesu 
kfnszenvedése Szent Lukács Christi secúndum Lucam. 
sze~int. (22 és 23, J-53.) (22 et 23, 1-53.) 

Az tdőben: Közelget t vala a J n illo témpore: Appropin
ková~ztalanok ünnepe, l quábat dies festus azymó

melyet husvétnak hivnak és; rum, qui dicitur Pascha: et 
módot keresének a papi feje- l quaerébant prlnclpe~ sacer-
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delmek és Irástudók, mikép- dótum, et scribae, quómodo 
pen veszltsék el jézust; mert jesum interfícerent: timé
féltek a néptől. Beleméne pe- bant vero plebem. lntrávit 
dig a sátán judásba, ki iska- autern sátanas in judam, 
riótinak neveztetik és egyik , qui cognominabátur lsca
vala a tizenkettő közül. És l riótes, unum de duódecim. 
elmenvén, beszéle a papi fe- Et ábiit, et locútus est cum 
jedelmekkel és tisztekkel, l prindpibus sacerdótum, et 
mi módon adja őt kezeikbe., magistrátibus, quemádmo
Kik megörülének és meg- dum illum tráderet eis. Et 
állapodának, hogy pénzt ad- l gavísi sunt, et pacti sunt 
nak neki. Ez pedig meg-l pecúniam illi dare. Et spo
igéré. És alkalmat keresv ala, póndit. Et quaerébat oppor
hogy kezükbe adja öt a nép tunitátem ut tráderet illum 
háta mögött. sine turbis. 

Elérkezék pedig a ko- Venit autem dies azy-
vásztalanok napja, melyen mórum, in qua necésse erat 
Ie kellett ölni a húsvéti bá- 1 occldi pascha. Et misit Pe
rányt. És elküldé Pétert és 1 trum, etjoánnem, dicens:+ 
jánost, mondván: + Menje- i Eúntes pa rá te nobis pascha, 
tek, készltsétek el nekünk a, ut manducémus. C. At illi 
húsvéti bárányt, hogy meg-j dixérunt: S. Ubi vis paré
együk.C.Azok pedig kérdék: j mus? C. Et dixit ad eos:+ 
S. Hol akarod, hogy elkészít- Ecce introeúntibus vobis in 
sük? C.Mondá nekik: +fm e, civitátern, occúrret vobis 
amint bementek a városba, homo quidarn ámphoram 
talátkoztok egy korsó vizet a quae portans: sequimini 
vivő emberrel; kövessétek eum in domum, in quam in
öt a házba, melybe beme- trat, et dicétis patrifamllias 
gyen és szóljatok a házigaz- domus: Dicit tibi Magister: 
dának: A Mester azt izeni Ubi est diversórium, ubi 
neked: Hol van a helyiség, pasch a cum disclpulis me is 
hol a húsvéti bárányt tanit- mandúcem? Et ipse osténdet 
ványaimmal elköltsem? És vobis coenáculum magnum 
ö mutatni fog nektek egy stratum, et ibi paráte. C. 
nagy termet berendezve, ott Eúntes autern invenérunt si
kész!tsétek el. C. Elmenvén cut dixit illis, et puavérunt 
tehát, úgy találák, amint pascha. Et cum facta esset 
mondotta vala nekik; és el- hora, discllbuit, et duóde
készíték a húsvéti vacsorát. eim Apóstoli cum eo. Et ait 
És midön eljött az óra, asz- illis: + Desidério desidcrávi 
talhoz ült és vele a tizenkét hoc pascha manducáre vo
apostol. És mondá nekik: + bh.cum, ántequam pá tiar. 
Vágyva-vágytam ezt a hús- Dko enim vohis, quia ex 

28* 
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véti vacsorát enni veletek, hoc non manducábo illud, 
miellltt szenvedek. Mert donec impleátur ln regno 
mondom nektek, hogy soha Dei. C. Et accépto cálice, 
többé nem eszem azt, mlg be grátias egi t, et dixit: +Ac
nem teljesedik az lsten orszá- cl pite, et dlvldite inter vos. 
gában.C. És felvévén a poh a- D i co enim vobis, quod non 
ra t, hálát adván, mondá: + blbam de generatlőne vitis, 
Vegyétek ezt és osszátok el donec regnum Dei véniat. 
magatok között. Mert mon- C. Et accépto pane, grátias 
dom nektek, hogy mostan- egit, et fregit, et dedit eis 
tól fogva már nem iszom a dicens: + Hoc est corpus 
szlllli terméséből, mlgnem meum, quod pro vobis da
eljövend az Isten országa. tur: hoc fácite in meam 
C.És vévén a kenyeret, hálát commemoratiónem. C. Si
adván, megszegé és nekik mlliter et cálicem, post
adá, mondván: +Ez az én quam coenávit, dicens: + 
testem, mely értetek adatik; Hic est calix novum testa
ezt cselekedjétek az én em- méntum in sánguine meo, 
Iékezetemre. C. Hasonló- qui pro vobis fundétur. Ve
képpen a kelyhet is, miután rúmtamen ecce manus tra
vacsorált, mondván: + Ez déntis me, mecum est in 
a kehely az újszövetség az mensa. Et quidem Fllius hó
én vérem által, mely érte- minis, secúndum quod defJ. 
tek kiontatik. Azonban, nltum est, vadit: verúmta
lme, az én áruJómnak keze men vae hórnini illi, per 
velem van az asztalon. quem tradétur. C. Et ipsi 
Mert az emberfia ugyan el- coepérunt quaerere inter se, 
megyen, amint elvégezte- quis esset ex eis, qui hoc fa
tett; ámde jaj annak az em- ctúrus esset. Facta est au
bernek, aki öt elárulja. C. És tem et conténtio inter eos, 
<lk kezdének maguk közt ta· quis eórum viderétur esse 
nakodni, vajjon ki az közQ. major. Dixit autern eis:+ 
lök, ki ezt cselekedni fogja? Reges géntlum dominántur 
Versengés is támada köztOk eórum: et qui potestátem 
arról, ki tekintendll közOiök habent super eos, benéflci 
nagyobbnak? (j pedig mon-1 vocántur. Vos autern non 
dá nekik:+ A nemzt>tek ki- sic: sed qui major est in vo
rályai uralkodnak azokon és bis, fiat sicut minor: et qui 
akik hatalmat gyakorolnak praecéssor est, sicut mini
rajtuk,<~;zokat kegyelmesek- strátor. Nam quis ma1or est, 
nek hiV Já~. De ti ne úgy; qui recúmbit, an qu t minl
hanem akt nagyobb közte- strat? nonne qui recúmblt? 
tek, legyen mint a kisebb és Ego autern ln médio ve
aki eiOijáró, mint a szolgáló. strum sum, sicut qui mlni-
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Mert ki nagyobb, az-e, aki 
asztalnál ül, vagy aki fel
szolgál? nemde, aki asztal
nál ül? Én mégis úgy va
gyok köztetek, mint aki 
szolgál. De ti vagytok, akik 
kitartottatok velem meg
próbáltatásaimban, azért én 
is rendelem nektek, miként 
Atyám országot rende!t ne
kem, hogy egyetek és igya
tok asztalomnál az én orszá
gomban és trónokon üljetek, 
Uélvén Izrael tizenkét nem
zetségét. C. Mondá továbbá 
az úr:+ Simon, Simon: Ime, 
a sátán kikért titeket ma
gának, hogy megrostáljon, 
mlnt a búzát: de én könyö
rögtem érted, hogy meg ne 
fogyatkozzék hited és te 
egykoron megtérvén, meg
erllsftsd testvéreidet. C. Az 
pedig mondá neki: S. Uram l 
Kész vagyok veled a bör
tönbe és a halálba is menni. 
C. ő pedig felelé: + Mon
dom neked, Péter l mielőtt 
ma a kakas szólna, három
szor fogod eltagadnl, hogy 
ismersz engem. C. És mon
dá nekik: + Mikor erszény, 
táska és saru nélkül küldte
lek titeket, szenvedtetek-e 
valamiben hiányt? C. Azok 
pedig felelék: S. Semmihen. 
C. Mondá azután nekik:+ 
De most akinek erszénye 
van, vegye elő, hasonlóképen 
a táskát is. Akinek pedig 
nincsen, adja el felsőruháját 
és vegyen kardot. Mert mon
dom nektek, hogy még be 
kell teljesednie annak az 

strat: vos autern estls, qui 
permansisUs mecum ln ten
tatlőnibus meis. Et .ego di
spóno vobis, sicut dlspósuit 
mihi Pater meus regnum, 
ut edátis, et bibátis super 
mensam meam in regno 
meo: et sedeátis super th ro
nos, judleántes duódeclm 
tribus Israel. C. Ait autern 
Dóminus: +Simon, Simon, 
ecce sátanas expetivit vos, 
ut cribráret sicut trlticum: 
ego autern rogávi pro te, ut 
non deflciat fides tua: et tu 
aliquándo convérsus, con
firma fratres tuos. C. Qui 
dixit ei: S. Dóm i ne, tecum 
parátus sum et in cárcerem, 
et in mortem ire. C. At ille 
dixit: + Dico tibi, Petre: 
Non cantábit hódie gallus, 
donec ter ábneges nosse me. 
C. Et dixit eis:+ Quando 
misi vos sine sácculo, et 
pera, et calceaméntis, num
quid áJiquid défuit vobis? 
C. At Illi dixérunt: S. Nihil. 
C. Dixit ergo eis: + Sed 
nunc, qui habet sácculum, 
tollat simliiter et peram: et 
qui non habet, vendat túnl
cam suam, et emat gládlum. 
Dico enim vobis, quóniam 
adhuc hoc, quod scriptum 
est, opórtet implérl ln me: 
Et cum iniquis deputátus 
est. Étenim ea, quae sunt 
de me, finem habent. C. At 
illi dixérunt: S. Dómine, 
ecce duo gládii hic. C. At 
ille dixit eis: + Satis est. 

Irásnak rajtam: És a gon o-
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szok közé számlttatott. Mert ami felőlem szól, véget ér. 
C. Azok pedig mondák: S. Uraml ime itt van két kard. 
C. O J>.edig mondá nekik: ~ Elég. 

C. Es elindulván, szokása 1 C. Et egréssus iba t se
szerint az Olajfák hegyére l cúndum consuetúdinem in 
méne; követék pedig őt a montem Olivárum. Secúti 
tanltványok is. Midőn a sunt autern illum et discí
helyszlnére érkezett, mondá puli. Et cum pervenisset ad 
nekik: ~ Imádkozzatok, llocum, dixit illis: or Oráte, 
hogy kisértésbe ne essetek. ne intrétis in tentatiónem. 
C. Es eltávozék tőlük mint-! C. Et ipse avúlsus est ab 
egy kőha.iításnyira és térdre- , eis quantum j actus est lá
borulván, imádkozik vala, i pidis, et pósitis génibus orá
mondván: ~ Atyám l ha t bat, dicens: or Pater, si vis, 
akarod, vedd el tőlem e transfer cálicem ist um a me: 
poharat; mindazonáltal ne verúrntamen non mea v ó
az én akaratom legyen, ha- lúntas, sed tua fiat. C. Ap
nem a tiéd. C. Megjelenék páruit autern illi Angelus 
pedig neki egy angyal de caelo, confórtans eum. 
mennyből, megerősítvén őt. Et factus in agonía, pro
És a halállal tusakodván, lixius orábat. Et factus est 
még buzgóbban imádkozik sudor ej us, sicut guttae sán
vala. És Jón az ó verejtéke, guinis decurréntis in ter
mint a földre hulló vérnek ram. Et cum surrexísset ab 
cseppjeL Azután felkelvén j oratióne, et venísset ad di
az imádságtól és tanitvá- scípulos suos, invénit eos 
nyaihoz menvén, alva találá dormiéntes prae tristítia. 
őket a szomorúság miatt. S Et ait il lis: or Quid dormitis? 
mondá nekik: + Mit alu sz- súrgite, oráte, ne intrétis in 
tok? Keljetek föl, imád- tentatiónem. C. Adhuc eo 
kozzatok, hogy kisértésbe loquente, ecce turba: et qui 
ne essetek. C. Még szó- vocabátur judas, unus de 
l ott, mikor ime, sereg jöve, duódecim, antecedébat eos: 
mely előtt méne egy a tizen- et appropinquávit .Jesu, ut 
~ett? közül, a Judás neva oscularétur eum. jesus au
~s Jezushoz közeledék, hogy tem dixit illi:+ J u da, ósculo 
öt megcsókolja. Jézus azon- Filium hóminis tradis? C. 
ba,n mondá neki: ~I< Judás! Vidéntes au tem hi, qui circa 
c~okkal árulod el az Ember- ipsum erant, quod futúrum 
f1~t? -~· .. ~-á tv án pedig azok, erat, dixérunt ei: S. Dómine, 
k1~ korulotte valának, hogy si percútimus in gládio? C. 
m1 készül!. ":l~ndák neki: , Et per~".ússit un us ex il lis 
S. Uram, kozéJ uk vágjunk-e; serv um priudpis ~acerdó
karddal? C. ts rácsapván tun., et amputávit aurícu-
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egyik közülük a főpap szol- Iam ej us dextéram. Respón
gáj ára, levágá jobbfülét. Fe- dens autern jesus, ait: ~SI
lelvén pedig jézus, mondá: nite usque huc. C. Et cum 
~Hagyjátok el; ne tovább l tetiglsset auricuiarn e jus, 
C. S illetvén annak fülét, sanávit eum. Dixit autern 
meggyógyltá őt. Akkor jesus ad eos, qui vénerant 
mondá Jézus azoknak, kik l ad se, prlncipes sacerdótum, 
ellene jöttek, a papi feje- et magistrAtus templi, et se
delmeknek, a templom tiszt- nióres: +Quasi ad latrónem 
jeinek és a véneknek: ~ exlstis cum gládiis, et fústi
Mint latorra, úgy jöttetek l bus? Cum quotidie vobis
rám kardokkal és doron- cum fúerim in templo, non 
gokkal. Mikor naponként extendlstls manus in me: sed 
köztetek voltam a temp- haec est hora vestra, et po
lomban, nem tettétek rám téstas tenebrárum. 
kezeiteket; de ez a ti órá-
tok és a sötétség hatalma. 

C. Megfogván tehát őt, a C. Comprehendéntes au-
főpap házába vivék. Péter tem eum, duxérunt ad do
meg messzirdl követé. Azok mum prlncipis sacerdőtum: 
pedig tüzet rakának az ud- Petrus vero sequebátur a 
var közepén és körébe ül- longe. Accénso autern Igne 
vén, Péter is közéjük ült. in médio átrii, et circum
Látván dt egy szolgáló a sedéntibus illis, erat Petrus 
tűznél ülni és szemügyre in médio eórum. Quem cum 
vévén, mondá: S. Ez is vele l vidlsset ancilla quaedam se
vala. C. De az megtagadá őt, déntem ad lumen, et eum 
mondván: S. Asszony l Nem fulsset intúita, dixit: S. Et 
ismerem őt. C .És kisvártatva hic cum illo erat. C. At ille 
másik látván meg öt, mon- negávit eum, dicens: S. Mú
dá: S. Te is küzülük vató li er, non n ovi ill um. C. Et 
vagy. C. Péter pedig mondá: post puslllum álius videns 
S. Embert Nem vagyok. C. eum, dixit: S. Et tu de illis 
És körülbelül egy óra eltel- es. C. Petrus vero ait: S. O 
tével ismét más erdslté, homo, non sum. C. Et inter
roondván: S. Valóban, ez is válto facto quasi horae 
élvete vala, mert hisz gati- unius, átius quidarn affirmá
leai. C. És mondá Péter: S. bat, dicens: S. Vere et hic 
Emberi nem tudom mit be- cum illo erat: nam et Oati
szélsz. C. És tüstént, még iaeus est. C. Et ait Petrus: 
mialatt beszélt, megszólala a S. Homo, néscio quid dicis. 
kakas. És hátrafordulván az C. Et contlnuo adhuc illo 
úr, rátekinte Péterre. Akkor loquénte cantávit gallus. Et 
megemlékezék Péter az Úr convérsus Dómlnus respéxit 
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igéjéről, amint mondotta l Petrum. Et recordátus est 
vala, hogy mleldtt ma a ka- Petrus verbi Dómini, sicut 
kas szól, háromszor fogsz 

1 

dlxerat: Quia priúsquam 
megtagadni engem. És ki- gallus cantet, ter me negá
menvén Péter, keservesen bis. Et egréssus foras Pe
sira. És a férfiak, kik őt l trus flevit amáre. Et viri, 
fogva tartják vala, csúfolák qui tenébant illum, illudé
és ütiegelék őt. És beta- bant ei, oaedéntes. Et vela
karván szemeit, arcul csap- vérunt eum, et percutié
dosák és kérdezék, mond- bant fáciem ejus: et inter
ván: S. Találd ki, hogy ki rogábant eum, dicéntes: S. 
ütött meg téged? C. És sok Prophetlza, quis est, qui te 
egyéb szidalmat szólának el- percússit? C. Et ália multa 
lene. Amint pedig megvir- blasphemántes dicébant in 
radt, egybegyülének a nép eum. Et ut factus est dies, 
vénei, a papi fejedelmek és convenérunt senióres plebis, 
Irástudók és gyülekezetükbe et prlnclpes sacerdőt um, et 
vivék d t és mondák: S. Ha scribae, et duxérunt ill um 
te vagy a Krisztus, mondd in concilium suum, dicén
meg nekünk. C. És felelé tes: S. Si tu es Christus, dic 
nekik: + Ha mondom is nobis. C. Et ait illis. +Si 
nektek, nem fogjátok hinni. l vobis dlxero, non credétls 
Ha pedig kérdezlek, nem fe-l mihi: si autern et inter
leltek nekem, sem el nem , rogávero, non respondébitis 
bocsátotok. Ámde mostan-! mihi, neque dimittétis. Ex 
tól fogva az Emberfia az 1 hoc autern erit Fllius hórni
lsten hatalmának jobbján 

1 

nis sedens a dextris virtútis 
fog ülni. C. Erre mindnyá- Dei. C. Dixérunt autern om
jan mondák: S. Tehát te nes: S. Tu ergo es Fllius 
vagy az lsten Fia? C. Ki 'j Dei? C. Qui ait:+ Vos dl
felelé: + Ti mondjátok, cit is, quia ego sum. C. At 
hogy én vagyok. C. Azok 1 illi dixérunt: S. Quid ad
pedig mondák: S. Mi szük-~ hu c desiderámus tes timó
ségünk van még tanuságra, n ium? 'Jpsi enim audlvimus 
hiszen mi magunk hallottuk de ore ej us. 
a saját szájából. 1 C. És fölkerekedvén azok 1 C. Et surgens omnis 
egész serege, Pilátushoz vi- multitúdo eórum, duxérunt 
vék őt. Elkezdék pedig őt illum ad Pilátum. Coepé
vádolni, mondván : S. Azt runt autern illum accusáre, 
tapas~taltuk, hogy ez félre- dicéntes: S. Hunc invéni
v.ezetJ nemzetünket és meg- mus subverténtem gentem 
tiltja, hogy adót fizessünk nostram, et prohibéntem 
a császárnak és a Messiás. tribúta dare Caesari, et di-
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királynak mondja magát. céntem se Christum regern 
C. Pilátus tehát kérdezé őt, esse. C. Pilátus autern lnter
mondván: S. Te v~y-e a rogávlt eum, dlcens: S. Tu 
zsidók királya? C. O pedig es Rex judaeórum? C. At 
felelvén, mondá: + Te ille respóndens, ait: + Tu 
mondod. C. Pilátus erre ki- dicis. C. Ait autern Pilátus 
jelenté a papi fejedelmek- ad prlncipes sacerdótum, et 
nek és a seregeknek: S. turbas: S. Nihil invénio 
Semmi vétket sem találok causaein hoc hómine. C. At 
ebben az emberben. C. De illi invalescébant, dicéntes: 
azok erősködének, mond- S. Cómmovet pópulum, do
ván:S.Fölizgatjaa népet,ta- cens per univérsam ju
nftván egész judeában, Oa- daeam, incfpiens a Oalilaea 
lileától kezdve egész idáig. usque huc. C. Pilátus autern 
C. Hallván Pilátus Galileát, áudiens Oalilaeam, inter
kérdezé, hogy galileai em- rogávit si homo Galilaeus 
ber-e? Es amint megtudta, esset. Et ut cognóvit quod 
hogy Heródes országából de Heródis potestáte esset, 
való, elküldé őt Heródeshez, remisit eum ad Heródem, 
kl maga ls jeruzsálemben qui et Ipse jerosólymis erat 
vala ama napokban. Heró- illis dlébus. Heródes autern 
des pedig látván jézust, na- viso jesu gavlsus est valde. 
gyon megörült; mivel rég- Erat enim cúpiens ex multo 
óta kivánta őt látni, mert témpore vidére eum, eo 
sokat hallott felille és re- quod audierat multa de eo, 
mélte, hogy szeme láttára et sperábat signum áJiquod 
valami jelt fog mfivelni. vidére ab eo fleri. lnter
Azérthosszasankikérdezéllt, rogábat autern eum multis 
de il semmit sem felele neki. sermónlbus. At ipse nihil 
Ott állának pedig a papi illi respondébat. Stabant au
fejedelmek és Irástudók, he- tem prlncipes sacerdótum, 
vesen vádolván őt. Heródes et scrlbae constanter aceu
is megveté őt kíséretével sántes eum. Sprevlt autern 
együtt és csúfságból fényes illum Heródes cum exércitu 
ruhába öltöztetvén, vissza- suo: et illúsit indútum veste 
küldé Pilátushoz. És azon a alba, et remisit ad Pilátum. 
napon jóbarátok lettek He- Et facti sunt amící Heró
ródes és Pilátus, mert annak des, et Pilátus in ipsa die: 
előtte haragban valának nam ántea inimlci erant ad 
egymással. Pilátus pedig Invicem. Pilátus autern con
összehfván a papi fejedel- vocátis prlnciplbus sacerdó
meket és a főembereket és a tum, et magistrátibus, et 
népet, mondá nekik: S. Ide- plebe, dixit ad illos: S. Ob
hoztátok nekem ezt az em- tullstis mihl hunc hóminem, 



442 NAGYSZERDA 

bert, mint a nép lázítóját és 
Ime, én. elóttetek kihallgat
ván, semmi vétséget sem ta
láltam ez emberben mind
azokból, amikról vádoljá
tok, sőt Heródes sem, mert 
hozzá kOidöttelek és Ime, 
semmi főbenjáró dolog nem 
bizonyult rája. Azért meg
fenyitem és eleresztem. 
C. Ugyanis az ünnepnapon 
szabadon kellett nekik bo
csátani egyet. Ámde az egész 
népség fölkiál ta, mondván: 
S. Veszltsd el ezt, és bocsásd 
el nekünk Barabbást, C. akit 
valami lázadásért és gyilkos
ságért, mely a városban tör
tént, vetettek tömlöcre. 
Pilátus pedig újra beszéle 
hozzájuk, el akarván bo
csátani jézust. De amazok 
kiáltozának, mondván: S. 
Feszitsd meg, feszltsd meg. 
C. O meg harmadszor is szóla 
hozzájuk: S. Hát mi gono
szat cselekedett? Én semmi 
okot nem találtam benne a 
halálra; megfenyltem tehát 
és elbocsátom. C. De azok 
nem tágltának, nagy hangon 
követelvén, hogy megfe
szltse; és lármájuk egyre 
erősödött. És Pilátus ki
mondá az Itéletet, hogy le
gyen meg az ő kivánságuk. 
Elbocsátá tehát azt, akit 
kivántak, akit gyilkosságért 
és lázadásért vetettek vala 
tömlöcbe, jézust pedig ki
szolgáltatá akaratjuknak. 

És amint elvezették lit 
megfogának bizonyos Si~ 
mont, Cirenéből valót, kl a 

quasi averténtem pópulum; 
et ecce ego coram vobis in
térrogans, nullarn causam 
invéni in hómine isto ex his 
ln quibus eum accusátls. 
Sed neque Heródes: nam 
remisi vos ad illum, et ecce 
nihil dignum morte actum 
est ei. Emendátum ergo il
Ium dimlttam. C. Necésse 
autern habébat dirnitere eis 
per diem festum, unum. Ex
clamávit autern simul uni
vérsa turba, dicens: S. Tolle 
hunc, et dimltte nobis Ba
rábbam. C. Qui erat pro
pter seditiónem quamdam 
factum in civitáte, et ho· 
micldium, missus in cárce
rem. (terum autern Pilátus 
locútus est ad eos, volens 
dirnittere jesum. At illi 
succlamábant, dicéntes: S. 
Crucifige, crucifige eum. C. 
Ille autern tértlo dixit ad 
ill os: S. Quid enim maii 
fecit iste? Nullarn causam 
mortis invénio in eo: cor
rlpiam ergo illum, et dimlt
tam. C. At illi instabant vó
cibus magnis, postutántes 
ut crucifigerétur. Et invale
scébant voces eórum. Et 
Pilátus adjudicávit fieri pe
titiónem eórum. Olmisit 
autern illis eum, qui propter 
homicidium, et seditlónem 
missus fúerat in cárcerem, 
quem petéban t: jesum vero 
trádidit voluntáti eórum. 

Et cum dúcerent eum, 
apprehendérunt Simónem 
quemdam Cyrenénsem, ve-
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mezőről jön vala és rátevék niéntem de villa: et impo
a keresztet, hogy vigye jé- suérunt illi crucem portáre 
zus után. Követé pedig őt a post J.esum. Sequebátur au
nép és az asszonyok nagy tem Jllum multa turba pó
sokasága, kik siránkozának puli, et mullerum, quae 
és jajgatának felette. Hoz- plangébant, et Jamentabán
zájuk fordulván jézus, tur eum. Convérsus autern 
mondá: + jeruzsálem leá- ad illas jesus dixit:~ Flliae 
ny ai l ne miattam sirjatok, jerúsalem, nolíte fl ere super 
hanem sirjatok magatok és me, sed super vos ipsas flete, 
gyermekeitek felett. Mert et super fllios vestros. Quó
ime, eljönnek a napok, mi- niam ecce vénlent dies,. in 
kor mondják: Boldogok a quibus d i cent: Beátae stéri
magtalanok és a méhek, me- les, et ventres, qui non ge
lyek nem szültek és az em- nuérunt, et úbera, quae non 
lők, melyek nem szoptattak. lactavérunt. Tunc incipient 
Akkor majd kezdik mon- dicere móntibus: Cádite su
dani a hegyeknek: Szakad- per nos; et cóllibus: Operite 
jatok ránk l és a halmoknak: nos. Quia si in vlridi ligno 
Takarjatok el minket l Mert haec fáciunt, in á ri do quid 
ha a zöldelő fával ezt cse- fiet? C. Ducebántur autern 
lekszik, mi lesz a szárazza!? et álii duo nequarn cum eo, 
C. Vele vivének pedig két go-1 ut interticerén tur. Et post
nosztevőt is, hogy kivégez- quam venérunt in locum, 
zék. És mikor ama helyre 1 qui vocátur Calváriae, ibi 
értek, mely Koponya-hegy- crucifixérunt eum: et latró
nek neveztetik, ottan meg- nes, unum a dextris, et ál
feszlték őt és vele a latrokat, terum a sinístris. jesus au
egyiket jobb-, másikat bal- tem dicébat: + Pater, d i
kéz felől. jézus pedig mon-~ mitte illis: non enim sciunt 
dá: + Atyám l bocsáss meg quid fáciunt. C. Dividéntes 
nekik, mert nem tudják, mit , vero vestiménta ejus, misé
cselekszenek. C. Az ö ruháit l runt sortes. Et stabat pó
pedig eloszHk, sorsot vet- pulus spectans, et deridé
vén. És bámészkodva álla , bant eum principes cum eis, 
ott a nép és vele együtt cs ú-l dicént es: S. Ali os salvos fe
folák őt a főemberek, mond-l cit: se salvunt fáciat, si hic . 
ván: S.Másokat megszabadi- est Christus Dei eléctus. 
tott, magát szabadítsa meg, ! C. llludébant autern ei et 
ha ő Krisztus, az lsten vá-J milites accedéntes, et acé
lasztottja. C. A katonák is •l tum offeréntes ei, et dicén
gúnyaJák lit, elébe állva, 

1 
f.es: S. Si tu es Rex judaeó

ecettel kinálván ·és mond- : rum, salvum te fac. C. Erat 
ván: S. Ha te vagy a zsidók : au tem et superscriptio scrip-
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királya, szabadltsd meg ma- ta super eum litteris grae
gadat. C. Fellrás is vala fö- cis, et latlnis, et hebráicls: 
lötte görög, latin és héber Hic est Rex Judaeórum. 
betűkkel Irva: Ez a zsidók Unus autem de his, qui 
királya. Egyik pedig a fel- pendébant, latrónibus, blas
akasztott latrok közül szi- j phemábat eum, dicens: S. 
dalmazá őt, mondván: S. Si tu es Christus, salvum 
Ha te vagy a Krisztus, sza- fac temetfpsum, et nos. C. 
badftsd meg magadat és min- Respóndens au tem alter in
ket is. C. Megszólalván pe- crepábat eum, dlcens: S. 
dig a másik, dorgálá őt, Neque tu times Deum, quod 
mondván: S. Te sem félsz az in eádem damnatlóne es. 
Istentől, holott ugyanazon Et nos quidem juste, nam 
büntetésben vagy. Mi ugyan digna factis reclpimus: hic 
igazság szerint, mert tet- vero nihil maii gessit. C. Et 
teink méltó bérét vesszük; dicébat ad Jesum. S. Dó
de ez itt semmi rosszat nem mine, meménto mei, cum 
művelt. C. És mondá Jézus- véneris in regnum tuum. 
nak: S. Uraml emlékezzél C. Et dixit Illi Jesus: + 
meg rólam, midőn eljössz Amen d i co tibi: Hódi e me
királyságodba. C. És mondá cum eris in paradiso. C. Erat 
neki Jézus: + Bizony mon- autem fere hora sexta, et 
dom neked, ma velem le- ténebrae factae sunt in uni
szesz a paradicsomban l C. vérsam terram usque in ho
Vala pedig mintegy hat ram nonam. Et obscurátus 
óra, mikor sötétség Jón az est sol: et vel um templi 
egész földön kilenc óráig. scissum est médium. Et ela
A nap elsötétedék és a mans voce magna Jesus, 
templom kárpitja közepén ait: + Pater, in manus tuas 
kettéhasada. És Jézus nagy 

1 
comméndo spfritum meum. 

szóval kiáltván, mondá: + 1 C. Et haecdicens, exspirávit. 
Atyám, a te kezeidbe aján-l 
lom lelkemet. C. És ezt mondván, kllehelé lelkét. 

(Itt letérdelünk és néhiny pillanatig elmélkedünk.) 

Látván pedig a százados Videns autem centúrio 
ami történt, dlcsőlté az ls- quod factum fúerat, glorifl
tent, mondván: S. Valóban, cávit Deum, dicens: S. Vere 
ez az ember igaz volt. C. És hic homo justus erat. C. Et 
az egész sereg, mely együtt omnis turba eórum, qui si
v.~la a jelenetnél, látván a 1 mul áderant ad spectácu
tortén.teket, mellét verve lium istud, et vidébant quae 
t~re v1ssza. O~t állának pe- fiébant, ·percutiéntes pé
dig távolról mmd az ó isme- ctora sua revertebántur. 



NAGYSZERDA 

rOsei, az asszonyok ls, kik Stabant autern omnes notl 
lit követték vala Qalileából ejus a longe, et múlferes, 
és látták ezeket. quae secútae eum erant a 

Galilaea, haec vidéntes. 
(A következ6 részt úgy éneklik vagy mondjik, mlnt az evangé-

liumot.) 

És Ime, egy József nevíi Et ecce vir nómine Jo
férfiú, ki tanácsbeli seph, qui erat decúrio, 

volt, jó és igaz ember, ki vir bonus, et justus: hic 
nem értett vala egyet az non consénserat conslllo, et 
O határozatukkal és csele- áctibus eórum, ab Arima
kedetGkkel, Arlmatheából, thaea civitáte Judaea, qui 
Judea városából való, ki exspectábat et fpse regnum 
maga is várta az lsten or- Dei. Hic accéssit ad Pllá
szágát, Pilátushoz méne és tum, et pétiit corpus jesu: 
elkéré Jézus testét. És le- et depósltum invólvit sin
vévén azt, gyolcsba takará done, et pósuit eum ln mo
és kllbe vájt slrba helyezé, numénto excfso, in quo 
melyben még soha senki nondum quisquam pósitus 
sem fekGdt. fúerat. 

Felajánlásra. (Zs. 101, 2- Offertoriwn. (Ps. tOl, 2-
3.) Uram, hallgasd meg 3.) Dómine, exáudl oratló
imádságomat és kiáltásom nem meam, et clamor meus 
jusson eléd: ne fordftsd et ad te pervénlat: ne avértas 
tOtem arcodat. fáciem tuam a me. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Suscipe, quaesu
el kérünk, Urunk, a be- mus, Dómme, munus 

mutatott ajándékot és tedd oblátum, et dignánter ope
kegyesen, hogy azt, amit ráre: ut, quod passiónis 
Fiad, Urunk szenvedésé- Fili tui Dómini nostri my
nek misztériumában cselek- stério gérimus, piis afféctl
szQnk, jámbor lélekkel meg bus consequámur. Per eúm-
is nyerjak. Ugyanazon. dem Dóminum nostrum. 
(A 2. csendes imidsig az Egyhbért vagy a pipiért, 132. 1.; 

3. nincs.) 

Prefáció a szent l(eresztr61, 562. l. 

Atdozásra. (Zs. 101, 10, Communio. (Ps. 101, 10, 
13-14.) Italomat könnyel 13 et 14.) Potummeum cum 
vegyitem: mert felemeltél s fletu temperábam: quia éle
a földre sujtottál engem: és vans allisfstl me: et ego 
magam, mint a széna, elszá- sicut foenum árui: tu au
radok: de te, Uram, megma- tem, Dóm in e, in aetérnum 
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radsz örökre: te majd fel- pérmanes: tu exsúrgens mi
kelsz és megkönyörülsz Sio- seréberis Sion, quia venit 
non, rilert itt az ideje, hogy tempus miseréndi ejus. 
!J}egkönyörülj rajta. 

Aldozás utáni imádság. post.::ommunio. Largire 
Töltsd be lelkünket ke- sénsibus nostris, omni

gyelmeddel, mindenható ls- potens Deus: ut, per tem
ten: és engedj abban bíz- porálern Filii tui mortem, 
nunk, hogy Fiad földi halála quam mystéria veneránda 
által, melyet a megünnepelt testántur, vitam te nobis 
misztériumok valónak hir- dedísse perpétuam confidá
detnek, megadtad nekünk mus. Per eúmdem Dómi
az örökéletet. Ugyanazon , num nostrum jesum Chris-
a mi Urunk. tum, Filium tuum. 
(A 2. áldozás utáni Imádság az Egyházért vagy a pApáért, 13.2. 1. ; 

3. nincs.) · 
Nagyböjti zárókönyörgés. 

Könyörögjünk. Alázzátok Qrémus. Humiliáte cá-
meg fejeteket lsten előtt. p ita vestra Deo. 

Tekints le kérünk, Urunk, Réspice, quaesumus, Dó-
családodra, amelyért a mi mine, super hane familiarn 
Urunk jézus Krisztus nem tuam, pro qua Dóminus 
vonakodott magát a gono- noster jesus Christus non 
szok kezébe átadni és a dubitAvit mánibus tradi 
kereszt kinját vállalni: Ki nocéntium, et crucis subire 
veled él és uralkodik. torméntum: Qui tecum. 
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A három szent nap. 
(Trlduum sacrum.) 
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A nagyhét bArom utolsó napjflt az EgyhAz eTrlduum sacrum•
nak nevezi, bArom szent napnak. 

ÁltalAban a liturgiAnak középpontJa és tetc5foka Krlsztlll· 
nak a keresztfAn szenvedett véres flldozati halila, az úJazövetség 
legszentebb és lstenhez egyedül méltó flldozatl llturgiAJa. Mégla 
elsősorban ennek a bArom napnak szlnte az egyedllll tirgya az új
szövetségi flldozatl bflrflnynak levflgflsa, az újszövetség ez Igazi, ke
gyelmekben gazdag pflszkaünnepe.lgy tehflt ez a birom nap la mAr a 
tPasc:hll>-hoz, a Húsvét ünnepéhez tartozik, mert Krisztus halila és 
feltflmadflsa együtt alkotja a Húsvét misztériumflt. Ezért éles el
vfllasztb nélkül megy át a nagyhét a húsvét hetébe; Nagyszombat 
mAr feltflmadflsl és keresztségi ünnep. Ezek a napok egy egészet 
alkotnak s mAr az apostolok napjaitól kezdve böjttel és kOlOn 
istentisztelettel megszentelt napok voltak. Komolysflgukat és 
szentségüket az egész nagyhétre, sőt az egész liturgikus évre kl
terjesztik. Innen erednek azok a sajátságos és tiszteletreméltó 
szertartá.sok, melyeket az Egyház ezeken a napokon végez. 
A zsolozsmában, melyet eTtntbrato-nek, azaz a sötétség zsolozsmA
Ifinak is neveznek, Jeremifls siralmalt, mfls néven a lamentAcló
kat olvassa fel az Egyház, amelyeket a bűnös lélekre, vagy az 
Uráért gyflszoló Egyházra kell vonatkoztatni. 

A három nap gondolatát összefoglalva meg kell jegyeznünk, 
hogy a zsolozsma és a mise gondolatviiAga nem egyezik meg, 
hanem egymAst kölc:sllnösen kiegészltlk. A zsolozsmdban jobban 
érvényesül a középkorl ember lelkivilflga, melyet jellemez az úr 
szenvedésén az Emberfia iránt való részvét, azért az Üdvözlt!l 
emberi szenvedését emeli kl. Igy NagycsOtörtllklln az Olajtilk 
hegyén vérrel verltékező Üdvllzítc5nk halálfélelmér61 elmélkedik ; 
pénteken a Golgotin keresztreteszitett Urunkkal együtt érezve 
nenved ; szombaton a művészetben oly sokszor ábrázolt, a •pietái> 
Szűzanyával a airJában nyugovó Krlsztua sebeit siratja. A sunl
mist az c5sibb keresztény felfogist leheli és InkAbb az Istenre sze
gezi teklntetét. A szenvedéa előtte •beata passioo, azaz boldogsil
got Arasztó isteni tett ; a kereszt pedig a •crux gemmata•, a driga
kllvekkel ékesltett dladaljel. A szentmlse fc5tflrgya csütllrtllklln 
az Eucharistia, pénteken a kereszt diadala, szombaton a feltflmadú 
és a keresztség. De ez a kettc5 azért nem ill ellentétben egymás
sal, hanem együtt adja a liturgiAnak csodfilatos szépségét és kl
merlthetetlen gazdagsAgát. 



Nagycsa törtök. 
l. Tárgy. Nagycsütörtökkel kezdődik az újszövetség leg

szentebb pászka ünnepe. Liturgiája úgy mutatja nekünk l(risztust, 
mint főpapot, ahogy odaadó szeretetét az utolsó vacsora termében 
és az OlajfAk hegyén hősies nagysággal s egyben bensőséges szelfd
séggel, sőt megragadó szépséggel kinyilvánltotta. 

Ma a legfl!lségesebb Oltárisuntség alkotja a liturgikus imádságok 
és cselekmények lényeges tartalmát mlndazzal együtt, ami a 
Sion hegyén tartott kegyelmekben gazdag, utolsó vacsorán ehhez 
kapcsolódott : úgymint, az úrnak nagy alázatossága a lábmosás
nál, annak az áldozatnak előzetes, vérontásnélküli bemutatása, 
amelyhez az úr magát a következő nap, szörnyű klnok között, 
mint áldozati Bárány önként odaadja és ezzel az újszövetség 
titokzatos áldozati és szeretetlakomájának megalapltása, Jézus
nak az Olajfák hegyére vonulása, a getszemánl-kertben átszenve
dett órái és ellenségeinek hatalmába való önkéntes kiszolgáltatása. 

Az Ilsegyházban ezen a napon volt a megkeresztelendőknek 
utolsó scrutinluma. Ez volt a szent keresztségre való előkészü
letak befejezése, azért most szent olajjal megkenték llket. Erre 
emlékeztet mlnket ma az olajok megszentelése, amelyet a püspök 
a székesegyházban a szentmise alatt végez el. 

VégOI ezen a napon volt a nyilvános vezeklők felvétele és 
feloldozása, tehát vezekiésUk ilnnepélyes befejezése, amikor a töb
blekkel együtt először járultak a szentáldozáshoz. 

2. Ntvt. Fölséges és tartalomban gazdag jelentősége miatt 
megfelelő nevekkel nevezték ezt a napot. A görögöknél és a nyugat 
némely országában sunt, vagy nagycsütllrlliknek ls hlvják. A litur
gtkus könyvekben a föilnnepségre vonatkoztatva, ezt a cimet 
visell : Fu/a V. ln Cowa Domini ~ csütörtök az úr vacsorájának 
emlékére. Német nyelven és ezt utánozva sokszor magyarul ls 
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z4ldtsQt6rtllknek nevezik, ez a megjelölés egészen a X ll. sza
zadig kimutatható és a Jegkülönbözllbb magyarhatokat · ve
tette fel. Egyesek nevét a zöld mlseruhflkból magyarflzzik, ame
lyek III. Ince (1198-1216) ellitt szokasban voltak, a nyilvá
nos vezeklökre való vonatkoztatflssal, akik a feloldozás flttal 
Krisztus szllllltllkéjén szaraz IIgakból megint zöld agakki let
tek. MAsok nevét az ónémet grünen = grelnen, vagyis simi 
szóból szarmaztatjflk, mlutfln a bűnbinó vezekllik a templomba 
való bevezetésUk alkalmival bűneiket gyakran hangosan meg
sirattak, vagy mert az egész rltus szlvet meglndltó szertartás volt, 
úgy, hogy a napot .Oriner-Donnerstago-nak nevezték. MAsok 
megint a nevét a zöld füvekbill magyarbzik, amelyeket az ebéd
nél használtak, emlékeztetésai arra a zöld salatara, amely a zsidó 
piszkalakomaknál is szabály volt. 

3. A lörtlntt. Egénen biztosan tudjuk, hogy Nagycsütörtököt 
már a IV. és V. szAzadban Keleten és Nyugaton egyformao meg
Unnepelték. Az elsll adat szerint (385-bill) jeruzsálemben birom 
istentisztelet volt. Az egyik koran reggel zsoltflréneklésből illott; 
a második az ünnepélyes mlse volt délután, melyen a hivlik mind 
megaldoztak; este pedig magán az Olajfák hegyén. Nyugaton·a 
legrégibb adat szerlnt (V. szizad) Oalllaban ezt a napot onataliciat 
callcls•-nek, a szent kehely szUietésnapjának nevezték ts sok 
helyen ünnepnap volt az Oltirlszentség alapitAsanak emlékére. 
Nevezték még késllbb tdits Indulgentlat vagy cabsolufimiso-nak, 
a vezeklők feloldozasanak, cdits compelenllumo-nak, mert a hit
tanulók ezen a napon mondtak el tehit mlntegy visszaadták a 
VIrágvasamap tanult hitvallást (redditio Symboli). 

l(ésllbb Nagycsütörtökön több mlse is volt. Az első mindjflrt 
a vezeklők feloldozasa után zöld szlnben, a mflsodik az olajszente
léssel és a keresztelési scrutlnlummal kapcsolatban, a harmadik 
a szent vacsora ünnepéül. Amidőn azonban a vezeklési és kere~z
telésl rend megsz!int, csak az utolsó vacsoriinak megünneplése 
maradt a liturgia tflrgya. Az olajszentelést valamint a klérus és a 
nép közös szentildozisflt összekapcsoltlik ezzel, hogy mint vala
mikor az apostolok az Odvözltőtlll, úgy vegyék most mlndnyfljan 
a celebráns kezéből az úr szent testét. 

Ma a nagycsütörtöki liturgia l. ünnepélyes (a püspllkl székes
egyhAzban való olajszenteléssel egybekapcsolt) szentmlséblll, 
2. a közös szentáldozisból, 3. szentségl körmenetből, 4. az oltarok 
megfosztAsliból és 5. labmosflsból fill, amelyet azok az elóljarók vé
geznek alárendeltjelken, akiknek Istentől adott tekintélyUk van, 
tehflt a pipa, a megyéspüspök, rendfőnök, keresztény uralkodók, 
fejedelmek és klrlllyok. Ezek mindnylljan úgy szólhatnflnak 
ugyanis alflrendeltjelkhez, mlnt az Üdvözltil az apostolok h oz 
•TI engem mestemek és úrnak hittok és jól mondjatok, mert ·az 
vagyok•. (Jflnos 13, 13.) 

4. A sunlmise. A szentmlse kOlsejében fényes ünnepi jelleggel 
bir, annak ellenére, hogy énekrészel és lmlll az úr szenvedéselre 
vonatkoznak. A mlseruhllk fehérszln!lek, az oltir ls fehér dlszb n 
van, vlrigokkal és azőnyegekkel gazdagon dlszltve. Az oltirkeresz-
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tet az eddigi vlolaszlnfi lepel helyett fehér takarja. Harangzúglis 
h orgonaszó mellett éneklik a Ol.órillt. Mindezt az úr titokutos 
neretetére való örömteljes emlékeztetésül, amely neretettel az 
Olüriszentségben magát nekünk Ide ajándékozta. 

A Glória után azonban hirtelenül elnémul a hangos örömuJjon
gAs, az orgona és a harangok elnémulnak a nagyszombati húsvéti 
Olórlálg. Az ünnep most ama esti órAnak szent komolysAgát viseli, 
amidön az úr apostolalval együtt utoljllra ette a jelképes húsvéti 
bArányt és odaadta maglit nekik titokteljes eledelül a kenyér 
és bor szlnében. A szeolieeke emlékeztet bennünket a legfölsé
gesebb vacsora szerzésére, az evangélium pedig elmondja a lllb
mos:tst, mlg a mlse egyéb szl;lvege majdnem kiZárólag az Ur keserfi 
lelki szenvedéselvel foglalkozik. A fakereplök, amelyek most az 
altArcsengőket és harangokat helyettesltik, a legrégibb keresztény 
időkre emlékeztetnek bennünket, amikor az élesen csengő érc
harangok még ismeretlenek voltak. Az átvAitoZásnál a római rltus 
szerlnt két, nfllunk három nagy ostylit konszekrAI, az egyiket a 
mlséhez, a mflslkat a nagypénteki liturgiát:oz, a harmadikat a 
szents!r sZámflra. Ezeket a pap az áldozás utAn egy llres kehelybe 
teszi el, paliával és paténával befedi és fehér selyemlepellel le
köti. A máskor szokásos békecsók elmarad, mert Júdfls aszeretet 
jeiét flruló csókjtival ma megszentségtelenltettc. Az AldoZásnfll a 
jelenlévő papok mlndnyájan karinget és stóhU vesznek fel és 
mindnyájan magukhoz veszik az úr testét a celebráns kezeiből, 
mert magflnmlséket ezen a napon nem lehet mondanl. A világi 
hivliknek ls a mal napon kellene, amennyire lehetséges, flldozás· 
hoz járulva résztvennlök ez flldozásl llnnepélyen, uünozva ama 
els6 szentáldoZást, amely az utolsó vacsora termében volt. 

5. A suntsifi kilrmtntt. A sztntmise után az oltflron lévő be
fedett kelyhet a szent ostyflval, lehetilleg a legünnepély~sebb kör
menetben egy, a templomon bellll lévö, vlrflgokkal ünnepélyesen 
feldiszitett és klvllflgltott kflpolnflba viszik át és ott elzflr.lflk. Itt 
a következő reggeli lstentiszteletig éjjel-nappal szentséglmlldist 
kellene tartani és a legfölségesebb Oltáriszentséggel szemben 
ugyanazt a tiszteletet kellene megadni, mint a nyilvános kitétel
nél. Azokban a templomokban, ahol ünnepélyes karimát tartanak, 
körmenet utfln a vespera-t mondják el. E vespera alatt az 
áldoztató kehelyt ls elviszik a tabernllkulumból és a tabemflku
lumot nyitva hagyják annak emlékezetére, hogy l(risztust szen
vedésel napjalban övéinek köréM! klragadtllk. 

6. Oltárfosztás. A nyitott ajtajú és üres tabernákulum lAtása 
hirtelen elvezet bennilnket a nagypéntek komolysAgába. A most 
következő Dtnudatio Altarium = az oltárok mtgjosztdsa is már 
készOiödés a Nagypéntek llturgiájához. A vespera után, vagy az 
Aldoztatásl kehely litvitele után a celebráns (a szerpappal együtt) 
albiban és vlolaszlnfi stólAban az oltllr lépcsőjére megy és a követ
kező antifonflt imádkozza : •Diviserunt sibi vestimenia mea et 
suptr vestem meam miserunt sortem - relosztottAk maguk közt 
ruháimat, kllntllsl:lmre sorsot vetnek•. - Azután az oltArokon 
ltvö olürterltöket eltévolltja s közben a 21·ik, vagyis a szenve-
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dési zsoltflrl lmfldkozza. Az oltflrokon csak a kereszt és a gyertya
tartók maradnak. Igy fillnak megfosztva az oltflrok Nagyszom
batiK és viiiigosan jelképezik azokat a megfosztasokat, amelyeket 
az Urnak szenvedéseiben türnie kellett: leglisztflbb testének 
ruhfiltól való ffljdalmas megfoszlflsflt, a kereszt szégyeniAjAn 
lstenségétől és szentségétöl való megfosztfisflt és minden vigasz
talAstól való megfosztfisflt az lstentől való elhagyatottsflgflban. 

Régebbi Időkben az ollflroknak borral és vizzel való llnnep~
lyes mosasa volt szokásban ezen a napon (most csak a római Sztnt 
Péter-templomban végzik ezt) és azokAsos volt még a liturgikus 
edények tisztogatása ls. 

7. Az olajsunttlés. PIIspöki székesegyhbakban a pOspökök 
a szentmise alatt a sZtntolajakat sztnltlik, azaz azokat az olajokat, 
amelyeket a liturgiAban a szeniségek klszolgflltatflsflnAI és a szen
telésekhez hasznfltnak és a kegyelem lelki hatfisflt jelképezik él 
közlik is. Ezek : a betegek olaja, a katechumenek, vagyis a meg· 
kereszttlendök olaja és a szent krizma. Mind a három olajbogyó
ból sajtolt tiszta olaj, csak a krlzmflnfll van egy kevés balzsam az; 
oliva-olajjal összevegyltve. Megkülönböztetésüket csak a szente
lésl imflik és alkalmazflsuk AltaJ érik el. Ez a szenielés apostoli 
eredetü és a pOspök klz.lirólagos joga, aki legfőbb tulajdonosa 31 
Egyhbban lévő összes szentelési meghatalmazésoknak. Ezen a 
napon pedig azért szentelik, merl egykor a mai scrutinlumban a 
katechumeneket a szent keresztséghez való közvetlen előkészület 
céljllból mellükön és a vAlluk közölt megszentelt olajjal, azaz a 
katechumenek olajával megkenték s a keresztség és a bérmállis 
felvélele előtt, mely régen Húsvét éjjelén történt, jobb szentelésl 
alkalom nem J.<lnlllkozott. A szenielés kezdetben külön mlsében 
történt és még ma is a püspök miséjébe van beleszöve, mert minden 
áldás és szentelés, de különösen a szeniségi kegyelmek Odvözitó 
erejüket Krlsztus kereszthalálából nyerik. A betegek olaJ•t 
amely arra van hivatva, hogy lelklinket az utolsó kenet szentségé
ben a haláltusAra megerösltse és a mennyorszflgba való bejutAl 
utolsó akadályait •a bünök maradványaih elhárltsa, a püspök 
egyedül szentell és pedig az AtváltozAs utAn a Kánon végső imid
sAga előtt, amely a következő szavakkal kezdődik : •Per quem 
haec omnia.• Ezen a helyen ugyanis az első keresztény szflzadok· 
ban, bizonyos napokon, klllön AidAsi formutAk mellett mfls tflrgya
kat is megllldottak, különösen élelmi~zereket, ú. m. mhet, tejet, 
szőlllt stb. A katt>chumenek olajflt k a krizmflt az áldozás utfln 
egy külön erre a célra előkészitett asztaion szentelik. Ennél asszisz
tAlnak a püspöknek : 12 pap, 7 diákonus és 7 subdiflkonus, a 
12 apostolra és a 7 őskeresztény diflkonusra való emléke
zetül. A szcntelésl imák kizárólag a két olajnak a keresztelésnél és 
bérmAJásnál való alkalmazására vonatkoznak. A szenielés előtt 
a püspök és a papok a1 olajok fölé lehelnek, a Szenilélek üdvös
séget hozó kegyelmeinek jeiéül. A szenielés utlln a szent olajakat, 
mint a megszentelö erő viselőit, háromszoros térdhajtással éa 
ez üdvözlettel köszöntik: <Ave sanetum Oleum•, illetve <Ave 
~anctum Chrlsma•. Véglll pedig megcsókoljlik az olajedényeket, 
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IlilAl megemlékezésOI azokról a nagy kegyelmekről, amelyeket 
ez olajak az em~ri lelkekben és általában l(risztus egybizában 
lrasztaril fognak. Az. olajakat nagy ampullákban, vagy kannák
ban szentellk meg, azutin kisebb edényekben szétküldik az espere
•eknek és tzek kis tartályokba öntik a plébánosok és lelkészek 
részére. Hogy felcserélés ne történhessék, minden tartály jelzést 
visel: O. C. - Oleum Catechumenorum, S. C. - Sanetum Chrisma, 
O. l. - Oleum lnfirmorum. A szent olajakat a sekrestyében kell 
őrizni és csak a következő h új olajainak átvételéig szabad haez
n6lnl. Ami megmarad az előző évről, azt elégetlk. 

8. A lábmosás. V. Pius (1566-72), a római misekönyv refor
mitora óta, a ldbmos4s is hozzátartozik a nagycsütörtöki Onnepé
lyea llturgiához. Tanltja a nagy tlsztaságot, amellyel a léleknek 
az áldozáshoz kell járulnia : mentnek kell lenni a bűnöktől, sőt 
azon kell mindenkinek iparkodnia, hogy tiszta maradjon a minden
napl tlet kis hibáitól és töktletlenségeitöl is. Emlékeztet minket 
ez a ezertartás arra a megfoghatatlan, kláradó nagy szeretetre és 
alázatosúgra, amellyel az lstenember ezt az utolsó rabszolga szol
gálatot apostolainak tette és megbizta őket, hogy ezen példáját 
kövessék. A pápa a lábmosást 13 fehérbe öltözött papon végzi, a 
pOSpök 13 kanonokon, vagy 13 szegényen, az apátok, vagy más 
prelátusok 13 szegény aggastyénon, épúgy a keresztény fejedelmek 
b uralkodók is. A 13-lk jelenti Szent Pál apostolt, vagy magit 
l(risztust is, a Nagy Szent Gergely pápa életéből vett legenda 
alapján. A szent pápa ugyanis naponként 12 szegénynek adott 
enni, egy alkalomrnal maga l(risztus Urunk csatlakozott hozzá
Juk, mint 13-ik, egy angyal képében. 

A szertartást végző prelátus violaszlnű stólát és pluviálét vesz 
fel, de a mise alatt segédkező szerpapok fehér paramentumokban 
aegltenek neki. A diákonus először a szentmisé~n szokásos ritus
sal a lábmosásról szóló evangéliumot énekli. Erre a prelátus le
veszi a pluvialét, körülövezi magát egy fehér vászondarabbal és 
kezdi az; .apostolokon• a lábmosást. Mlndegylk előtt letérdel, 
vizet önt annak mezltelen libára, megtörli és megcsókolja azt. 
Ez alkalommal az .apostolok• gyakran fehér kOpOnyegbe öltözve, 
egy vagy két sorban egymás mellett Olnek. A kórus közben antl
fonákat énekel, amelyek az úr lábmosására vonatkoznak, avagy 
a azeretetre vonatkozó parancsát dlcsőltik. Mlvel e szavakkal 
kezdődnek : •Mandatum novum do vobis•, azért ezt a szertartást 
•Mandatum--nak ls nevezik. A lábmosás után a prelátus a trónjá
~z megy, a piuvialét megint felveszi és az egész szertartást szép 
k11 venlc:ulusok egész sorával és lelkünk megtisztulásáért való 
Imádsággal fejezi be, melyet a lábmosás jelképez. 

9. Más szokások. A kolostorokban némely helyen a Nagy
cantörtlik liturgiáJa méltó befejuést nyer az Or búcsú&tsudivtl 
Uános 13, 18). A lábmosás után a diákonus elolvassa ezt egészen 
a kl!vetktző szavakig : ol(eljetek fel, vonuljunk el•. - A közös 
ebédnél azután, amelyen az capostolob is résztvesznek s akiket 
most az apát maga azoigál kl, mlnt asztali olvaslis végigfolytatódik 
az ectsz búcs6besztd. l(omolyan és méltósággal Atvezet a kl!vet-
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kez!~ nagypénteki liturglllhoz, mert az úr szavalnak legnagyobb 
részét az Olajflik hegyére történt vlsszavonulllsakor, az Isteni 
rapap áldozati útjlln mondotta. Az utolsó vacsora termében vér
ontlis nélkül kezdte meg főpapi funkciójlit és azt most a kereszt
fAn véresen fejezi be. 

Az Üdvözltőnek az Olajflik hegyén klllllott gyötrelmes óráit 
az EgyhAz az egész éven At azzal hlvja emlékezetünkbe, hogy 
aok helyen csütörtök este az Angelus-harangozlis utAn megszólal
tat egy harangot, az ú. n. •J<rlsztus hallllfélelmeo harangjA t. Ugyan
azt a célt szolgálja a •szentóráo-nak nevezett fljtatosság ls. A buzgó 
lelkekcsütörtök éjjelll-l2-lg szentséglmlldllst végeznek. Néha az 
éjtszakaiimádság helyett, különösen a viiAgi hivők, estefelé végzik 
el ezt az fljtatosságot. Hasonló módon emlékeztet minket a ~n
teken délutAn 3 órakor megszólaló harangszó az úr hallllllra. 

t. Szentmlse. 

(Sticlós-templom : a laterini Szent jános-bazilika.) 
Bevonulásra. (Gal. 6, 14.) Introitus. (Gal. 6, 14.) 

ml pedig dicsekedjünk ~~os autern gloriári 
a mi Urunk Jézus opórtet in cruce Dó-
Krisztus keresztjé- mini nostri jesu 

ben, kiben vagyon üdvös- Christi: ln quo est salus, 
ségOnk, életank és feltáma- vita, et resurréctlo nostra: 
dásunk: ki által megvál- per quem salváti, et libe
tattunk és megszabadul- rátl sumus. (Ps. 66, 2.) 
tunk. (Zs. 66, 2.) Irgalmaz- Deus misereátur nostri, et 
zon nekunk az lsten és áld- benedlcat nobis: lllúmlnet 
jon megminket; ragyogtassa vultum suum super nos, 
arcát felettünk és Irgalmaz- et misereátur nostri. Nos 
zon nekunk. Mi pedig. autem. 
(A Olórlllra ma minden csengő és harang megszólal és zeng az 
egész angyali ének alatt, de azutlln hallgat egészen a nagyszombati 

Olórioi .) 

Könyörgés. lsten, kitlll rátio. Deus, a quo et 
Judás is megkapta bfi- judas reátus sui poe-

nének büntetését és a lator nam, et confessiónls suae 
ls bOnbánatának jutalmát: latro praemium sumpslt, 
engedd éreznunk irgalmad concéde nobis tuae pro
hatását, hogy a mi U runk pltlati ó nis efféctum: ut, si
JézusKrisztus, amint a szen- cut in passlőne sua jesus 
vedése közben mindkettli- Christus Dóminus noster 
jOknek megadta az érdemOk- d Ivérsa utrlsque Intuli t sU
nek megfelelll különbözll dl- péndia meritórum; Ita no
j at, úgy távolitsa el tliiOnk bis, abiáto vetustátls erróre, 
a régi ember tévelygéseit és resurrectlónls suae grátlam 
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adja meg nekünk föltáma
dása kegyelmét: Ki veled. 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a Korinthusiakhoz 
Irt leveléMI. (l. ll, 20-32.) 

Testvérek: Midőn egybe
gyúl tök, ez már nem az 

úr vacsorájának evése; mert 
kiki a saját vacsoráját veszi 
elő, hogy megegye. És az 
egyik éhezik, a másik meg 
dőzsöl. Vajjon nincsen-e há
zatok az evésre és ivásra? 
Vagy megvetitek lsten egy
házát és megszégyenltitek 
azokat, akiknek nincsen? 
Mit mondjak nektek? DI
csérjelek-e titeket? Ebben 
nem dicsérleki Mert én az 
úrtól vettem, amitközöltem 
is veletek, hogy az úr jézus 
azon az éjtszakán, amelyen 
elárultatott, vevé a kenye
ret és hálát adván, megtöré 
és mondá: Vegyétek és egyé
tek, ez az én testem, mely 
értetek adatik; ezt cseleked
jétek az én emlékezetemre. 
Hasonlóképpen a kelyhet is, 
miután megvacsorált, mond
ván: Ez a kehely az újszö
vetség az én véremben; ezt 
~selekedjétek, valahányszor 
Isszátok, az én emlékeze
temre. Mert valahányszor 
ezt a kenyeret eszitek és ezt 
a kelyhet isszátok, az úr 
halálát hirdetitek mlg el 
nem jő. Aki tehát méltat
lanul eszi ezt a kenyeret 
vagy Issza az úr kelyhét: 
vétkezik az úr teste és vére 
ellen. Tehát vizsgálja meg 

largiátur: Qui tecum vlvit 
et regnat. 

Uctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Corlnthios. 

(l. ll, 20-32.) 

f ratres: Conveniéntibus 
vobis in unum, jam 

non est Dominicarn coenam 
manducáre. Unusqulsque 
enim suam coenam prae
súrnit ad manducándum. 
Et ál i us quidem ésurit: 
álius autern ébrius est. 
Numquid dornos non habé
tis ad manducándum et 
bibéndum? aut ecclésiam 
Dei contémnitis, et confún
ditis eos, qui non habent? 
Quid dicarn vobis? Laudo 
vos? ln hoc non laudo. Ego 
enim accépl a Dómino, 
quod et trádidi vobis, quó
niam Dóminus jesus, ln 
qua nocte tradebátur, aceé
pit panem, et grátias agens 
fregit, et dixit: Acclpite, et 
manducáte: hoc est corpus 
meum, quod pro vobis 
tradétur: hoc fáclte in 
meam commemoratiónem. 
Similiter et cálicem, post
quam coenávlt, dicens: Hic 
calix novum testaméntum 
est in meo sánguine: hoc 
fáclte quotiescúmque bibé
tis, in meam commemora
tiónem. Quotiescúmque 
enim manducábitls panem 
hunc, et cálicem bibétis: 
mortem Dómini annuntlá
bltis donec vénlat. Itaque 
qulcúmque manducáverlt 
panem hunc, vel biberit 
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magát az ember és úgy ! cálicem Dómini indfgne, 
egyék ebből a kenyérből és l reus erit córporis et sán
igyék ebblll a kehelyblll; ! guinis Dóminl. Probet au
mert aki méltatlanul eszik 1 tem sefpsum homo, et sic 
és iszik, Itéletet eszik és de pane illo edat, et de cá
iszik magának, mivel nem Iice bibat. Qui enim mandú
különbözteti meg az Úr tes- cat et bibit indfgne, judi
tét. Ezért van köztetek sok cium sibi mandúcat et hi
beteg és erőtlen és alusznak bit: non dijúdicans corpus 
sokan. Ha ellenben magun-l Dóminl. Ideo inter vos 
kat megltélnők, bizonyára 

1 

multi inffrmi et imbecflles, 
nem ftéltetnénk meg. Midőn et dórmiunt multi. Quod si 
pedig megftéltetünk, az úr nosmetfpsos dijudicarémus, 
fenyít meg minket, hogy r non útique judicarémur. 
ne kárhozzunk el ezzel a Dum judicámur autem, a 
világgal. Dórnino corrfpimur, ut non 

Atvonulásra (Fil. 2, 8-9.) 
)(risztus engedelmes lett ér
tünk a halálig, és pedig a 
halálig a keresztfán. r. Ezért 
az lsten is igen felmagasz
talta őt és oly nevet adott 
neki, mely minden más név 
fölött van. 
+ A szent evangélium sza
kasza Szent János szerint. 

(13, 1-15.) 

A húsvét ünnepe előtt, 
tudván Jézus, hogy el

jött az órája, midőn átmen
jen e világból az Atyához, 
mivel szerette övéit, kik e 
világban valának, mindvé
gig szerette őket. És a va
csora alkalmával, mikor az 
ördög már szlvébe sugallta 
az iskarióti Judásnak, Si
mon fiának, hogy elárulja 
őt; tudván, hogy mindent 
kezébe adott neki az Atya 
és hogy az lstent61 jött ki 
és az lstenhez megyen: föl-

cum hoc mundo damnémur. 
Graduale. (Phil. 2, 8-9.) 

Christus factus est pro no
bis obédiens usque ad mor
tem, mortem autern crucis. 
r. Propter quod et Deus 
exaltávit lll um: et dedit 
illi nomen, quod est super 
omne nomen. 

+ Sequéntia sancti Evan
gélii secúndum Joánnem. 

(13, 1-15.) 
A nte diem festum Paschae 
t-\ sciens Jesus, quia venit, 
hora ejus, ut tránseat ex 
hoc mundo ad Patrem: cum 
dilexfsset suos, qui erant in 
mundo, in finem diléxit eos. 
Et coena facta, cum diábo
lus jam misfsset in cor, ut 
tráderet eum Judas Simónis 
lscariótae: sciens quia óm
nia dedit ei Pater in manus, 
et quia a Deo exfvit, et ad 
Deum vadit: surgit a coena, 
et ponit vestiménta sua: et 
cum aceepisset llnteum, 
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kele a vacsorától, letevé praeclnxlt se. Deinde mittlt 
felsli ruháit és vévén egy aquam in pelvim, et coepit 
kendőt, maga elé köté; laváre pedes discipulórum, 
azután vizet önte a mosdó- et extérgere llnteo, quo erat 
tálba és mosni kezdé a ta- praeclnctus. Venit ergo ad 
nitványok lábalt és meg- Simónem Petrum. Et dicit 
törlé a kendll vel, mellyel ei Petrus: Dómine, tu mihl 
kölill volt övezve. Odaméne !avas pedes? Respóndit Je
tehát Simon Péterhez. sus, et dixit el: Quod ego fá
Mondá neki Péter: Uram! elo, tu nescis modo, scles au
te mosod az én lábaimat? tem póstea. Dicit ei Petrus: 
Felelvén Jézus, mondá neki: Non lavábis mihi pedes in 
Amit én cselekszem, te most aetérnum. Respóndit ei Je
nem érted; de majd megér- sus: Si non lá vero te, non 
ted azután. Mondá neki Pé- babébis partem mecum. Dl
ter: Az én lábaimat ugyan cit ei Simon Petrus: Dó
meg nem mosod soha. Fe- mine, non tantum pedes 
lelé neki Jézus: Ha meg nem meos, sed et manus, et ca
moslak, nem lesz részed ve- put. Diclt eijesus: Quilotus 
lern. Mondá neki Simon Pé- est, non fndlget nisi ut pe
ter: Uram! akkor hát nem- des lavet, sed est mundus 
csak lábaimat, hanem ke- totus. Et vos mundi estis, 
zeimet és fejemet is. Mondá sed non omnes. Sclébat 
neki Jézus: Aki meg van enim quisnam esset qui trá
mosva, elég neki, hogy lá- deret eum: proptérea dixit: 
balt mossák meg, akkor Non estis mundi omnes. 
egészen tiszta. TI ls tiszták Postquam ergo lavit pedes 
vagytok, de nem mlndnyá- eórum, et aceépit vesti
jan.Tudta ugyanis, kl az, kl ménta sua: cum recubuis
llt elárulja; azért mondta: set Iterum, dixit eis: Scitis 
Nem vagytok tiszták mind- quid fécerim vobis? Vos vo
nyájan. Miután tehát meg- cátis me Magister et Dó
mosta azok lábait és fölvette mlne: et bene dfcitis: sum 
felsll ruháit, újra leOivén, étenlm. Si ergo ego lavi pe
mondá nekik: Tudjátok-e des vestros, Dóminus et 
mit cselekedtem veletek? Ti Magister: et vos debétis al
engem Mesternek és úrnak ter altérJus laváre pedes. 
hivtok és jól mondjátok, Exémplum enim dedi vobis, 
mert az vagyok. Ha tehát ut quemádmodum ego feci 
én az úr és Mester meg- vobis, Ita et vos faciátis. 
mostam a ti lábaitokat, 
nektek ls mosnotok kell egymás lábait. Mert példát ad
tam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti ls 
~gy cselekedjetek. 
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Felajánlásra. (Zsoltár 117, 
16-17.) Az úr jobbja gy~
zelmet szerzett; az Ur 
jobbja fölmagasztalt engem: 
nem halok meg, hanem élek 
és hirdetem az úr tetteit. 

Csendes imádság. Az tegye 
előtted kérünk, szent

séges Urunk, mindenható 
Atya, örök lsten, elfoga
dottá áldozatunkat, ki mai 
rendelkezésével tanltványal
nak meghagyta, hogy ezt 
cselekedjék az 6 emlékeze
tére, Fiad, a mi Urunk jé
zus Krisztus: Ki veled él és 
uralkodik. 

Offertorium. (Ps. 117, 16 
et 17.) Déxtera Dómini fecit 
virtútem, déxtera Dómini 
exaltávit me: non móriar, 
sed vivam, et narrábo ópera 
Dómini. 

Secreta. Ipse tibi, quae-
sumus, Dómine sancte, 

Pater omnlpotens, aetéme 
Deus, sacrifidum nostrum 
reddat accéptum, qui discl
pulis suis ln sui commemo
ratiónem hoc fferl hodiérna 
t raditione monstrávit, jesus 
Christus Flllus tuus, Dóml
nus noster: Qui tecum vivlt 
et regnat. 

Prefáció a szent Keresztről, 562. 1. 

(A KAnonban a megfelelő lmAdsAgokat ma Igy mondjuk :) 

A szentek egyességében communicántes, et diem 
ezt a szentséges napot sacratfssimum celeb

ünnepelve, amelyen a mi rántes, quo Dómlnus nos
Urunk jézus Krisztust éret- ter jesus Christus pro 
tünk elárulták; mindenek- nobis est t ráditus: sed 
előtt tisztelettel megemlé- et memóriam venerán
kezünk a dicsőséges, min- tes, . ln prlmis gloriósae 
denkoron Szüz Máriáról, semper Virginis Mariae, 
ugyanazon jézus Krlsztus- Genitricis ejúsdem Dei et 
nak, lstenünknek és Urunk- Dómini nostri jesu Christi: 
nak szül6anyjáról, úgyszin- sed et beatórum Apostoló
tén boldog apostolaid és vér- rum ac Mártyrum tuórum, 
tanuidról, Péter- és Pál-, Petri et Pauli, Andréae, ja
András-, jakab-, János-, Ta- cóbi, joánnis, Thomae, ja
más-, jakab-, Fülöp-, Ber- cóbi,Phillppi,Bartholomaei, 
talan-, Máté-, Simon- és j Matthaei, Simónis et Thad
Tádéról; Linus-, Klétus-, daei: Li ni, Cleti, Cleméntis, 
Kelemen-, Xlstus-, Kornél-, Xysti, Cornélii, Cyprláni, 
Ciprián-, Lőrinc-, Krizogo- Lauréntii, Chrysógoni,Joán
nus-, jános-, és Pálról, nis et Pauli, Cosmae et Da
Kozma-, és Damján ról, és miáni: et ómnium Sanctó
minden szentedrlil; az ó ér- rum tuórum; quorum méri
demeikre és esedezéseikre , tls, precibúsque concédas, 
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add, hogy pártfogó segltsé- ! ut in ómnibus protectiónis 
ged mlndenben megerllsitsen ' tuae muniámur auxilio. Per 
minket. Ugyanazon Krisz- eúmdem Christum r>ómi-
tus, a mi Urunk által. num nostrum. 

Szolgáldnak tehát, és egy- Hane lgitur oblatiónem 
szersmind egész csalá- servitútis nostrae, sed 

dodnak ezt az áldozatát, et cunctae famlliae tuae, 
melyet neked fölajánlunk quam tibi offérimus ob 
ama nap miatt, mely'en a diem, in qua Dóminus no
mi Urunk, Jézus Krisztus ster Jesus Christus trádidit 
apostolaira bizta teste és discípulis suis Córporis et 
vére misztériumainak t1n- Sánguinis sui mystéria cele
neplését, kérünk, Urunk, bránda: quaesumus, Dó
fogadd, megengesztellldöt- mine, ut piacát us accípias: 
ten; és napjainkat intézd a te diésque nostros in tua pace 
békédben; ragadj ki minket dispon as, atque ab aetérna 
az örök kárhozatból és so- damnatióne nos érlpl, et in 
rozz választottaid nyájába, electórum tuórum júbeas 
ugyanazon Krisztus Urunk grege numerá-ri. Per eúm
által. Amen. dem Christum Dóminum no-

strum. Amen. 

Ezt az adományt, kérünk, Quam oblatiónem tu, Deus, 
lsten, tedd mindenben in ómnibus, quaesumus, 

+ áldottá, + tulajdonoddá bene+dictam, adscrl+ptam 
+ érvényessé, szellemivé és ra +tam, rationábilem, ac
elfogadhatóvá, hogy szá- ceptabilémque fácere digné
munkra szeretett Fiadnak, a ris: ut nobis Cor + pus, et 
ml Urunknak Jézus Krisz- San + guis fiat dilectlssimi 
tusnak tes+tévé ~s vé+ Filii tui Dómini nostri Jesu 
révé váljék. Christi. 

Ki a mi és minden ember Qui pridie, quam pro no
üdvéért való szenve- stra omniúrnque salúte 

dése ellltti napon, azaz ma, paterétur, hoc est, hódie, 
szent és tiszteletreméltó ke- aceépit panem in sanctas, ac 
zébe vette a kenyeret stb. , venerábiles manus suas etc. 

(A többi ugyanúgy van, mlnt a kánonban, 575. 1.) 
Békecsók ma nincs, mert Judás csókkal árulta el Mnterét. 

E napon a pap nálunk három ostyát változtat át. Egyiket 
magához vnzl, a másikat elteszi a holnapi csonkamiséhez, a har· 
madikat pedig a szentsírnfll tartandó szentségimádflsra. Félretesz 
nthány particuilit a betegek számára is, de a szent vért teljesen 
magiihoz veszi. Áldozfis után, mlclőtt ujjalt lcOblltené, a con· 
secrfllt ostyAkat kehelybe teszi, azt a diákonus a pallllval és a 
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paténávallefödl, a kehelytakaróvalletakarja, aztán az oltár köze· 
pére helyezi. A pap mindannylszor térdet hajt, va1ahányszor a 
kehelyben lévli szentség elött elmegy. Hogy a szeniségnek hiltat 
ne fordltson, a oD6mlnus vobiscumt-Ot nem az oltár közepérlll 
mondja, hanem az evangélium-oldalról n onnan adja az áldást 11. 

Áldozásra (Ján. 13, 12,13, 
15.) Az úr jézus, miután 
tanltványaival megvacso
rázott, megmosta lábaikat 
és mondáneklk:Tudjátok-e, 
mit cselekedtem veletek, én 
az úr és Mester? Példát 
adtam nektek, hogy ti ls 
ú~y cselekedjetek. 
A. ldozás utáni imádság. 

t-\ Az életadó táplálékkal 
megerősltve, kérünk té
ged Urunk Istenünk, hogy 
amit halandó életünk folya
mán teljesltünk, halhatat
lanságod ajándéka által el
nyerhessük. A mi. 

Conununio. (Joann. 13, 
12, 13 et 15.) Dóminus je
sus, postquam coenávit cum 
disclpulis suis, Javít pedes 
eórum, et alt lll is: Scitls 
quid fécerim vobis ego Dó
minus, et Magister? Exém
plum dedi vobis, ut et vos 
ita faciátis. 

Postcommunio. Reféctl vl
tálibus aliméntls, quae

sumus, Dómine Deus noster: 
ut, quod témpore nostrae 
mortalitátis exséqulmur ,lm
mortalitátis tuae múnere 
consequámur. Per Dóml-
num. · 

(Az utolsó evangélium kezdetén ma a pap nem jelöli meg a kereszt 
jelével az oltilrt.) 

A szentmlse u til n a pap fehér palástot ölt, háromszor megtömjé
nezl a kehelyben lévli szeniséget s azt a velummal betakarva, 
ünnepélyes menetben a templom valamelyik kápolnájiiba vagy 
mellékoltárára- nálunk többnyire a sekrestyébe- viszi. Közben 

ezt éneklik: 

Mondj éneket, zengő nyel-~ Pange lingua gloriósi, 
vern, 

Szentséges úr testének, Córporis mystérlum, 
Adj hálákat, buzgó lelkem l Sánguinlsque pretiósi, 
Drágalátos vérének, Quem in mundi prétium 
Mit aSzúznek méhébcil vcln, Fructus ventris generósi 
S ad emberi nemzetnek. Rex effúdit Géntium. 

Tiszta SzúzMI véve testet, Nobis datus, nobis natus 
Földre szállt, és jára itt, Ex Intacta VIrgine, 
Boldogltva hlntegette Et in mundo conversátus, 
Szent igéje magvait, 1 Sparso verbi sémine, 
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S befejezte .nagy csodával 
Életének napjait. 

A vacsorán, mikor evett 
Kedves tanítványaival, 
S az ünnepet megszentelte 
Az ótörvény módjával: 
Kenyér és bor szfne alatt 
Testét adá csodával. 

A test Ige, kenyér testté, 
A bor vérré változik. 
Bár az elme és az érzék 

Ezen csodálkozik: 
De a tiszta sziv nyugodtan 
A hitre támaszkodik. 

Azért ezt a nagy Szentséget 
Leborulva imádjuk; 
Teste, vére Krisztusunknak 
Hogy itt vagyon, megvall-

. juk, 
Ha elménkkel meg nem fog

juk, 
HltOnkkel megfoghatjuk. 

l 

Sui moras in'colátus 
Miro cláusit órdine. 

ln suprémae nocte coenae, 
Recúmbens cum frátrlbus, 
Observáta lege plene 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbae duodénae 
Se dat suis mánibus. 

Verbum caro, panem verum 
Verbo cárnem éfficit: 
Fitque sanguis Christi 

merum, 
Et si sensus déficit: 
Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfflcit. 

Tantum ergo Sacraméntum 
Venerémur cérnui; 
Et antiquum documéntum 
Novo cedat rftui: 

Praestet fides supplemén
tum 

Sensuum deféctui. 

Az Atyának és Fiúnak : Genitóri, Genitóque 
Dicséret és tisztesség, l Laus et jubilátio, 
Szentlélekkel egyetemben Salus, honor, virtus quoque 
Áldás, örök dicsőség. Sit et benedictio: 
Hárornságban egy szent ls- Procedénti ab utróque 

ten t 
Áldjon minden nemzetség . Compar sit laudátio. 
Amen. : Amen. 
(V~W a pap ismét háromszor megtömjénezt a szentséget s elkn:r.l· 

tett helyére teszi.) 

2. Olt4rfoaztú. 
(A pap palást nélkül, violaszinil stólában az oltárokhoz megy 
s megfosztja őket ékességeiktili ; közben kiséretével felváltva a 

következő An ti fonAt és zsoltárt mondja :) 
Ant. (Zsolt. 21, 19.)Szét-1 Ant. (Ps. 21, 19.) Divisé

osztották egymás között l run t sibi vestiménta mea: 



NAGYCSŰTÖRTÖK 461 

ruhámat és köntösömre sor
sot vetettek. 

Istenem, Istenem, tekints 
reám, miért hagytál el en
gem? Távol van szabadulá
somtól hangos jajveszékelé
sem. Én Istenem, kiáltok 
nappal, de te nem hallgatsz 
meg, kiáltok éjjel is, és 
nyugtot nem találok. Pedig 
te ott lakol a szent helyen, 
és Izrael dicsér téged. Ben
ned biztak atyáink, blztak, 
és te megszabadUottad 
óket. Hozzád kiáltottak és 
megszabadultak, benned 
biztak és meg nem szégye
nültek. Én azonban féreg 
vagyok, nem ember, embe
reknek csúfja, népnek útá
lata. Aki csak lát, mlnd 
gúnyt űz belölem, félre
húzza ajkát,_ fejét csóvál
gatja: az Urban bizott, 
mentse meg lit, szabaditsa 
meg, ha kedvét leli benne l 
Hiszen te vagy, kl kihoztál 
engem anyám méhéböl, te 
vagy- reménységem anyám 
emlllje óta. Reád vetlldtem 
anyámnak méhéb61, anyám 
méhétől fogva te vagy az 
Istenem. Ne légy távol til
Jem, mert közel a nyomorú
ság, és nincs, ki segitséget 
nyujtana. Körülvett engem 
sok tulok, körülfogtak kö
vér bikák, kltátották reám 
szájukat, mint ragadozó s 
ordltó oroszlán. Szétfoly
tam, miként a viz, minden 
csontom szertevált, szlvem 
olyan lett testem belsejé
ben, mlnt a megolvadt 

et super vestem meam ml
sérunt sortem. 

Deus, Deus meus, réspice 
in me: quaremedereliqufstl? 
longe a salúte mea verba 
dellctórum meórum. Deus 
meus, clamábo per diem, et 
non exáudies: et nocte, et 
non ad insipiéntiam mihi. 
Tu autern in sancto hábltas, 
laus Israel. ln te speravérunt 
patres nostri: speravérunt, 
et llberásti eos. Ad te elama
vérun t, et salvl fact l sunt: 
in te speravérunt, et non 
sunt confúsl. Ego autern sum 
vermis, et non homo: oppró
brium hóminum, et abjéctio 
plebis. Omnes vldéntes me, 
derlsérunt me: loeúti sunt 
lábiis, et movérunt caput. 
Sperávit in Dómino, erlpiat 
eum: salvum fáciat eum, 
quóniam vult eum. Quóniam 
tu es, qui extraxisti me de 
ventre:spesmea ab ubérlbus 
matris meae. ln te projéctus 
sum ex útero: De ventre 
matris meae Deus meus es 
tu, ne discésseris a me: 
Quóniam tribulátio próxlma 
est; quónlam non est qui 
ádjuvet. Clrcumdedérunt me 
vituli multl: tauri pingues 
obsedérunt me. Aperuérunt 
super me os suum, sicut 
leo rápiens et rúgiens. Sicut 
aquaeffúsussum: etdispérsa 
sunt ómniaossa mea. Factum 
est cor meum tamquam cera 
llquéscens, ln médlo ventris 
mei. Aruit tamquam testa 
virtus mea, et lingua mea 
adhaésit fáuclbus mels: et 
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viasz. Erőm, mint a cserép, 
kiszáradt, nyelvem inyem
hez tapadt, lesujtottál a 
halál porába. Körülvett en
gem nagy sereg kutya, kö
rülfogott a gonoszok zsi
natja, átfúrták kezemet és 
lábamat, megszámlálták 
minden csontomat. Néznek 
reám, bámulnak engem, 
szétosztották egymás kö
zött ruhámat, és köntö
sömre sorsot vetettek. De 
te, Uram, ne vond meg til
lern segftségedet, figyelj 
reám és oltalmazz meg en
gem. Szabadfts meg, Iste
nem, a kardtól, mentsd meg 
egyetlen lelkemet a ku
tyák karmától. Szabadits 
meg az oroszlán torkából, 
engem, a megalázottat a 
bölény szarvától. Hadd hir
dessem testvérelmnek neve
det, a gyülekezetben hadd 
dicsérjelek: ti, kik félitek 
az Urat, dicsérjétek lit, Já
kob minden ivadéka, ma
gasztaljátok őt. Félje őt 
Izrael minden ivadéka, mert 
6 nem veti meg és nem nézi 
le a szegény könyörgését. 
Nem fordította el tőlem te
klntetét, és meghallgatott, 
mldlin hozzá kiáltottam. 
Dicsérlek majd téged a 
nagy gyülekezetben; amit 
fogadtam, teljesitem azok 
ellltt, kik félik őt. jóllakásig 
esznek majd a szegények, 
kik keresik az Urat, dicsérik 
majd at, szfvük feléled 
örökkön-örökre. Észbe kap 
és megtér az úrhoz a föld 

ln púlverem mortis deduxfstl 
me. Quóniam circumdedé
runt me canes multl: conci
lium malignántium obsédit 
me. Fodérunt manus meas 
et pedes meos: dinumeravé
runt ómnia ossa mea. Jpsi 
vero consideravérunt et in
spexérunt me: divisérunt 
sibi vestlménta mea, et super 
vestem meam misérunt sor
tem. Tu autem, Dómine, ne 
elongáveris auxilium tuum 
a me: ad defensióncm meam 
cónspice. Érue a frámea 
Deus, án i mam meam: et de 
manu ca nis únicam meam: 
Salva me ex ore leónis: 
et a córnibus unicórnium 
humilitátem meam. Narrábo 
nomen tuum frátribus mels: 
in médio ecclésiae laudábo 
te. Qui tlmétis Dóminum, 
lau dá te eum: univérsum 
semen jacob, glorificáte 
eum. Tfmeat eum omne se
men Israel: quóniam non 
sprevit, neque despéxit de
precatiónem páuperis: Nec 
avértit fáciem suam a me; 
et cum elamárern ad eum, 
exaudivit me. Apud te laus 
mea in ecclésia magna: vo ta 
mea reddam in conspéctu 
timéntium eum. Edent pAu
peres, et saturabúntur: et 
laudábunt Dóminum, qui 
requlrunt eum: viven t corda 
eórum in saeculum saeculi. 
Reminiscénturet convertén
tur ad Dóminum univérsi 
fi n es terrae: Et adorábunt 
in conspectu ejus univérsae 
famlliae Géntium. Quóniam 
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minden határa és leborul Dómini est regnum: et ipse 
szfne előtt a nemzetek vala- dominAbitur Gén ti um. Man
mennyi családja, mert az ducavérunt et adoravérunt 
Úré a királyi hatalom, s ö omnes pingues terrae: in 
a nemzetek· uralkodója. conspéctu ejus cadent om
Eszik és leborul előtte a nes, qui descéndunt in ter
földnek minden gazdag em- ram. Et ánima mea illi 
bere; leborulnak ellltte vivet: et semen meum sér
mindazok, akik a porba le- viet ipsi. Annuntiábitur Dó
szállnak. Néki él majd a mino generátio ventúra: 
lelkem, néki szol~ál majd et annuntiábunt caeli justl
nemzedékem. Az Urról be- tiam ejus pópulo qui nascé
szélek az eljövendő nemze- tur, quem fecit Dóminus. 
déknek, az ll igazságát fog-
ják hirdetni az egek a születendő népnek, mivel az úr 
igy cselekedett. 

3. Nagyc:slit6rt6kl ~bmosáe. 

(A főpap vlolaszinú stólában és palástban a lábmosás helyére megy 
s ott a diákonus a szokott módon elénekli az Ante diem festum 

kezdetú evangéliumot, 4M. 1.) 

(Ezután a löpap leveszi a palástot s térdenállva vászonkendőt 
köt maga elé, megmossa, megtörli és megcsókolja a tizenhárom 
aggastyán lábát. l(özben a kar a következő Antifonákból énekel :) 

Ant. (Ján. 13, 34.) Új pa- Ant. (Joann. 13, 34.) 
rancsalatot adok nektek, Maodátum novum do vo
hogy szeressétek egymást, bis: ut diligátis Invicem, 
amint én szerettelek titeket, sicut diléxi vos, dicit Dó
mondáazúr.(Zs.ll8,l.)Bol- minus. (Ps. 118, l.) Beáti 
dogok, kiknek útja szeplőte- immaculáti ln via: qui ám
len, kik az úr törvénye sze- butant ln lege Dómini. Man
rint járnak. ú j parancsolatot. dátum novum. 

Ant. (Ján. 13, 4, 5, 15.) Ant (Joann. 13, 4, 5 et 
Mlután az úr fölkele a va- 15.) Postquam surréxlt Dó
csorától, vizet önte a mosdó- minus a coena, misit aquam 
tálba és mosni kezdé a tanít- in pelvim, et coeplt laváre 
ványok lábait; ezt a példát pedes discipulórum suórum: 
hagyta nekik. (Zs. 47, 2.) l hoc exémplum reliquit eis. 
Nagy az úr, dicsérni kell őt (Ps. 47, 2.) Magnus Dómi
felette lstenünk városában, nus, et laudábilis nimis: in 
az ő szent hegyén. Miután civitáte Dei nostri, in monte 
az úr fölkele a vacsorától, sancto ejus. Postquam sur-
vizet. réxit Dómlnus. 
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Ant. (Ján. 13, 12, 13, 15.) Ant. (Joann. 13, 12, 13 
Az úr jézus mlután tanltvá- et 15.) Dominus jesus, post
nyaival megvacsorált, meg- quam coenávit cum disel
mosta lábaikat és mondá pulis suis, la vit pedes eórum, 
nekik: Tudjátok-e, mit cse- et ait illis: Scitis quid féce
lekedtem veletek én az úr rím vobis ego Dóminus et 
és Mester? Példát adtam Magister? Exémplum dedi 
nektek, hogy ti is úgy csele- vobis, ut et vos ita faciátis. 
kedjetek. (Zs. 84, 2.) Meg- (Ps. 84, 2.) Benedixlsti, Dó
kegyelmeztél, Uram, orszá- mine, terram tuam: a vertl
godo ak, véget vetettéljáko b sti captivitátem jacob. Dó
fogságának. Az úr jézus. minus jesus. 

Ant. (Ján. 13, 6-7, 8.) Ant. (Joann. 13, 6-7 et 
Uraml te mosod az én lá- 8.) Dómine, tu mihi lavas 
baimat? Felelvén jézus, pedes? Respóndit jesus, et 
mondá neki: Ha meg nem dixit ei~ Si non lá vero tibi 
mosom lábaidat, nem lesz pedes, non habébis partem 
részed énvelem. f. Oda- mecum. f. Venit ergo ad 
mene tehát Simon Péterhez Simónem Petrum, et dixit 
és mondá neki Péter: Uram, ei Petrus. Domine, tu. f. 
te. f. Amit én cselekszem, l Quod ego facio, tu nescis 
te most nem érted; de majd 

1 

modo: scies autern póstea. 
megérted azután. Uram. Dómine. 

Ant. (Ján. 13, 14.) Ha én, Ant. Si ego Dóminus et 
Uratok és Mesteretek meg-l Magister vester lavi vobis 
mostam a ti lábaitokat, nek-, pedes: quanto magis debetis 
tek is mosnotok kell egymás alter altérfus laváre pedes. 
lábait. (Zs. 48, 2.) Halljátok (Ps. 48, 2.) Audite haec, 
meg ezt, nemzetek, mind- omnes gentes: áuribus per
nyájan, vegyétek fületekbe clpite, qui habitátis orbem. 
földkerekség lakói, mind- Si ego Dóminus et Magls-
annyian. Ha én. ter vester. 

Ant. (Ján. 13, 35.) Arról Ant. (Joann. 13, 35.) ln 
fogja mindenki megismerni, hoc cognóscent omnes, quia 
hogy az én tanltványaim disclpuli mei estis, si dile
vagytok, haszeretettel vagy- ctiónem habuéritis ad lovl
tok egymáshoz. J. jézus cem. f. Dixit jesus disel
mondá tanltványalnak: Ar-l pulis suis. ln hoc cognó-
ról fogja mindenki. J scent. 
~t. (Kor. l. 13, 13.) Ma- Ant. (l Cor. 13, 13.) Má-

radJOn meg bennetek a hit,, neant in vobis fides, spes, 
a remény, a szeretet, ez a cáritas, tria haec: major au
három: ezek között leg- tem ho rum est cári t as. f. 
nagyobb a szeretet. f. Most Nunc autern manent fides, 
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megmarad a hit, a remény,l spes, cárltas, trla haec: ma
a szeretet, ez a három; ezek jor horum est cárltas. Má
között legnagyobb a szere- neant ln vobis fides, spu, 
tet. Maradjon. cáritas. 

Ant. Áldott legyen a Ant. Benedicta sit san-
Szentháromság és osztatlan cta Trinitas, atque Indivisa 
Egység; dicsérjük, mert Ir- únitas: confitébimur el, 
galmasságot cselekedett ve- quia fecit nobiscum miseri
lünk. r. Áldjuk az Atyát, córdiam suam. r. Benedicá
a Fiút a Szentlélekkel. (Zs. mus Patrem, et Fllium, cum 
83, 2-3.) Mily kellemesek a te Sancto Spiritu. (Ps. 83, 2-3.) 
hajlékaid, seregeknek Ura: Quam dilécta tabernácula 
sóvárogva vágyakozik lel- tua, Dómine virtútuml coo
kern az úr udvaraiba. Ál- cuplscit, et déficit ánima 
dott legyen a Szenthárom- mea in átria Dómini. Bene-
ság és osztatlan Egység. dlcta sit. 

Ant. (ján. l. 2, 3, 4.) Hol Ant. (1 joann. 2, 3, 4.) 
a szeretet és a jóakarat, ott Ubi cáritas, et amor, Deus 
az lsten. r. Minket, Ime, Ibi est. r. Congregávit nos 
Krlsztus szeretete gyOjtött ln unum Christi amor. r. 
egybe. r. Ujjongjunk és ör- Exsultémus, et ln ipso ju
vendezzOnk benne. r. Fél- cundémur. r. Timeámus, et 
jOk és szeressok az élll Is- amémus Deum vivum. r. Et 
tent. r. És liszinte szfvvel ex corde diligámus nos sin-
szeressOk egymást. céro. 

Ant. Hol a szeretet és jó- Ant. Ubi cáritas, et amor, 
akarat, ott az Isten. r. Deus ibi est. r. Simul ergo 
Mikor tehát egybegyfilve cum in unum congregámur: 
egyOtt vagyunk. f. Vigyáz- r. Ne nos mente dlvidámur, 
zunk, hogy lélekben meg ne caveámus. r. Cessent júrgia 
oszoljunk. r. Szűnjék meg malfgna, cessent lites. r. Et 
a rossz megszólás, szűnje- in médio nostri sit Christus 
nek meg a pörök. r. Es Deus. 
legyen közöttünk Krisztus, 
a mi IstenOnk. 

Ant. Hol a szeretet és jó
akarat, ott az lsten. r. 
Szentjeiddel lássuk tehát, 
r. a dicsliségben arcodat, 
Krisztus, a mi Istenünk. 
r. A végtelen igaz örömöt. r. Mindörökkön örökre. 
Amen. 

Misszák. 

Ant. Ubi cáritas, et amor, 
Deus ibi est. r. Simul quo
que cum beátis videámus, 
f, Gloriánter vultum tuum, 
Christe Deus: r. Gáudlum, 
quod est imménsum, atque 
probum. r. Saecula per 
Infinita saeculórum. Amen. 

30 
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Ubmoslls utlln a filpap kezet mos, fellll ti a pallistot és mondja : 
Mlatyllnk (csendben). Pater noster (secreto). 

r. ~s ne vigy minket a l r. Et ne nos indúcas in 
kisértésbe. Jl.. De szabadlts tentatiónem. Jl.. Sed libera 
me_g a gonosztól. nos a malo. 

"'f. Uram, te meghagytad r. Tu mandásti man 
nekünk, hogy parancsaidat dáta tua, Dómine. ~· Cu-
~· Hűségesen teljesltsük. stodlrl nimis. 

r. Megmostad tanftvá- r. Tu lavásti pedes di
nyaid lábait. R. Ne vesd meg scipulórum tuórum. If.. Ope
amit kezed művelt. ra mánuum tuárum ne de

r. Uram, hallgasd meg 
könyörgésemet. ~· ~s kiál
tásom jusson eléd. 

r. Az úr legyen veletek. 
If.. ~s a te lelkeddel. 

Könyörgés. Állj mellet
tünk, Urunk, alázatos 

szolgálatunkban és mivel 
tanftványaid lábait meg
mosni méltóztattál, ne vesd 
meg, amit kezed müvelt s 
aminek megtartását nekünk 
megparancsoltad, hogy 
amint itt rajtunk és álta
lunk a külsli szenny a mo
sással eltünik, úgy töröl
tessenek el belsli bűneink 
általad. Engedd meg nekünk 
kegyesen ezt te: Ki élsz 
és uralkodol, lsten, mind
Orökkön örökké. Jl.- Amen. 

splcias. 
r. Dómine, exáudi ora

tiónem meam. If.. Et clamor 
meus ad te véniat. 

r. Dóminus voblscum. 
Jl,. Et cum spiritu tuo. 

Orátio Adésto, Dómine, 
quaesumus, officio ser

vitútis nostrae: et quia tu 
discfpulis tuis pedes laváre 
dignátus es, ne despiclas 
ópera manuum tuárum, 
quae nobis retinénda man
dásti: ut, sicut hic nobis, 
et a nobis exterióra abluún
tur inquiqaménta; sic a te 
ómnium nostrum interióra 
lavéntur peccáta. Quod ipse 
praestáre dignéris, qui vivis 
et regnas Deus: per ómnia 
saecula saeculórum. If.. 
Amen. 



Nagypéntek. 
l. Tárgya. A Nagypéntek lsten örök rendelésében a legnagyobb 

és legtermékenyebb misztériumot, azt a szent halAlt ünnepli, 
amelyet J ézus Krisztus, az istenember érettünk, emberekért, a 
kereszt szégyenfájflo kimondhatatlan kfnok között szenvedett. Ez 
a földön eltöltött 33 éves áldozatos életének befejezése. Ez enge
delmességének végső célja az összes bűnök elengedéséért való ki
engesztelésül. A kínnak és sötétségnek kimondhatatlan szakadéka 
ez, amelyből azonban egy szentséggel, kegyelemmel teli világ kelet
kezett, egy új paradicsom és ez még mindig tökéletesedik. 

2. Neve és jellege. A liturgiában a Nagypénteket Feria V l. in 
Parasceve-nek, azaz az Előkészülödés pénteki napjának nevezik. 
A zsidóknál ugyanis ez a nap volt az, amelyen mindent elökészf
tettek, ami az ő pászka-ünnepjükhöz -szükséges volt. Másik neve: 
missa praesanctificatorum, az előre megszentelt adomAnyok 
miséje. Ma ugyanis nincs felajánlás, mert ma nem kenyeret és bort, 
hanem az Üdvözitö maga-magát Aldozza fel. A misében csak a 
tegnap előre átvAitoztatott ostyával megAidozik a pap. Innen a 
magyar ccsonka-mise• név is. Az Egyházban az apostolok ide
jétől kezdve a legszigorúbb vezeklőnap volt ez a nap és 
komolyságát az év összes péntekjei fölé szétterjeszti, mert 
Krisztus halálAnak emlékezetére az Egyház a pénteki napo
kon a húsételek élvezetét megtiltja. Amint nem örülhet a meny
asszony völegényének . halála napján, épúgy az Egyház sem tud 
örömünnepet ülni azon a napon, amelyen Krisztust, az ll vőlegé
nyét kimondhatatlan kinok között meghalni látja. Sőt annak a 
gondolatnak, hogy a mi bűneink okozták Krisztus halálát, minden 
jámbor hivő szivében fel kell keltenie azt a komolyságot és azt 
a gyászt, amely minden időktől fogva a Nagypéntek sajAtossága 
volt. Ez a csendes magábavonulAsnak napja, amelyen a keresztény 
nép szfvcsen szenteli mngát az imádságnak és jámbor olvasásnak, 

30* 
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de a templomi liturgikus cselekményekben is nagy buzgalommal 
vesz részt. A megfosztott oltár, a nyitott tabernákulum, a fekete 
mlseruhák, mlnden összhangban van a golgothal nagy titokra 
Irányuló komoly gondolattal. 

3. Tlrtblttt. A mal nagypénteki istentisztelet f6részében jeru
zaálemMI származik. A IV. században az egész csUtörtöki éjtszakát 
az olajfák hegyén töltötték, Imádság és zsoltárok mondásával ; 
7 órakor a Szentkereszt templomában az igazi kereszt-ereklyét 
kltették CSókolásra ; délután 3 óra táján az ó- és újszövet
ség szentlrásaiból olvastak jézus szenvedéseiről, és utána imád
koztak. Nyugaton, főként Rómában, a rendes stációs isten
tiszteletet (zsoltárok, szent olvasmányok jézus szenvedéseiről) 
végezték és imádkoztak mlnden Allásért, de mise nem volt. Ez a 
régi (V. és V l. századbeli) istentisztelet alkotja ma is a nagypén
teki szertartás első részét. De hamarosan (már a V lll. században) 
átvették keletről a kereszt tiszteletét és az áldozási szertartást 
~ Igy alakult kl végleges formájában a mai nap liturgiája, mely 
lelépitésében a rendes szentmiséhez hasoniltható. Az első rész : 
a hittanulók ösi miséje teljesen megfelel a mai szentmise imádsá
gos és oktató részének ; a második a kereszt imádása a felajánlás 
és átváltoztatás helyett van; a harmadik rész az áldozási szertartás. 

4. A hittanul6k mistjt megörizte számunkra a mal mlse ősi, 
kezdetleges alakját. Nincs még lépcsőimádság és lntroitus, mert 
ezek késöbb alakulnak. Viszont megvan még a két ezentieeke 
és megvannak főként az «<rationes fidelium•, a hivókért, azok 
minden csoportjáért és minden szUkségletéért, valamint a többi 
emberekért mondott könyörgések. Euk közvetlenni a felajánlás 
elött voltak és utánuk bocsátották el a hittanulókat. Mlkor ez a 
rész eJUint, akkor a kánonba olvasztotték be megemlékezésként. 

5. A ktrts%t ldtplalse. A nagypénteki liturgia középpontjában 
a keresztnek leleplezése és az el ötte való hódolat áll, az Attoralio Cru
tis. Az igazi kereszt tiszteletének utánzása ez a szertartás, amint 
ez jeruzsálemben régtől fogva szokásban volt. Nagypénteken a 
nép a kereszt szent fája előtt mélyen meghajolt, azt csókolta, horn
Iokávat és szemelvet érintette, anélkül azonban, hogy azt kezeivel 
megfogta volna. A kórus a szertartás alatt az ú. n. Impro
perla-kat énekli, a kereszt himnuszával : Pange lingua, (Szer
zöje : Venantfus Fortunatus, poitlersi püspök, meghalt 600 
körül.) Ezalatt a templomszolgák a mellékoltárokon lévő keresz
teket is leleplezték. Végül a keresztet a diákonus Ismét az oltáron 
lévő helyére állltja és a következt5 nap .Nona ... jáig, azaz a húsvéti 
ünnep kezdetéig térdhajtással tiszteljük. 

Ez a térdhajtás által történő tiszteletadás tulajdonképpen 
nem imádás, hanem tisztelés, amilyen az úr ereklyéinek, pl. az 
igazi keresztből való kegytárgynak jár és alapjflt abban a kapcsolat
ban leli, amelyben a kereszt az Üdvözitővet szemben fill. Ezt a tisz
teletet Cuitus latriat rtlativus-nak nevezik, ami kb. <átvitt értelem
ben való imAdás ... t jelent. - .l(risztus tagjalval való érintkezés 
mlatt,• - mondja Aquinói Szent Tamás - •és mert a kereszt az 
o\ vérevel volt Itatva, azért imAdkozunk a kereszthez úgy, mlntha 
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magához a Megteszitetthez Imádkoznánk•. A ml kereszt-tisz
teletUnk értelme tehát az, hogy mlalatt a keresztet tiszteljük, 
amely által megváltattunk, Imádjuk azt, aki mlnket megváltott. 
A testünkkel a kereszt előtt borulunk le, lelkünkkel azonban az 
úr előtt.• 

Az improptriák, azaz szemrehányások mélyen komoly pana
szok a kivarasztou zsidó népnek lsten iránt való hálátlansága 
miatt. A liturgia ezeket a Megteszitett Üdvözltőnek szájába adja. 
Az elsll három vers az ú. n. trisaeion-ba van beillesztve ; ez egy 
klbllvltett latin és görög nyelvli sanctus, amely által a világ a meg
teszitett Üdvözltő ellltt, legmélyebb megalázása pillanatában 
istenségéről tesz fényes tanuságot. Ez a leleplezés és az előtte való 
hódolat tulajdonképpen a szentmise kánonját és az átváltozást 
helyettesit i. 

6. A suntáldozási surtartás. Az adoratio crucis után kezd6dik 
az áldozás szertartása. Az oltárt egy oltárteritővel, tulajdoiL 
képpen az áldozási teritilvel letakarják, a gyertyákat most meg
gyujtják. A papság körmenetbe áll fel, hogy a szent Ostyát ünne
pélyes módon a kápolnában lévő urnából a főoltáera vigyék. Most 
az Oltáriszentségnek és az oltárnak szokásos tömjénezése és a pap
nak erre következll kézmosása után kezdődik a megrövidilett 
áldozási ünnep és pedig a szentmlse áldozási rltusából való imák
kal. Ezzel a nagypénteki áldozati ritus befejeződik. (Tulajdon
képpen az ősegyház áldoztatási szertartilsának maradványa u. 
Igy áldoztak keresztény öseink, ha a szentmisén kivül járultak 
az úr asztalához.) 

7. Egyéb szokástJk. Ahol nyilvános karének van, ismét vespcra 
következik, mlnt előző napon. Azonban a nap komolyságának 
megfelelően az Egyhilz délután mindenütt istentiszteletet tart, 
a szomorú szenvedés tiszteletére, továbbil prédikációkat és kereszt
úti ájtatosságokat. Nálunk az Oltáriszentség az ú. n. szent
siron imádásra kl van téve. Az Egyház a szentslrok tUoga
tását és az Oltáriszentség előtt való lmfldkozást ezen a napon és 
Nagycsütörtökön sok részleges búcsúval és teljes búcsúval ls jutal
mazta. Estefelé tartják a nagyszombati zsolozsmákat, amelyek 
különösen az Üdvözftő sirt nyugatmát dicsőítik. 

Nincs festő, aki a világ Megváltójának kereszthalátilt oly 
tökéletes miivészettel tudná szemléltetni, nincs költő, aki az úr 
halálát oly szlvhez szólóan tudná ábrazolöti, mint az Egyház a 
liturgiában. Szó és ének, jelkép és valóság egyformán odahelyez 
minket a Kálváriára és lelkünket ellenállhatatlan erővel vonzza 
a Megteszitett felé. Nagypéntek liturgiája tele van megragadó 
szépségget. Az egészen az őskeresztény gondolat vonul végig : 
a kereszt trónján uralkodik a mí királyunk. Ezt állltja elénk 
három emelkedő fokban. Az elsö rész szelval: a jövendölő próféta, 
a szenvedést elmondó evangélista és a királyhoz imádkozú Egy
ház szavával. A második rész cseltktdtlltl: a kereszt felmagasz
talásával és tiszteletével. A harmadik rész a suntslggel, mikor 
a szentség misztériumában valósággal nekünk adja a levágott és 
mégis megdicsőitett Bárányt. 
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1. A hlttanul6k 6sl mliMJe. 

(Jövendntés, szenvedés, könyörgések.) 

(Stációs-templom : a jeruzsálemi Szent Kereszt-templom.) 

(A pap és segédletc fekete ruhába öltözve az oltárhoz megy s ott 
egy ideig arcra borulva im<'ldkozik. Ezalatt a gyertyavivők terltöt 
tesznek az oltárra. Az ima végével a pap fölmegy az oltárhoz és 
megcsókolja. Ezután egy felolvasó hangosan felolvassa, a pap 

pedig csendesen mondja a következő jövenllölést :) 

(Ozeás 6. 1-6.) 1 (Osee 6, 1-6.) 
ztmondjaazúr:Nyo- ~~aec dicit Dóminus~ 
morúságukban csak- ln tribulatióne sua 
hamar hozzám siet- ma ne consúrgent ad 

nek: Jöjjetek, térjünk vissza me: Venite, et revertámur 
az Úrhoz, mert ö fogott ad Dóminum: quia ipse ce
meg, de ő gyógyít is meg pit, et sanábit nos: percú
minket, megvert, de gond- tiet, et curábit nos. Vivifi· 
jába is vesz minket. Két cábit nos post duos dies: 
nap mulva ismét életre kelt in die tértia suseiUbit nos, 
minket; harmadnapon fel- et vivém us in conspéctu 
támaszt, és élünk majd ejus. Sciémus, sequemúr
színe előtt. Ismerjük meg, que, ut cognoscámus Dómi
törekedjünk megismerni az num: quasi dilúculum prae
Urat! Biztosan eljő az úr, parátus est egréssus ej us, et 
mint a hajnal, eljő hozzánk, véniet quasi imber nobis 
mint az őszi eső a földre. temporáneus, et serótinus 
Mit tegyek veled, Efráim? terrae. Quid fáciam tibi, 
Mit tegyek veled, Júda? Ephraim? Quid fáciam tibi, 
jámborságtok olyan, mint juda? misericórdla vestra 
a reggeli felhő, és mint a l quasi nubes matutlna: et 
reggel tovatiínö harmat. quasi ros mane pertrAns
Ezért vertem őket a prófé- iens. Propter hoc dolávi in 
ták által, megöltem őket prophétis, occldi eos in ver
szájam igéjével. Itéleteid bis oris mei: et judieia tua 
nyilvánvalók, mint a vilá- quasi lux egrediéntur. Quia 
gosság. Mert én irgalmas- misericórdiam vó!ui, et non 
ságot akarok és nem áldo- sacriflcium, et sciéntiam 
~atot, és a_z lsten ismeretét : Dei, plus quam holo
mkább, mmt égő áldozato-' cáusta. 
kat. 

Böjti ének. (Habakuk 3.) l Tractus. (Habacuc 3.) 
Uram! hallottam, amit hir- Dómlne, audlvi auditum 
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dettélésféltem:megtekintet- tuum, et tlmul: considerávi 
tem műveidet és megretten- ópera tua, et expávi. "· ln 
tem. "· Két állat közepette médio duórum animálium 
jelensz meg, midőn közeled- innotescéris: dum appro
nek az évek, megismertetel; pinquáverint ann i, cogno
midőn megjő az idő megmu- scéris: dum advénerit tem- . 
tattatol. 'f. Midlln lelkem p us, ostendéris . .., . ln eo, 
megháborodik, midlln meg- dum conturbáta fúerit áni
haragszom,megemlékezel az ma mea: ln ira, mlsericór
irgalmasságról. "· lsten a diae merrtor eris. "· Deus 
Libanon felóljó,ésa Szent az a Libano vén i et, et Sanctus 
árnyékos és erdlis hegyről. de monte umbróso, et con
r. Fönsége elfoglalta az ege-J dénso. "· Opéruit caelos 
ket és dicséretével tele van a l majéstas ejus: et laudis 
föld. ejus p!ena e~t terra. 
A böjti ének uUn a pap ezt mondja: Or~mus = Könyörögjünk l 
A surpap: Flectflmus génua = Hajtsunk térdet l Az alszerpap: 
Leváte = Keljetek tel! - Ezután a pap elmondja a Deus a quo 

kezdet4 könyörg~t. (453. 1.) 

Ezután az alszerpap lecke hangon, de elm nélkül olvassa a követ
ktz6 leckét : 

(Mózes ll, 12, 1-11.) (Exodi 12, l-ll.) 
A ma napokban: Mondá az j n diébus illis: Dixit Dóm i

/"\ úr Mózesnek és Áron- nus ad Móysen, et Aaron 
nak Egyiptom földén: Ez a . in terra Aegypti: Mensis 
hónap legyen nálatok a hó-, iste, vobis princípium mén
napok kezdete: ez legyen az sium: primus erit in ménsi
elsll az esztendő hónapjai bus anni. Loquimini ad uni
között. Szóljatok Izrael fiai- 1 vérsum coetum filiórum ls
nak egész községéhez s l rael, et dicite eis: Décima 
mondjátok nekik: E hó ti- die mensis hujus tollat 
zedik napján vegyen kiki, onusquisque agnum per fa
atyafisága és háza szerint mílias, et dornos suas. Sin 
egy-egy bárányt. Ha ház- autern mlnor est númerus, 
népének száma kicsi egy ut sufticere possit ad ve
bárány elköltésére, vegye scéndum agnum, assúmet 
maga mellé háza legköze- vicinum suum, qui junctus 
lebbi szomszédját, annyi est dómui suae, juxta nú
számú lelket, amennyi elég merum animárum, quae suf
egy bárány elköltésére. A flcere possunt ad esum agni. 
bárány hibátlan, hlm, egy- Erit autern agnus absque 
esztendlis legyen; ugyan- mácula, máscui us, annieu
ezen szabály szerínt gödö· Jus: juxta quem ritum tol-
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lyét is vehettek. Aztán tart-jlétis et haedum. Et servá
sátok c5rlzet alatt e hó tizen- bitis eum usque ad q uartarn 
negyedik napjáig: akkor, décimam diem me.nsis hu
estefelé, vágja le Izrael fiai- jus: immolábitque eum uni
nak egész sokasága. A véré- vérsa multitudo filiórum 

. Ml vegyenek és tegyenek Israel ad vésperam. Et su
mind a két ajtófélfára meg a ment de sánguine ej us, ac 
szemöldökfára azokban a ponent super utrúmque po
házakban, amelyekben el- stem, et ln superlimlnáribus 
költik, a húsát pedig egyék domórum, in quibus cóme
meg azon éjjel, tűzön sütve, dent illum. Et edent carnes 
kovásztalan kenyérrel, vad nocte illa assas igni, et ázy
salátával. Ne egyetek be- mos panes c_um lactúcis 
lc51e se nyersen, se vizben agréstibus. Non comedétls 
főzve, hanem csak tűzön ex eo crudum quid, nec 
sütve: fejét lábszáraival és coetum aqua, sed tantum 
belső részeivel együtt egyé- ass um igni: caput cum pé
tek. Semmi se maradjon be- dibus cjus, et intestinis vo
lőle reggelre: ha valami ma- rábitis. Nec remanébit quid
rad, égessétek el a tűzben. quam ex eo usque mane. Si 
És pedig ekkép egyétek: quid residuum fúerit, Igne 
derekatokat övezzétek fel, comburétis. Sic autern co
sarutok legyen lábatokon, medétis ill um: Ren es ve
bototokat tartsátok keze- stros acclngétis, et calcea
tekben és sietve egyétek, ménta habébitis in pédibus, 
mert az úr Fázéja (vagyis: tenéntes báculos in máni
Eivonulása) az. bus, et comedétie festinán-

ter: est enim Phase (id est 
tránsitus) Dómini. 

EzutAn: 
Böjti ének. (Zsolt. 139, 1 Tractus. (Ps. 139, 2-10 

2-10, 14.) Ments meg engem, et 14.) Érlpe me, Dómlne, 
Uram, a gonosz embertől: j ab hómine malo: a viro lni
szabadits meg az erőszakos quo libera me. r Qui co
férfiútól, r. }(ik gonoszságot gitavérunt maliti as in corde: 
terveznek szívükben: és tota die constituéban t prae
egész nap háborúságot kel- lia. r. Acuérunt Jinguas 
te nek. r. Mint kigyóknak su as sicut serpéntls: vené
hegyes a nyelvük: vipera· num áspidum sub láblis 
~ér_ge. van a nyelvük alatt. córum. f. Custódi me, Dó
~. ŰVJ meg, Uram, a bűnös mine, de manu _peccatóris: 
kezétöl: és ments meg en- et ab hominibus iniquis. 11-
Kem a gonosz emberektől. bera me. r. Qui cogitavé
J. Kik lépteimnek gánc!iot runt supplantáre gressus 
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vetnek: tőrt vetnek nekem l meos: abscondérunt supérbl 
titkon a kevélyek. r. Köte- láqueum mihi. r. Et funes 
lekből hálót feszltenek extendérunt in láqueum pé
elém: kelepcét állitanak ' dibus meis: juxta iter scán
elém az út mentén. r. Mon- dalum posuérunt mihi. 1. 
dom az úrnak: Te vagy az Dixi Dómino: Deus meus 
én Istenem, hallgasd meg, es tu: exáudi, Dómine, vo
Uram, hangos könyörgése- cem oratiónis meae. r. Dó
met. r. Uram, Uram, erős ·mine, Dómine virtus salútis 
segitségern: takard be feje- meae: obúmbra caput me
met a harc napján. r. um ln die belli. r. Ne tra
Ne engedj át akaratom das me a desidério meo 
ellenére a bűnösnek: Rosz- peccatórl: cogitavérunt ad
sza t terveznek ellenem, ne vérsus me: ne derellnquas 
hagyj el, hogy fel ne fuval- me, ne umquam exalténtur. 
kodjanak. r. Felemelik kö- r. Caput circúitus eórum: 
rülöttem fejüket: önnön aj- labor labiórum ipsórum opé
kuk gonoszsága boritsa el riet eos. 'f, Verúrntamen 
őket l r. s áldják majd ne- justi confitebúntur nómini 
vedet az igazak, és szlned l tuo: et hábitábunt recti 
előtt laknak a jámborok. cum vultu tuo. 
(A tractus befejeztével eléneklik a passiót, a pap pedig a lecke

oldalon halkan olvassa :) 

Ami Urunk Jézus Krisztus l Pássio Dómini nostri Jesu 
kínszenvedése Szent János Christi secúndum Joánnem. 

szerint. (18-19 fej.) ! (Cap. 18-19.) 

Az Időben: Jézus kiméne j}" illo témpore: Egréssus 
tanltványaival a Ked- est Jesus cum disclpulis 

ron patakon át, hol egy kert l suis trans torréntem Ced
vala, melybe beméne 6 és l ron, ubi erat hortus, in 
tanltványai. Tudta pedig 'j quem introtvit ipse, et di
ama helyet Judás is, ki őt scipuli ejus. Sciébat autern 
elárulta, mert Jézus gyak-

1 
et Judas, qui tradébat eum, 

ran járt oda tanltványalval.,locum: quia frequénter Je
Judás tehát vévén egy csa-

1 
sus cor.vénerat illut' cum 

patot, s a főpapoktól és fa- disclpulis suis. Judas ergo 
rlzeusoktól poroszlókat, oda- cum aceepisset cohórtem, et 
méne lámpákkal és szövét- a pontificibus et pharisaeis 
nekekkel és fegyverekkel. minístros, venit illuc cum 
Jézus pedig tudván mín- latérnís, et fácibus, et ar
dent, amí rá jövendó vala, mís. Jesus Itaque sciens óm
eléjOk méne és mondá ne- nia, quae ventúra erant su
kik:~ Klt kerestek? C. Fe- per eum, procéssit, et dixit 
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Jelék neki: S. A názáreti 
jézust. C. Mondá nekik Jé
zus: + Én vagyok. C. Ott 
álla pedig velük judás is, 
ki lit elárulta. Amint tehát 
mondotta nekik : Én va
gyok! meghátrálának és a 
földre esének. Ismét kérdezé 
azért llket : + Kit keres
tek? C. Azok pedig mondák: 
S. A názáreti jézust. C. Fe
lelé jézus: + Mondtam nek
tek, hogy én vagyok; ha te
hát engem kerestek, hagyjá
tok ezeket elmenni. C. Hogy 
beteljesedjék a beszéd, me
lyet mondott, hogy: akiket 
nekem adtál, senkit sem 
vesztettem el azok közüi.Si
mon Péternek pedig kardja 
lévén, kirántá azt és rásujt
ván a Mpap szolgájára el
vágá annak jobb fülét. A 
szolga neve pedig Malchus 
vala. Mondá azért jézus 
Péternek: + Tedd hüve
lyébe kardodat. A poharat, 
melyet nekem Atyám adott, 
ne igyam-e meg? C. A csa
pat tehát és a hadnagy 
és a zsidók poroszlói meg
fogák jézust és megkötö
zék lit. 

És először Annáshoz vi
vék, ki Ipa volt Kaifásnak a 
főpapnak abban az eszten
dllben. Kaifás meg az vala, 
ki azt a tanácsot adta a zsi
dóknak, hogy jobb egy em
bernek meghalni a népért. 
Követé pedig jézust Simon 
Péter és egy mAsik tanft
vány. Ez a tanltvAny isme
rllse volt a Mpapnak és be-

els: + Quem quaeritls? C. 
Respondérunt ei: S. jesum 
Nazarénum. C. Dlclt eis 
jesus:+ Egosum.C.Stabat 
autern et judas, qui tradé
bat eum, cum ipsis. Ut ergo 
dixit eis: Ego sum: abiérunt 
retrórsum, et cecidérunt in 
terram. Iterum ergo inter
rogávlt eos: + Quem quae
ritis: C. Illi autern dixérunt: 
S. jesum Nazarénum. C. 
Respónditjesus: + Dlxl vo
bis, quia ego sum: si ergo 
me quaeritis, slnite hos ab
Ire. C. Ut implerétur sermo, 
quem dixit: Quia qu os de
dl st i mihl, non pérdidi ex 
eis quemquam. Simon ergo 
Petrus habens gládium edú
xit eum: et percússit pontl
ficis servum: et abscldit 
auricuiarn ejus déxteram. 
Erat autern nómen servo 
Malchus. Dixit ergo jesus 
Petro: + Mitte gládium tu
um in vagfnam. Cálicem, 
quem dedit mihi Pater, non 
bibam illum? C. Cohors ergo 
et tribúnus, et minfstri ju
daeórum comprehendérunt 
jesum, et ligavérunt eum. 

Et adduxérunt eum ad 
Annarn primum, erat enim 
socer Cáiphae, qui erat pón
tifex anni illius. Erat autern 
Cáiphas, qui consilium dé
derat judaeis: Quia éxpe
dlt, unum hóminem mori 
pro pópulo. SequebAtur au
tem jesum Simon Petrus, 
et Alius disclpulus. Disclpu
Jus autern ille erat notus 
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méne Jézussal a főpap ud- pontífici, et introtvit cum 
varába. Péter meg az ajtón Jesu in átrium pontíficis. 
kivfil áll vala. Kiméne tehát Petrus au tem stabat ad 
az a másik tanftvány, kl is- óstium foris. Exlvit ergo 
merllse volt a filpapnak és discípulus álius, qui erat 
szóla az ajtónállo szolgáló- notus pontífici, et dixit 
nak és bevezeté Pétert. ostiáriae: et introduxit Pe
Akkor mondá az ajtónálló trum. Dicit ergo Petro an
szolgáló Péternek: S. Nem eliJa ostiária: S. Numquid 
vagy-e te is ennek az ember- et tu ex discfpulis es hórni
nek tanítványai közül való? nis istlus? C. Dicit ille: S. 
C. Felelé ll: S. Nem vagyok. Non sum. C. Staban t au tem 
C. Ott állának pedig a szol- servi, et minfstri ad prunas, 
gák és poroszlók, tüzet rak- quia frigus erat, et calefa
ván, mert hideg volt és me- ciébant se: erat autern cum 
legedének: velük vala Péter eis et Petrus stans, et ca
is, ott állván és fűtözvén. lefáciens se. Póntifex ergo 
A flipaptehát kérdezéJézust interrogávit Jesum de disef
az ll tanltványai és tanitása pulis suis, et de doctrina 
fe Illi. Felelé neki Jézus: + e jus. Respóndit ei Jesus: 
Én nyilván szólottam a vi- + Ego palarn locútus sum 
!ágnak, én mindenkor a zsl- mundo: ego semper dócui 
nagógában tanitottam és in synagóga, et ín templo, 
a templomban, ahova a quo omnes Judaei convé
zsidók mindnyájan össze- ni unt: et in occúlto locútus 
gyűlnek és titokban semmit sum nihil. Quid me intér
sem szólottam. Mit,kérdesz rogas? intérroga eos, qui 
engem? Kérdezd azokat, audiérunt quid locútus sim 
kik hallották, mit beszéltem ipsis: ecce hí sciunt quae 
nekik; Ime, ezek tudják, mit dfxerim ego. C. Haec au
mondottam én. C. Midlln tem cum dixlsset, unus as
pedig ezeket mondotta, az slstens ministrórum dedit 
ott álló poroszlók egyike álapam Jesu, dicens: S. Sic 
arcul üté Jézust, mondván: respóndes pontífici? C. Re
S. Igy felelsz-e a f6papnak? spóndit ei Jesus: + Si male 
C. Felelé neki jézus: + Ha locútus sum, testimónium 
rosszul szólottam, tégy bi- pérhibe de malo: si autern 
zonyságot a rosszról, ha bene, quid me caedis? C. Et 
pedig jól, miért ü tsz engem? misit eum Ann as li gá tum 
C. És elküldé őt Annás meg- ad Cáipham pontificem. 
kötözve Kaifás főpaphoz. Erat autern Simon Petrus 
Simon Péter pedig ott áll stans, et calefáciens se. Di· 
és melegszik vala. Mondák xérunt ergo ei: S. Numquid 
tehát neki: S. Nemde, te ls et tu ex discípulis ejus es? 
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az 45 tanltványal közül való 
vagy? C. O meg tagadá és 
mondá: S. Nem vagyok. C. 
Szóla neki a főpap egyik 
szolgája, rokona annak, kl
nek Péter levágta a fülét: 
S. Nem láttalak-e téged a 
kertben livele? C. Péter pe
dig Ismét tagadá; és mind
járt megszólala a kakas. 

& Kaifástól Jézust a 
helytartóságra vezeték. Ak
kor reggel vala; és lik nem 
menének be a törvényházba, 
hogy meg ne fertllztessenek, 
hanem hogy megehessék a 
húsvétot. Azért Pilátus mé
ne kl hozzájuk és mondá: S. 
Micsoda vádat hoztok fel ez 
ellen az ember ellen?C. Fele
lék és mondák neki: S. Ha 
nem volna gonosztevő, nem 
adtuk volna lit kezedbe. C. 
Mondá nekik Pilátus: S. Ve
gyétek át tili t és törvényetek 
szerint ltéljétek meg. C. Ám
de felelék neki a zsidók: S. 
Nekünk senkit sem szabad 
megölnünk. C. Hogy betel
jesedjék Jézus beszéde, 
melyet mondott, jelezvén, 
mln6 halállal fog meghalni. 
Ismét beméne tehát Pilátus 
a törvényházba és elliszólit
ván jézust, kérdé őt: S. 
Te vagy-e a zsidók királya? 
C. Felelé Jézus: +Magad
tól mondod-e ezt, vagy má
sok beszélték neked énfelli
lem? C. Mondá Pilátus: S. 
Hát zsidó vagyok-e én? 
Saját nemzeted és a lllpa
pok adtak téged kezembe; 
mlt mlveltél? C. Felelé 

C. Negávit Ille, et dixit: 
S. Non sum. C. Diclt ei 
unus ex servls pontlflcis, 
cognátus ejus, cujus abscl
dit Petrus auricuiarn: S. 
Nonne ego te vldl ln horto 
cum illo? C. Iterum ergo 
negávlt Petrus: et statim 
gallus cantávit. 

Addúcunt ergo jesum a 
Cáipha ln praetórium. Erat 
autern mane: et ipsl non ln
troiérunt ln praetórium, ut 
non contaminaréntur, sed 
ut manducárent pascha. Exi
vi t ergo Pilátus ad eos foras, 
et dixit: S. Quam accusatió
nem affértis advérsus hórni
nem hunc? C. Respondé
runt, et dixérunt ei: S. Si 
non esset hic malefáctor, non 
tibi tradidissémus eum. C. 
Dixit ergo eis Pilátus: S. 
Acclpite eum vos, et secún
dum legern vestram judi
cáte eum. C. Dixérunt ergo 
ei judaei: S. Nobis non licet 
Interileere quemquam. C. 
Ut sermo jesu implerétur, 
quem dixit, signlficans qua 
morte esset moritúrus. ln
trolvit ergo Iterum ln prae
tórium Pilátus, et vocávit 
jesum, et dixit ei: S. Tu es 
Rex judaeórum? C. Respón
dit Jesus: +A temetipso hoc 
dicis, an álil dixérunt tibi 
de me? C. Respóndit Pilá
tus; S. Numquid ego Ju
daeus sum? Gens tua, et 
pontlfices tradldérunt te 
mihl: quid feclstl? C. Res
spóndlt jesus: + Regnum 
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Jézus: ~ Az én országom meum non est de hoc 
nem e világból való. Ha e mundo. SI ex hoc mundo 
világból volna az én orszá- esset regnum meum, mi
gom, harcra kelnének szol- nístri mei útique decertá
gálm, hogy kezébe ne adas- rent ut non tráderer Ju
sam a zsidóknak. Valójá- daeis: nunc autern regnum 
ban az én országom nem meum non est hinc. C. Dl
innét való. C. Mondá erre xit Itaque ei Pilátus: S. Ergo 
neki Pilátus: S. Tehát király Rex es tu? C. Respóndit Je
vagy te? C. Felelé Jézus: sus: ~ Tu dicls, quia Rex 
~ Te mondod, hogy király sum ego. Ego in hoc natus 
vagyok. Én arra születtem sum, et ad hoc veni in mun
és azért jöttem e világra, dum, ut testimónium per
hogy bizonyságot tegyek az hlbeam veritáti: omnis qui 
igazságról. Mindaz, aki az est ex veritáte, audit vocem 
igazságból való, hallgat az meam. C. D i cit ei Pilátus: 

·én szómra. C. Mondá neki S. Quid est véritas? C. Et 
Pilátus: S. Mi az igazság? cum hoc dixlsset, Iterum 
C. És e szavak után Ismét exlvit ad Judaeos, et diclt 
kiméne a zsidókhoz és eis: S. Ego nullarn invénio 
mondá nekik: S. Én semmi ln eo causam. Est autern 
vétket sem találok 6benne. consuetúdo vobis ut unum 
Szokás pedig nálatok, hogy dirnittam vobis in Pascha: 
elbocsássak nektek egyet vultis ergo dirnittam vobis 
húsvétkor. Akarjátok-e hát, Regern Judaeórum? C. Cia
hogy elbocsássam nektek a roavérunt ergo rursum om
zsidók királyát? C. Ámde ls- nes, dicéntes: S. Non hunc, 
mét mindnyájan kiáltozá- sed Barábbam. C. Erat au
nak, mondván: S. Ne ezt, tem Barábbas latro. Tunc 
hanem Barabbást! C. Ba- ergo apprehéndit Pilátus 
rabbás pedig rabló vala. Ak- Jesum, et flagellávit. Et ml
kor tehát Pilátus fogta Jé- lites plecténtes corónam de 
zust és megostoroztatá. A spinis, imposuérunt cápiti 
katonák pedig tövisekblll ejus: et veste purpúrea dr
koronát fonván, fejére tevék cumdedérunt eum. Et ve
és blborszlnfi köpönyeget niébant ad eum, et dicé
vetének rája és hozzá lép- bant: S. Ave, Rex judaeó
delvén mondogatták: S. Od- rum. C. Et dabant ei ála
vözlégy, zsidók királyai C. pas. Exlvit ergo Iterum Pi
és arculverték lit. Ismét látus foras, et dicit eis: S. 
kiméne Pilátus és mondá Ecce addúco vobis eum fo
nekik: S. Ime, kihozom lit ras, ut cognoscátis, quia 
nektek, hogy megtudjátok, nullarn invénio in eo cau
hogy én semmi vétket sem sam. C. Exlvlt ergo jesus 
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találok őbenne. C. Kiméne portans corónam spineam, 
tehát Jézus, a töviskoronát et purpúreum vestiméntum. 
viselvén és a bibor köpönye- Et dicit eis: S. Ecce homo. 
get. És mondá nekik: S. fm e, C. Cum ergo vidissent eum 
az emberi C. Midőn tehát pontlfices et minístri, clarná
látták öt a papi fejedelmek ban t, dicént es: S. Cruclfige, 
és poroszlók, kiáltozának, crucifige eum. C. Dicit eis 
mondván: S. Feszltsd meg, Pilátus: S. Acclpite eum 
feszltsd meg őt! C. Mondá vos, et crucifigite: ego enim 
nekik Pilátus: S. Vegyétek non invénio in eo causam. 
ti őt és feszitsétek meg; C. Respondérunt ei judaei: 
mert én nem találok vétket S. Nos legern habémus, et 
őbenne. C. Felelék neki a secúndum legern debet mori, 
zsidók: S. Nekünk törvé- quia Filium Dei se fecit. C. 
nyünk van és a törvény Cum ergo audisset Pilátus 
szerint meg kell halnia, hunc sermónem, magis tl
mert lsten fiává tette ma- muit. Et ingréssus est prae~ 
gát. C. Midőn pedig Pilátus tórium Iterum: et dixit ad 
ezt a beszédet hallotta, még jesum: S. Unde es tu? C. 
jobban megijedett. És me- jesus autern respónsum non 
gint beméne a törvényház- dedit ei. Dicit ergo ei Pilá
ba, és mondá jézusnak: S. tus: S. Mihi non lóqueris? 
Honnan való vagy te? C. nescis quia potestátem há
jézus pedig nem adott neki beo crucifigere te, et potes
feleletet. Mondá azért neki tátern hábeo dirnittere te? 
Pilátus: S. Nekem nem C. Respóndit Jesus: + Non 
szólasz? Nem tudod-e, hogy habéres potestátem advér
hatalmam van megfesziteni sum me ullam, nisi tibi da
és hatalmamvan elbocsátani tum esset désuper. Propté
téged? C. Felelé Jézus: +l rea, qui me trádidlt tibi, 
Semmi hatalmad sem volna majus peccátum habet. C. 
felettem, ha onnan fe- ll Et exinde quaerébat Pilátus 
Iülről nem adatott volna dirnittere eum. judaei au
neked; azért annak, ki l tem clamábant dicéntes: 
engem kezedbe adott, na- S. Si hunc dimittis, non es 
gyobb bűne vagyon. C. Ettől amicus Caesaris. Omnis 
fogva Pilátus azon volt, enim, qui se regern facit, 
hogy el bocsássa őt. De a zsi- contradicit Caesari. C. Pilá
dók kiáltozának, mondván: tus autern cum audisset h os 
S. Ha ezt elbocsátod, nem sermónes, addúxit foras Je
vagy ~ császár barátja; sum, et sedit pro tribunáli, 
mert mmda.z, aki magát ki- in loco, qui dlcitur Lithó
rállyá teszr, ellenszegül a strotos, hebráice autern 
császárnak. C. Pilátus tehát, Gábbatha. Erat autern Pa-
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midlln e beszédeket hallot-l rascéve Paschae, hora quaSI 
ta, kihozatá Jézust és a bl- sexta, et dicit Judaeis: S 
rói székbe üle azon a he- Ecce Rex vester. C. Illi au
lyen, mely köemelvénynek tem clamábant: S. Tolle, 
neveztetik, héberül meg tolle, crucifige eum. C. Dl
gabbatának. Akkor pedig a cit els Pilátus: S. Regern 
húsvét készületnapja vala, vestrum cruciflgam? C. Re
mintegy hat óra. Es mondá spondérunt pontlfices: S. 
a zsidóknak: S. fme, a ti Non habémus regem, nisi 
királyotoki C. Azok pedig Caesarem. C. Tunc ergo írá
kiáltozának: S. El vele, el didi t eis ill um ut crucifige
vele, feszltsd meg öt! C. rétur. 
Mondá nekik Pilátus: S. 
A ti királyotokat feszltsem meg? C. Felelék a papi feje
delmek: S. Nincsen királyunk, csak császárunk. C. Akkor 
aztán kezükbe adá őt, hogy megfeszitsék. 

Átvevék tehát Jézust és Suscepérunt autern Je-
elvivék. Aki keresztjét hor- sum, et eduxérunt. Et bá
dozván, kiméne az úgy- julans sibi crucem, exlvlt 
nevezett koponya-helyre, in eum, qui dlcitur Calvá
mely héberül Golgotának riae, locum hebrálce autern 
mondatlk, ahol megfeszlték Gólgotha: ubi cruclfixérunt 
öt és vele másik kettőt kétfe- eum, et cum eo álios duos, 
lől, középen meg Jézust. hinc et hinc, médium autern 
Clmtáblát ls fra Pilátus és a Jesum. Scripsit autern et 
kereszt fölé tevé. Vala pedig tltulum Pilátus: et pósult 
Irva: Názáreti Jézus, a zsl- super crucem. Erat autern 
dók királya. Ezt a föliratot scriptum: Jesus Nazarénus, 
tehát sokan olvasák a zsl- Rex Judaeórum. Hunc ergo 
dók közül, mert a városhoz tltulum multl Judaeórum le
közel volt a hely, hol meg- gérunt, quia prope civltá
feszltették Jézust; és hébe- tem erat locus, ubi cruclfl
rül, görögül, meg latinul xus est jesus. Et erat scrip
volt Irva. Mondák azért Pi- tum hebráice, graece, et la
látusnak a zsidó papi feje- tine. Dicébant ergo Piláto 
delmek:S. Ne frjad: a zsidók pontlfices judaeórum: S. 
királya; hanem hogy maga Noll scrlbere, Rex judaeó
mondotta: A zsidók királya rum, sed quia ipse dixit: 
vagyok. C. Felelé Pilátus: S. Rex sum Judaeórum. C, Re
Amit Irtam, meglrtam. C. A spóndit Pilátus: S. Quod 
katonák pedig miután meg- scripsi, scripsi. C. Mllltes 
feszítették őt, vevék ruháit ergo cum crucifixfssent eum, 
(és négyfelé oszták, minden 1 accepérunt vestiménta ejus 
katonának egy részt) sa kön-. (et fecérunt quátuor partes: 
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töst is. A köntös pedig var- unicuique mlliti partem), 
ratlan vala, fölülrlll egy da- et túnicam. Erat autern tú
rabban szllve. Mondák azért nica inconsútilis, désuper 
egymásnak:S. Ne vagdaljuk contéxta per totum. Dixé
el azt, hanem vessünk rá sor- ru nt ergo ad Invicem: S. 
aot, kié legyen. C. Hogy be- Non scindámus eam, sed 
teljesedjék az frás, mely Igy sortiámur de illa cujus sit. 
szól: Eloszták maguk közt C. Ut Scriptúra impferétur, 
ruháimat és köntösömre sor- dicens: Partiti sunt vesti
sot vetének. A katonák tehát ménta mea sibi: et in ves
ezt cselekedték. jézus ke- stem meam misérllnt sor
resztje mellett pedig állnak l tem. Et mllites quidem haec 
vala az ll anyja és anyjának fecérunt. Stahant autern 
testvére, Mária, Kleofás fe- juxta crucem jesu, mater 
Iesége és Mária Magdolna. ejus, et soror matris ejus 
Jézus azért látván anyját és Maria Cléophae, et Maria 
az ott álló tanltványt, kit Magdaléne. Cum vidlsset 
szeret vala, mondá anyjá- ergo Jesus matrem, et discl
nak: + Asszonyt Ime a te pulum stantem, quem dili
fiad. C. Azután mondá a gébat, dicit matri suae: + 
tanltványnak: + lme a te Múlier, ecce flllus tuus. C. 
anyád! C. És azon órától Delnde dlcit dlsclpulo: + 
magához vevé öt a tanit- Ecce mater tua. C. Et ex 
vány. Ennek utána tudván illa ·bora aceépit eam discí
Jézus, hogy minden el van pulus in sua. Póstea sciens 
végezve, hogy beteljesedjék Jesus quia ómnia consum
az frás, mondá: + Szomjú- máta sunt, ut consummaré
hozom l C. Vala pedig ott turScriptúra, dixit:+ Sitio. 
egy edény tele ecettel. Azok C. Vas ergo erat pósitum 
tehát ecettel telt spongyát acéto plenum. Illi autern 
tüzvén izsópra, odanyujták spóngiam plenam acéto, 
az 6 szájához. Amint pedig hyssópo circumponéntes, 
Jézus az ecetet elvette, obtulérunt ori ejus. Cum 
mondá: + Beteljesedettl C. ergo aceepisset Jesus acé
És lehajtván fejét, kiadá tum, dixit: + Consummá
lelkét. tum est. C. Et incJináto cá-

pite trádidit splrltum. 
(Itt letérdeHink és néhany pillanatig elmélkedünk.) 

A ·zsidók pedig (mlvel Judaei ergo (quóniam 
készOietnap volt) hogy ne Parascéve erat) ut non re
maradjanak kereszten a tes- manérent in cruce córpora 
tek szombaton (mert ama sábbato (erat enim magnus 
szombatnap nagy vala), ké- dies Ille sábbatl), rogavé-



NAGYJ'tNTEK 481 

rék Pilátust, hogy törjék meg run t Pilátum, ut frangerén
azok szárcsontjait és ve- tur eórum crura, et tollerén
gyék le ~ket. Menének hát a tur. Venérunt ergo mllites: 
katonák és az els~nek ugyan et primi quidem fregérunt 
megtörék szárait és a má- crura, et altérius, qui cru
siknak is, kit megteszitettek ciflxus est cum eo. Ad je
~vele. Mikor pedig jézushoz sum autern cum venlssent, 
értek, látván, hogy ő már ut vidérunt eum jam mór
meghalt, nem törék meg tuum, non fregérunt ejus 
szárait, hanem egyik katona crura: sed un us militum Ján
lándzsával megnyitá olda- cea latus ejus apéruit, et 
lát, melyből legottan vér és contfnuo exlvit sanguis, et 
viz jöve ki. ~s aki ezt látta, aqua. Et qui vidit, testimó
bizonyságot tett róla és igaz ni um perhlbuit: et verum 
az ő tanusága. ~s az tudja, est testimónium e Jus. Et ille 
hogy igazat mond, hogy ti scit, quia vera d1cit: ut et 
ls higgyetek. Mert ezek azért vos credátis. Facta sunt 
történtek, hogy beteljesed- enim haec, ut Scriptúra im
jék az Irás: Csontot nem. plerétur: Os non comminué
fogtok törni benne. És ismét l t is ex eo. Et Iterum álla Scri
más Irás mondja: Látni fog. ptúra dicit: Vidébunt in 
ják, kit vertenek által. quem transfixérunt. 
(A következő részt az evangélium szertartisa szerint énekli 

a dlikonus úgy, mint Vlrigvasámapon, 411. 1.) 

Ezek után pedig kéré Pi·jpost haec autern rogávit 
látust az arimatheai Pilátum joseph ab Ari

józsef (mlnthogy tanltvá- mathaea (eo quod esset dl
nya vala Jézusnak, de csak sclpulus jesu, occúltus au
titokban, a zsidóktól való tem proptermetum judaeó
félelem mlatt), hogy leve- rum), ut tólleret corpus 
hesse Jézus testét. Es meg- jesu. Et permlslt Pilátus. 
engedé Pilátus. Elméne te- Venit ergo, et tulit corpus 
hát és levevé jézus testét. jesu. Venit autern et Nico
jöve pedig Nikodémus is, aki 

1 

démus, qui vénerat ad je
először éjtszaka ment vala sum nocte primum, ferens 
jézushoz, mirrha- és áloe- mixtúram myrrhae, et áloes, 
vegyltéket hozván mint-, quasi libr as centum. Accepé
egy száz fontot. Vevék te- runt ergo corpus jesu, et 
hát jézus testét és gyolcsru-l ligavérunt illud llnteis cum 
hákba göngyölék azt fíisze- aromátibus, sicut mos est 
rek közé, ahogy a zsidóknál' Judaeis sepellre. Erat autern 
szokás temetni. Volt pedig ln loco, ubi cruciflxus est, 
azon a helyen, ahol őt föl- hortus: et ln horto monu-

,\lissz,;I~. 31 
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feszltették, egy kert és a méntum novum, in quo non
kertben új slrbolt, melyben dum quisquam pósitus erat. 
még senki sem feküdt. Azért Ibi ergo propter Parascéven 
odatevék jézust a zsidók Judaeórum, quia juxta erat 
készületnapja miatt, mivel- monuméntum,posuéruntje-
hogy a sir közel vala. sum. · 

(Ezután a pap a leckeoldalon, összetett kézzel ezt mondja :) 

Könyörögjünk kedveseim, Qrémus, dilectlssimi no
az lsten szent Egyházá- bis, pro Ecclésia sancta 

ért, hogy azt a mi Urunk Dei: ut eam Deus et Dómi
lstenünk az egész földön nus noster pacificáre, adu
békében és egységben meg- náre, et custodlre dignétur 
tartani és megőrizni mél- , toto orbe terrárum: subjl
tóztassék, alája vetve neki ciens ei principátus, et po
a fejedelemségeket és hatal- testátes: detque nobis qui
makat és adja, hogy békés étam et tranquillarn vitam 
és nyugodalmas életet élvén, degéntibus, glorificáre De
magasztaljuk a mindenható um Patrem omnlpoténtem. 
Atya Istent. 

Könyörögjünk. r. Hajt
sunk térdet. ~· Álljatok föl l 

Mindenható örök Isten, 
ki dicsöségedet Krisztus
ban minden nemzetnek 
kinyilatkoztattad, Mizd Ir
galmasságod műveit, hogy 
Egyházad az egészföldön el
terjedve, neved megvallásá· 
ban állhatatos hittel megma
radjon. Ugyanazon Urunk. 
:&. Amen. 

Könyörögjünk szentséges 
pápánkért, N.-ért is, 

hogy a mi Urunk Istenünk, 
ki öt a pOspökség rendjébe 
kiválasztotta, épségben és 
erGben örizze meg Egyhá
zának, az lsten szent népé
nek kormányzására. 

Könyörögjünk. r. Hajt
sunk térdet. J:l>. Álljatok föl l 

Mindenható örök lsten 
kinek Uéletén alapszik ~ 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. ij. Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus,. qui glóriam tuam 
ómnibus in Christo ~én
tibus revelásti: custódi ope- · 
ra misericórdiae tuae; ut 
Ecclésia tua toto orbe dif
fúsa, stábili fide in confes
slőne tui nóminis persevé
ret. Per eúmdem Dóminum. 
:&· Amen. 

Orémus et pro beatissimo 
Papa nos t ro N .•. ut Deus 

et Dóminus noster, qui elé
gít eum in órdine episcopá
tus, salvum, atque incólu
mem custódiat Ecclésiae 
suae sanctae, ad regéndum 
pópulum sanetum Dei. 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. ij. Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, cujus . judielo uni-
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világmindenség: tekints ke
gyelmesen esdekléseinkre 
és tartsd meg kegyességed
del választott legfllbb pász
torunkat, hogy a keresztény 
nép, melyet tekintélyeddel 
kormányoznak, az ily nagy 
pápa alatt hitének érdemei
ben gyarapodjék. A mi 
Urunk. If.. Amen. 

K önyörögjünkvalamennyl 
pOspökért, és áldozópa

pért, szerpapért, alszerpa
pért, gyertyavivllért, ördög
űzllért, olvasóért, ajtóllrért, 
hitvallóért, szüzért, özve
gyért s lstennek egész szent 
népéért. 

KönyörögjOnk. t. Hajt
sunk térdet. If.. Álljatok föl l 

Mlndenható örök Isten, 
kinek Lelke megszenteli 
és kormányozza az Egy
ház egész testét, hallgass 
meg mlnket, midlln annak 
minden rendjéért esedezOnk, 
hogy kegyelmed ajándéká
ból neked minden osztály 
hlven szolgáljon. A mi 
Urunk. If.. Amen. 

vérsa fundántur: réspice 
propltfus ad preces nostras, 
eteléctum nobis Antistitem 
tua pletáte consérva; ut 
christfána plebs, quae te 
gubernátur auctóre, sub 
tanto Pontifice, credulltátis 
suae mérltis augeátur. Per 
Dómlnum nostrum. If.. A
men. 

Orémus et pro ómnibus 
Eplscopls, Presbyte

ris, Diacónlbus, Subdiacó
nibus, Acólythls, Exorcl
stis, Lectóribus, Ostiáriis, 
Confessóribus, Virginibus, 
Vlduis: et pro omni pópulo 
sancto Dei. 

Orémus. r. Flectámus gé
nua. If.. Leváte. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, cujus Spiritu to
tum corpus Ecclésiae sanc
tificátur, et régltur: ex
áudl nos pro univérsis ordl
nibus supplicántes; ut, grá
tlae tuae múnere, ab ómni
bus tibi grádlbus fidéliter 
serviátur. Per Dóminum. 
If.. Amen. 

• • 
K önyörögjünkhlttanulóln- Qrémus et pro catechú

kért ls, hogy a mi Urunk menis nostris: ut Deus et 
IstenOnk nyissa meg szlvo- Dómlnus noster adapérlat 
ket-fOIOket, és az irgalom aures praecordiórum lpsó
kapuját, hogy az újjászOie- rum, januámque mlseri
tés fOrdllje által minden bú- córdiae; ut per lavácrum 
nok bocsánatát megnyer- regeneratiónis accépta re
vén lik is a mi Urunk Jézus missióne ómnium peccató
Krlsztusban tagok legyenek. rum, et ipsi inveniántur ln 

Christo jesu Dórnino nostro. 
KönyörögjOnk. r. Hajt- Orémus. r. Flectámus gé-

sunk térdet. ij. Álljatok föll nua. If.. Leváte. 

31* 
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Mlndenható örök lsten l 
ki Egyházadat mindig új 
sarjadékkal szaporitod, gya
rapltsd hittanulóink hitét és 
értelmét, hogy a keresztség 
forrásában újjászQietve, fo
gadott fiaid közé számlttas
sanak. A mi Urunk. If.. 
Amen. 

Omnipotens sempitérne 
Deus, qui Ecclésiam tuam 
nova semper prole foecún
das: auge fidern et intelléc
tum cathechúmenis nostris; 
ut renátl fonte baptfsmatis, 
adoptiónls tuae flliis agg
regéntur. Per Dómunlm. 
If.. Amen. 

K önyörögjünk,kedveseim, Qrémus, dilectls. simi no
a mlndenható Atya ls- bis, Deum Patrem om

tenhez, hogy tisztitsa meg a nlpoténtem, ut cunctls mun
vllágot minden tévelytől, tá- dum purget errőrlbus: mor
volltsa el a betegségeket, há- bos áuferat: farnem de pél
ritsa el a1. éhséget, nyissa föl a lat: a péri at cárceres: vin
börtönöket, oldja föl a bilin- cula dissótvat: peregrinán
cseket, engedjen az utazók- tibus réditum: infirmánti
nak visszaté rest, a betegek- bus santtátern: na vigánti
nek gyógyulást, a hajózók- bus portum salútis indúl
nak b1ztos kikötőbe jutást. geat. 

K:önyörögjOnk. 1. Hajt- Orémus. 1. Flectámus gé-
sunk térdet. If.. Álljatok föl l n ua. If.. Leváte. 

Mindenható örök lsten, Omnipotens sempitérne 
szomorúak vigasztalása, sa- Deus, moestórum consolátlo, 
nyargatottak erőssége, jus- laborántium fortitúdo: per
sanak szlned elé a bármely vénlant ad te preces de qua
bajból hozzád kláltók ese- cúmque tribulatlőne cla
dezésel, hogy mlndnyájan mántium; ut omnes sibi in 
örvendezhessenek annak, necessitátlbus suis miseri
hogy szakségeikben lrgal- córdiam tuam gáudeant af
maddal megsegitetted őket. fúlsse. Per Dóminum nos-
A ml Urunk. If.. Amen. trum. If.. Amen. 

Könyörögjünk az eretne- Qrémus et pro haeréti cis, 
kekért és szakadárokért et schismáticis: ut De

is, hogy a mi Urunk Iste- us et Dóminus noster éruat 
nOnk szabaditsa meg őket eos ab errőribus univérsis; 
mlnden tévtan tól, és a szent et ad sanetam matrem Ee
és apostoll katholikus Anya- désiam Cathólicam, atque 
szentegyház kebelébe vissza- Apostóllcam revocáre dl-
vezetni méltóztassék gnétur. 

K:önlörögjOnk. J. Hajt- Orémus. 1. Flectámus gé-
sunk t rdet. }fo. Álljatok föll nua. If.. Leváte. 
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Mlndenható örök lsten, Omnipotens sempltérne 
kl mlndenkit üdvözitesz, Deus, qui salvas omnes, 
és senkit sem akarsz elkár- et néminem vis perire: 
hoztatni, tekints az ördögi réspice ad ánimas diabólica 
ravaszsággal megejtett lel- fraude decéptas; ut, omni 
kekre, hogy minden eretnek haerética pravitáte depóslta, 
tévedést letéve, a tévelygők errántium corda resiplscant 
szlve megjavuljon és igaz- et ad veritátls tuae rédeant 
ságod egységébe visszatér- unitátem. Per Dóminum. 
jen A mi Urunk. &. Amen. ll>· Amen. 

Könyörögjünk a h1ltlen Qrémus et pro pérfidisju
zsidókért is, hogy a mi daeis: ut Deus et Dómi

Urunk lstenünk távolitsa el nus noster áulerat velámen 
a leplet szivükről, és ők is de córdibus eórum; ut et 
megismerjék a mi Urunkat, ipsi agnóscant jesum Chri-
jézus Krisztust. stum Dóminum nostrum. 

Itt nincs telsz611tás és térdet sem hajtanak, mert a zsidók a mal 
napon az imádás jeiét gúnynak használták, hanem a pap rögtön 

Igy foly ta t ja : 
Mlndenható, örök lsten, ki Omnipotens sempitérne 

a hűtelen zsidóktól sem ta- Deus, qui étiarn judálcarn 
gadod meg irgalmasságodat, perfidiam a tua miseri
hallgasd meg könyörgésein- córdia non repéllis: ex
ket, melyeket e nép vak- áudi preces nostras, quas 
ságának elhárltásáért neked pro illfus pópuli obcaeca
fölajánlunk, hogy megis- tióne deférimus; ut, ágnita 
merve igazságodnak világát, veritátis tuae luce, quae 
Krisztust, kibontakozzanak Christus est, a suis ténebris 
a sötétségből. Ugyanazon eruántur. Per eúmdem Dó-
a mi Urunk. ll>· Amen. minum. ll>· Amen. 

Könyörögjünk a pogá- Qrémus et pro pagánis: ut 
nyokért is, hogy a min- Deus omnipotens Aufe

denható lsten távolítsa el rat iniquitátem a córdibus 
szlvükből a gonoszságot, eórum; ut, rellctis időlis 
hogy elhagyván bálványai- suis, convertántur ad Deum 
kat, térjenek meg az élő igaz vivum et verum, et úni
lstenhez, s az ő egyetlen Fiá- cum Filium e jus jesum 
hoz, jézus Krisztushoz, a mi Christum, Deum et Dómi
Urunkhoz és Istenünkhöz. num nostrum. 

Könyörögjünk. 'W. Hajt- Orémus. 'W. Flectámus gé-
sunk térdet. ll>· Álljatok föl l nu a. &. Leváte. 

Mindenható, örök lsten, Omnipotens sempitérne 
ki a bűnösöknek nem halá- Deus, qui non mortem 
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lát, hanem mindig életét 
keresed, fogadd kegyelme
sen Imádságunkat és mentsd 
meg 6 ket a bálványozástól; 
s gyújtsd Anyaszentegyhá
zad kebelébe, neved dicsé
retére és dicsiiségére. A mi 
Urunk. ~. Amen. 

peccatórum, sed vitam sem
per inquiris: súsclpe propf
tius oratlőnern nostram, et 
lfbera eos ab idolórum cui
túra; et ággrega Ecclésiae 
tuae sanctae, ad laudem, et 
glóriam nómlnis tui. Per 
Dómlnum. &. Amen. 

2. H6dolat a kereszt ellitt. 
(Adoratlo crucis.) 

(A pap leteszi ruMját s a leckeoldalon leveszi a kereszt fejér61, 
majd jobb karjáról, végOI az egész keresztról a leplet, mlndjobban 

az oltár közepe felé menve s mindhiromszor ezt énekelve:) : 

lme a kereszt fája. Ecce lignum Crucis. 
Melyen a világ üdvös- ln quo salus mundl pe-

sége függött. péndit. 
Kar. jertek, imádjuk. Chor. Venite, adorémus) 

(Ezután a keresztet leteszi az oltAr elé & háromszor térdet hajt 
a kereszt előtt a megcsókolja. Utána ugyanezt teszi a segédkez6 
papság, majd a nép. Közben a kar énekli, a pap pedig segédletével 

felváltva mondja :) 

t. Én nemzetem, te elle- J. Pópule meus, quid 
ned mlt vétettem? vagy mi- feci tibi? aut in quo con
ben szomorftottalak meg? tristávi te? respónde mihl. 
felelj nekem. 

J. Amiért Egyiptomból 
kihoztalak, te üdvözitiid
nek keresztet készftettél. 
Jl.. Szent lsten l 
Jl.. Szent lsten l 
~. Sze nt, erlls l 
~. Szent, erllsl 
Jl.. Szent halhatatlan, irgal

mazz nekünk. 
Jl.. Szent halhatatlan, irgal

mazz nekünk. 
J, Amiért téged negyven 

éven át a pusztában vezette
lek és mannával tápláltalak 
és igen Jó földre vezet telek: te 
Üdvöz tlldnek keresztet ké
szftettél. Jl.. Szent lsten 1 stb. 

J. Quia edúxi te de terra 
Aegypti: parástl Crucem 
Salvatőrl tuo. 
Jl.. Aglos o Theós. 
~. Sanctus Deus. 
J:lo. Agios ischyrós. 
J:lo. Sanctus fortis. 
J:lo. Agios athánatos, eléison 

imas. 
Jl.. Sanctus immortális, mi

serére nobis. 
J. Quia edúxi te per desér

tum quadragiota annis, et 
manna cibávl te, et introdúxi 
te in terram satis bonarn: 
parástl Crucem Salvatőri 
tuo. Jl.. Agios o Theós. Etc. 
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1. Mit kellett volna még 
veled cselekednem, amit meg 
nem cselekedtem? Én ugyan 
igen dlszes szlllőmnek ül
tettelek: de te nekem igen 
keserűvé lettél, mert ecettel 
itattad szomjamaÖt lándzsá
val döfted át dvözltlld 
oldalát. f!r. Szent lsten l 

1. Én teéretted megvesz
szőztettem Egyiptomot első
szülötteivel; és te engem 
megvesszőztél és kiszolgál
tattál q.. Én nemzetem. 

1. Én kivezettelek Egyip
tomból, a Fáraót alámerit
vén a V ö r ös tengerbe; és 
te átadtál engem a főpa
poknak. f!r. Én nemzetem. 

1. Én megnyitottam 
ellltted a tengert; és te 
lándzsával megnyitottad ol
dalamat. f!r. En nemzetem. 

1. Én elótted jártam a 
felhlloszlopban: és te engem 
Pilátus tanácsházába ve
zetté!. f!r. Én nemzetem. 

r. Én mannával táplál
talak a pusztában: és te en
gem arcul vertél és meg
vesszllztél. f!r. Én nemzetem. 

r. Én téged forrásvízzel 
itattalak a sziklából: és te 
engem epével s ecettel Itat
tál. l!r. Én nemzetem. 
'· en teéretted megver

tem a kananeusok királyait: 
és te náddal verted meg 
fejemet. f!r. Én nemzetem. 

r. Én neked királyi pál
cát adtam: és te fejemre 
töviskoronát adtál. f!r. Én 
nemzetem. 

J. Én téged felmagasz-

8'. Quid ultra débui fá
cere tibi, et non feci? Ego 
quidem ptantávi te vinearn 
meam sp~ciosissimam: et tu 
facta es mihi nimis arnára: 
acéto namque sitírn meam 
potásti: et táncea perforástl 
tatus · Salvatőri tuo. f!r. 
Agios o Theós. 

r. Ego propter te fla
gellávi Aegyptum cum pri
mogéniUs suis: et tu me 
flagellátum tradidlstl. :&. 
Pópule meus. 

J. Ego edúxi te de Aegy
pto, demérso Pharaóne in 
Ma re Ru b rum: et tu me 
tradidísti prindpibus sacer
dótum. f!r. Pópule meus. 

r. Ego ante te apérul 
mare: et tu aperulsti Jáncea 
latus meum. f!r. Pópule 
me us. 

1. Ego ante te praelvi 
in colúmna nubis: et tu me 
duxisti ad praetórium Pl
láti. f!r. Pópule meus. 

r. Ego te pavi manna 
per desért um: et tu me ce
cidísti álapis et flagéllis. 
If.. Pópule meus. 

8'. Ego te potáví aqua 
sal út is de petra: et tu me 
potásti . felle et acéto. llr· 
Pópule meus. 
· J. Ego propter te Cha
nanaeórum reges percússi: 
et tu percusslsti arúndine ca
put meum. If.. Pópule meus. 

8'. Ego dedi tibi scep
trum regále, et tu dedlsti 
cápitl meo spineam coró
nam. If.. Pópule meus. 

r. Ego te exaltávi ma-
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taltalak nagy erővel; és te 
engemet felmagasztaltál a 
kereszt bitófáján. &. Én 
nemzetem. 

T. Keresztedet imádjuk, 
Uram, és dicsérjük s di
csőítjük szent föltámadá
sodat; mert Ime, fa által jött 
az öröm az egész világra. 
(Zs. 66, 2.) Irgalmazzon ne
künk az lsten és áldjon 
meg mlnket: 

&. Ra~yogtassa arcát fe
lettünk es irgalmazzon ne
künk. r. Keresztedet. 

gna vlrtúte: et tu me su
spendlstl in patibulo Cru
cis. :fl.. Pópule meus. 

r. Crucem tuam adorá
mus, Dóm i ne: et sanetam 
resurrectiónem tuam lau
dámus et, glorificámus: 
ecce enim propter lignum ve
nit gáudium in univérso 
mundo. (Ps. 66, 2.) Deus 
misereátur nostri, et bene
dlcat nobis: 

:fl.. lllúminet vultum su
um super nos, et misereá
tur nostri. r. Crucem tuam. 

(Ének a szent Keresztről.) 

:fl.. Szent keresztfa, drága 
hűség, tiszta tőrc51 sarja
dott, ily virággal, ily gyü
mölccsel fát az erdő nem 
hozott. 

Drága szent fa, drága 
karja, drága terhet hor
dozott. 

r. Zengj ma, ajkam: a 
dicsli harc dfja lett a pál
maági Zengd el, 'lljkam, a 
keresztfa győzedelmi szent 
dalát: Üdvözftőnk holta 
pózött: életet nyert a világ. 
lfr. Szent keresztfa. 

t. Bíinbe dönt~tt lis
szülőnkre ráhajolt az Éf 
kegye: amidőn a tiltott ét
ken elveszett az élete, lste
nünk a fára rótta: fának 
átkát megvegye. :fl.. Drága 
szent fa. 

r. Azt kivánta üdvös
ségünk, életünk, mely el
veszett, a gonosznak csel
vetését, hogy magas tény 

Jl..Cruxfidélis, interomnes 
arbor una nóbilis: nulla 
silva talem profert, fronde, 
flore, gérmine. 

Dt.ilce lignum, dulces cla
vos, dulce pondus sústlnet. 

r. Pange lingua gloriősi 
láuream certáminis, et su
per Crucis trophaeo dic 
triúmphum nóbilem: quáll
ter Redémptor orbis immo
látus vicerit. &. Crux fidélis 
inter omnes. r. De paréntis proto
plásti fraude Factor cóndo
lens, quando pomi noxiálls 
in neeem morsu ru it: ipse 
lignum tunc notávlt, damna 
ligni ut sólveret. :fl.. Dulce 
lignum •.. 

.,. . Hoc opus nostrae sa
lútls ordo depopóscerat: 
multifórmis prodltóris ars 
ut artem fáJleret: et medé-
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törje meg, s arról adjon i Iam ferret inde, hostis unde 
gyógyltó Irt, ami adta a ~laeserat. }l.. Crux fidélis ln· 
sebet. :fl.. •Szent keresztfa., ter omnes. 

J. Szent időknek telje jöt- J. Quando venit ergo sa
tén földre szállt, ki Egyszü- cri plenitúdo témporis, mis
lött és teremtő erejében áll az sus est ab arce Patris Natus, 
ég és föld fölött: szüzi méh- orbis Cónditor: atque ventre 
ben Istenember-test porába virgináJi carne amictus pró
öltözött. J1,. Drága szent fa. diit. ij. Dulce lignum ... 

J. Sir a Gyermek jászo- J, Vagit Infans inter ar
Jában, kint sikolt az éjt- ct a cónditus pracsépia: 
szaka; nyűtt ruhába, membra pannis in volúta 
rongyba rejtve védi ót a Virgo Mater álligat: at Del 
Szüzanya. ó, az Isten manus, pedésque stricta cin
gyenge teste szűk pólyába git fáscia. &. Crux fidélit 
takarva l }l.. Szent keresztfa. inter omn es. 

J. Járta-kelte jóttevés J. Lustra sex qui jam 
volt, élte estje: virradat. perégit, tempus implens cór
Szentmagát hisz kfnra adta, poris, sponte libera Re
- lstenvalló gondolat l - démptor passióni dédi tus, 
szégyenfára vonva függ a Agnus in Crucis levátur im
tisztaságos áldozat. ij. Drága molándus stipite. ij. Dulce 
szent fa. lignum ... 

J. Tüske szúrta, szeg J. Felle potus ecce lan
szaggatta, ajka tűznél tü- guet: spina, clavi, Jáncea 
zesebb; lándzsa-járta szent mite corpus perforáru nt, 
szivéból vért és vizet ont a unda manat, et cruor: terra 
seb, égre, földre, minde- pontus, astra, mundus, quo 
nekre foly-e ár, mely éde- Javántur flúminel &. Crux 
sebb? ij. Szent keresztfa. fidélis ... 

f. Édesülj, fa, szép sze- J. Flecte ramos arbor 
lfdre, lágyra enyhftsd szá- alta, tensa Iaxa viscera, et 
Jaid, zord keménység bár- rigor lentéscat ille, quem de
sonyuljon, hajtsd feléje dit nativitas: et supérni 
ágatd, úgy karold át szép membra Regis tende miti 
vigyázva Isten drága tag- stipite. ~. Dulce lignum, 
jait. ij. Drága szent fa. dulces clavos. 

J. Rajtad függött, vá- t. Sola digna tu fuisti 
lasztott ág, megváltásunk ferre mundi victimarn: at
záloga, tengerárban holtra- que portum praeparáre arca 
váltnak üdve vagy te, drága mundo náufrago: quam sa
fa; tündökölve rajtad ég a cer cruor perúnxit, fusus 
Bárány vére bfbora. ij. Agni córpore. ij. Crux fi· 
Szent keresztfa. délis ... 
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r. Szentháromság egy r. Sempitérna sit beátae 
lstennek üdv, dicsőség, tisz- Trinitáti glória: aequa Pa
telet I az Atyának, egy Fiá- ·tri, Filióque; par decus Pa
nak SzentJéteknek zengje- ráclito: Unius, Trinique no
tek l szent nevére porba men laudet univérsitas. 
hullva mondjunk áldó éne- Amen. lfo. Dulce lignum, 
ket. Amen.lfo. Drága szent fa. dulces clavos. 

A kereszt imádAsa után ünnepélyes körmenetben elmennek 
a NagycsütOrtökOn eltett szentségért ; vlsszajllvet a kOvetkezll 

himnuszt éneklik: 

Királyi zászlók lobognak, 
Fénylik titka keresztfának, 
Min az élet megöletett, 
S halálával nyert életet. 

Vérrel s vizzel foly oldala, 
Mit megsebesitett vala 
Bancink éles dárdája, 
S úgy mosogat annak árja. 

Ime betelt, amit hirdete 

Dávid királynak éneke, 
Melyben jövendölt, Igy szol

ván: 
Uralkodék lsten a fán. 

Áldott fa, mely e nagy 
király 

Sze·nt vérében ragyoghattál, 
Jeles gyökér! hogy törzsöke 
lly szent tagokhoz érhete. 

Boldogfa, lelkünk zálogát, 
Mely karjaidra fölfogád, 
:; minket kimentve, meg

töréd 

Vexilla Regis pródeunt: 
Fulget Crucis mystérium, 
Qua vita mortem pértulit, 
Et morte vitam prótulit. 

Quae vulneráta lánceae 
Mucróne diro, criminum 
Ut nos Iaváret sórdibus, 
Manávit unda, et sánguine. 

Impléta sunt, quae eón
cinit 

David fidéli cármine, 
Dicéndo natiónibus: 

Regnávit a ligno Deus. 
Arbor decóra, et fúlgida, 

OrnAta Regis púrpura, 
Elécta digno stipite 
Tam sancta membra tán-

gere. 
Beáta, cujus brAchiis 

Prétium pepéndit saéculi, 
Statéra facta córporis, 

Lelkünk halálos ellenét. Tulitque praedam tártari. 
ó szent kereszt, remény- O Crux ave spes únka, 

ségünk, 
Üdvözlégy mi békességünk, Hoc Passiónis témpore 
Nyerj a hiveknek malasztot, Piis adáuge grátiam, 
Banösöknek bocsánatot. Reisque dele crimina. 

Téged áldunk, legfőbb jó-\ Te, fons salútis Trinitas, 
sAgl 

Élő kúWI Szentháromságt\ Colláudet omnis splritus: 



NAGYPÉNTEK 491 

Add meg a kereszt jutalmát, l Quibus Crucis victőriam 
Ki megadtad diadalát. Largiris, adde praemium. 

Amen. Amen. 

J. Az áldozási uertartás. 

Az oltárhoz visszatérve, a pap tömjénnel hódol a szentség 
előtt, majd kiveszi a szentséget a kehelyből s ráteszi a corporaléra. 
Aztán a szerpap és az alszerpap bort és vizet önt a kehelybe s azt 
a pap az oltárra helyezi. Majd a rendes szertartás szerint meg
tömjénez! a szent ostyát és az oltárt s a lecke-oldalon kezet mos, 
de nem mondja hozzá a zsoltárt. Utána az oltár közepén elmondja 
az ln spiritu humilitatis kezdetű imádságot (557 1.), majd az 
evangélium-oldalon a nép felé fordulva mondja : Orate Fratres 
(560. i.). Rögtön utána elénekli a Pater noster-t (579. 1.), elmondja 
a Libera nos kezdetű imádságot (580. 1.) s aztán a paténát a 
Szentség alá helyezve felmutatja a szent ostyát. Majd három 
részre töri a szent ostyát, egy részt a kehelyben lévő borba és 
vizbe tesz s rögtön utána elmondja a Perceptio kezdetű imádsá
got (582. 1.). Aztán a szokott módon magához veszi a szent 
ostyát, utána pedig az imádságok nélkül a kehely tartalmát 
Azután ieöbllti ujjait borral és vizzel, azt magához veszi, el
mondja a Quod ore kezdetű imádságot (584. 1.) s eltávozik az 
oltártól. 



Nagyszombat. 
(Nagyszomoat az úr sirban való nyugvásának a napja.) 
Törtemte. Eredetileg nem volt a zsolozsmán kivill semmi 

liturgia ezen a napon ; a bazilikák üresek, magányosak, csendesek 
voltak. Csak szombat este kezdődött a liturgia és ekkor egész 
éjjelen át tartott (pervigilium paschae, pannychia). Tehát tulaj
donképpen a Húsvét vigiliája volt, amely a mai liturgia egyik 
részével egyenlő volt és amely közben kiszolgáltatták a keresztség 
szentségét a felnőtt hittanulóknak. A keresztelés után az újonnan 
megkereszteltek a papsággal és hivök seregével ünnepélyes kör
menetben égö gye rtyákkal a baptisteriumból a fölernplomba 
vonultak (Nagy Konstantin ez alkalommal az utcákat kiviláglt
tatta), ahol ünnepélyes éjféli mise kezdödött, amelyben már éne
kelték az Alleluját és az újonnan megkereszteltek megáldoztak. 
A IX. században történt az elsö nagy változás, amikor a kereszt
séget már nagyobbrészt gyermekeknek szolgáltatták ki és ekkor 
az egész szerta rtást délutánra tették és amiseután elmondták a ve
csernyét is, hogy ne kelljen még egyszer elmenni a templomba. A 
X IV. században azután délelőttre került és Igy alakult ki a mai 
alakja. 

A mai liturgiát t ehát csak úgy ér thetjilk meg, hogyha tudjuk, 
hogy először egész éjtszakán át tartó húsvéti vigilia volt, ezért 
hfvja Szent Ágoston minden vigilia anyjának - mater omnium 
vigiliarum - és másodszor, hogy a keresztség kiszolgáltatásának 
a napja . Latin neve : Sabbatum sanetum - a szent pihenőnap ; 
a Fiúisten szent szombatja. Benne résztvenni pedig úgy tudunk 
legjobban, hogyha a megkeresztelkedök lelkületével veszünk 
b~nne részt, hogy hálát adjunk a mi keresztségünkért és ha át
éljilk lelkünkben a feltámadást, a mi lelkünk feltámadását a sötét
ségből a világosságra : mert l(risztus most a ml lelktinkben 
támadt fel. A zsolozsmán még a szomorliság érzelme vonul át és 
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az Egybiz sirva virraszt a zsolozsmiban jegyesének sirban nyugvó 
teste mellett, de a délelőtti liturgia már átmenet Húsvéthoz ~~ 
három részből áll : l. a feltámadást jelképező szertartisokból ; 
2. a keresztség ünnepélyes kiszolgáltatásiból és 3. az Allelujfis 
mlséből. 

l. A ftllámadds jtlklpti. Legelőször három szertartisban az 
úr feltámadását akarja jelképekben lelkünkbe vésni az Egyház. 
Ez a három szertartás: a) az új tOz, b) az új világossflg, c) a hús
véti mlsztérium annepélyes kihirdetése és a húsvéti gyertya. 

a) Az új taz. l(orán reggel a templomon kivül kováb61 szlkrát 
csiholnak és ezzel kis máglyát gyujtanak. A pap teljes klsérettel, 
violaszln palástban kimegy a tQzhöz és ott először ls három Imid
sággal a tQzet áldja meg. Azután megáldja még az öt tömjén
gyertyflt és a húsvéti gyertyát, melyekre a későbbi szertartflsok 
alatt lesz szüks~. 

(TIJrtlntlt. Romában, amikor este kezdl!dött az istentisztelet, 
mlnden alkalommal volt tQzszentelés (lucernarlum) és körmenet, 
mert az éjtszakaiistentiszteletnél csak megszentelt világosságot 
hasznflltak. A templomban mlnden fényt eloltottak, mert az 
ószövetség kialudott és jött a VilAg Vllflgossflga. l(rlsztus maga 
nevezi Igy magát és Igy a taz és világosság gyakran lesz az ő 
szlmbóluma. Most ls Nagycsütörtökön a •sötétség zsolozsmfljfln• 
eloltottak mlnden tüzet a templomban és Nagyszombaton ünne
pélyesen gyujtottak új vllflgosságot. Ehhez járult, hogy a germá
noknil tavasszal a tavasz istennlljének, Ostarának és a fény 
istenének, Balduinnak nagy máglyát szoktak gyujtani a jó ara
tásért. Ezt a szokást keresztelték meg az Ir misszloniriusok, ami
kor l(rlsztus feltflmadásán raktak a szabadban nagy máglyflt 
és ennek meggyujtflsá.hoz csak kovflt hasznflltak, hogy valóban 
új taz legyen. Az Ir papok hozták ezt a szokást Rómába, ahol a 
két szertartás egyesOlt és a mal alakjflt felvette.) 

jelentése világos. A kl! jelképezi az úr l(rlsztust, akit az 
épitlik megvetettek, de aki szegletkl!vé lett. De a kovakllblll ki
pattanó szikra ls az Úr jelképe, aki sziklaslrjából új életre támadt 
fel. Az úr tQzet jött hozni és nem akart mást, mint hogy égjen. 
Ahol a nép a liturgiával jobban egyOtt él, ott ma ls szokásos, hogy 
otthonukban ls kioltanak minden tüzet és a megszentelt tliz mara
dékából visznek haza és ezzel gyujtjék meg a ltlmpákat és a taz
helyeket otthon ls. 

l(ülönösen annepélyesen és bens/lségesen fordul a pap az utolsó 
imtldságban (a szokásos •Orémus• bevezetése nélkül) Istenhez, 
hogy áldását kérje a tömjénszemekre és a húsvéti gyertytlra. 
Ezen Imádságot csak úgy tudjuk lgazfln megérteni, ha meg
gondoljuk, hogy ez a húsvéti gyertya tulajdonképpeni felszenteli! 
imádsága. Az liskeresztény ldlikben a nép a húsvéti gyertyát ls, 
mlnt tárgyl szentelményt használta. A húsvéti Qnnep után a hús· 
véti gyertyát a nép között, de kOlönösen az új keresztények között 
szétosztottflk. Ez a szokfls késl!bb az Agnus Del-hez vezetett, 
(Az Agnus Dtl-k vlaszalakok, amelyek Isten birinyinak a képét 
viselik, Innen a nevOk. Ezeket a húsvéti gyertyákat tiszta fehér 
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méhvlaszból öntlitték és mir az V. szAzadban nagyszombaton azét
osztottik a megkereszteltek kö:r;litt. jelenleg a pipa szentell meg 
azokat fehérvasárnap a szentmlsében az Agnus Del-nél és pedig 
uralkodisilnak első évében, azutin pedig mlnden hét bben. 
A pipa szentelési imik közlitt balzsammal és krlzméval kevert 
vizbe mirtja ezeket s közben azok részére, akik azokat tisztelik, 
az égből rendkivüli jótéteményeket és kegyelmeket kér. Az Agnus 
Del-ket méltó helyen, tiszteletteljesen meg kell örlznl, megfelelöen 
ti kell zllrnl, hogy a tiszteletlenség ellen biztositva legyenek.) 

b) A •Lumen Christi•, az ú/ világossár. A tüzet és vllt.gossigot 
a liturgiiban gyakran mlnt lstennek és Krlsztusnak jelképét 
alkalmazzAk. Söt Krisztus magamagAt ls vilAgosliágnak nevezte 
és apostolal ls öt a vilAg vllAgosságAnak nevezték. Minthogy· ezen 
megazentelt Uiz a köböl keletkezett, anélkül, hogy az eltört volna, 
épúgy Krlsztus ls feltAmadt a lezArt slrból, anélkül, hogy azt 
kinyitottAk volna. A feltimadt Üdvözltil ezen szlmbolumllnak 
hozzA méltó tiszteletetét és ünnepélyes értékelését a következő 
szertartisokban nyeri el. . 

jtltntést : A gyenge nAd jelenti Krlsztusunk gyenge emberi 
természetét, de a hAromAgú égö gyertya már az ö Isteni természe
tének jelképe, melynek mlsztériumllról, a Szenthllromságról ö 
vlligosltotta fel a vllAgot. Mlndhirom isteni személy : az elsö, 
mlnt a vllAgossllg Atyja ; a mAsodik, mint az emberré lett Viligos
ság a vilAgosliágból és a harmadik személy, mlnt viligosságot 
llrasztó Lélek, egyformAo résztvett a megvAitllsban és a feltima
disban, valamint részt vesz most a keresztség klosztisllban. 

A szertartisnAI hasznAlt nAdszAI (arun® ~zöld nAd) birom 
Agban végződik és mindegyik llg tetején egy gyertya van, de az 
llgak nem villaszerúleg, hanem hAromsziig alakjAban oszolnak 
bArom karra és ezért triangulum-nak nevezik. Arundo-n zllldeló 
nildat és nem szAraz botot értünk. Ennélfogva ha nAd hlAnyilban 
botot hasznlllnak, akkor azt friss zölddel veszik köriil és magA t a 
triangulum-ot viriigokkal dlszltik fel. 

c) A húsvét kihirddést. A búsvéti szent gyertyénak liturgikus 
dicsöltése a hrlsvéti misztlrium ünnepltyes kihlrdtttslbtn' (Prae
conlum paschale) és a húsvtti gyertya mtggYujtásában éri el tetó
pontjét Mlhelyt a diAkonus, a klvlllasztott húsvéti hlmök, az 
oltArnlll a paptól az Aidist megkapta, odaéll, ahol az ünnepélyes 
nagymisében az evangéllumot éneklik, a húsvéti gyertya elé és 
elkezdi énekelni az összehasonllthatatlanul szép cPraeconium 
paschale•-t, melyet kezdőszaval utén •Exsulttfo-nek ls neveznek, 
a húsvéti dlcséretet,}Tlelyet a gondolat mélysége, költői lendülete 
~ dallamgazdagsága tekintetében semmiféle mlls liturgikus szöveg 
tul nem szirnyal, de még csak el sem ér. Ez elsősorban ünnepélyes 
klhlrdetéa és meghlvAs, azutlln egy prefilelo-féle bevezetés után 
következik megvAttllsunk legszentebb titkénak dicsöltő himnusza 
él végW könyörgés húsvéti lirömért és húsvéti békéért. 

Az ének közben beilleszti a megazentelt tlimjénszemeket a 
gyertyAba és lezérja azokat leginkAbb pirosra festett vlaszdarab
bal, amelyek a keresztreteszitési szögek fejéhez hasonlitanak. 
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A szllveg egy mAsik helyénél meggyujtja a gyertyát a triangulum 
megszentelt tüzénél és egy következő résznél a húsvéti gyertya 
tüzével meggyujtják az oltárok valamennyi lámpfllt. 

3. A húsvéti gyertya szimboluma. A húsvéti gyertya gazdag 
liturgiájában a következő Igazságok jelképeit találjuk meg : Az 
elején a húsvéti gyertya még nem ég és igy l(risztus Urunk sirban 
nyugvó szcnt testének a jelképe. A megszentelt tömjénszemek, 
amelyeket keresztalakban helyeznek ei a gyertyában, a szent seb
helyek jelképei, mert ezeket még l(risztus megdicsőült teste is 
magán visel. A gyertya fellángolása jelképezi az új életet, amelyre 
l(risztus megdicsőült teste a sirból feltámadt. A húsvéti gyertyát 
azért gyujtjAk meg a triangulum-ról, hogy jelezzük azt, hogy 
l(risztus testének feltámadása is az isteni erő hatása. A hús
véti gyertya tüzével a templomban lévő lámpákat is meg
gyujtják, hogy jelezzék, hogy l(rlsztus a világ világossága, az 
igazság, mlnden Igazság töle származik. A világiló húsvéti 
gyertya képe annak a csodálatos lángoszlopnak ls, amely Isten 
népe eliitt világított, amidön a pusztán keresztül az Igéret Föld
jére vonult. l(ülönösen akkor szolgáll Ilyen jelképül, amikor haj
dan, Húsvét éjtszakáján, a megkeresztelendők előtt vitték a 
baptisteriumhoz, vagyis az újszövetség vöröstengeréhez való kör
menet közben. l(rlsztus, a Feltámadott, szintén világitönk földi 
életünknek a mennyország igéretföldjére vezető puszta útjain. 
A húsvéti gyertyát Áldozócsütörtökig a főoltár evangéliumi oldalán 
egy magas gyertyatartóban állitják fel és mlnden ünnepélyes lsten
tiszteletnél meggyujtják. Feladata, hogy l(risztus em l ékét bennUnk 
ébren tartsa, aki feltámadása után még 40 napig élt a földön. 

A húsvéti gyertya használatára vonatkozó legrégibb utalások 
a IV. századba nyúlnak vissza. Eredetileg a diákonus maga szll
vegezte meg húsvéti üdvllzletét, amely a húsvéti gyertyához szóló 
dicsöltő beszéd volt. ( LausCtrtl.) Szent Agoston is emliti a gyertya 
dicséretét. Egy VII. századbeli sacramentarium (Sacramentarium 
Gelasianum) tartalmaz már ilyen szöveget. A most énekelt szép 
himnusz a V II. században, Franciaországban már megvol t. Régi ldll
ben a húsvéti gyertyára fellrták az illetel év változó ünnepeinek 
dátumait, az évszámot, a pápa, a püspök és az ország uralkodó
jának uralkodási évét. l(ésőbb ezt a feliratot pergamenire irva 
a gyertyára erösftették. Ma a fenti méltóságokat az •Exultet ... ben 
könyörgésképpen Isten kegyébe ajánlja az ének. Festményekkel 
is díszitik a húsvéti gyertyát, azoknak azonban az eredeti szim
bolikus jelenlo'ls~ét sohasem szabad befolyásolniok. 

4. A ktrtsztseg kiszolgáltatása. A feltámadott úr Jézus hozta 
meg az emberiségnek az új természetfeletti' életet. Ez az új élet 
a szentségek által van meg bennünk és ezek közül az első és leg
szükségesebb a keresztség. Azért most szolgáltatták kl. A húsvéti 
keresztelés liturgikus ünnepe három részből áll : az első a 12 olvas
mány és a megfelelő imádságok, a második a keresztviz megszen
telése és a harmadik a keresztség kiszolgáltatása abban az eset
ben, ha megkeresztelendók vannak. A keresztelést tehát még ma is 
megtartják, annak ellenére, hogy az liskeresztény katechumenatus 
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mir nem létezik, mert a keresztelés szlntén feJUrnadis új, jobb 
életre. - Az apostol Js azt mondja: •Vagy nem tudjitok, hogy 
mind, akik megkeresztelkedtünk l(risztus jézusban, az 6 halili
ban keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehit vele együtt a 
haJiiba a keresztség AltaJ, hogy amint az Atya dicsllsége fel timasz
totta l(risztust a halottaiból, épúgy mi Js éljünk új életeb. 
(Rómaiak 6, 3, 4.) Ennélfogva az úr feJtimadásit valamikor a 
szentkeresztség klszolgflltatisAban littik a legjelentősebben ibrá
zolva. Minket pedig, akik mAr meg vagyunk keresztelve, a nagy
szombat ezen liturgikus Imái, olvasmányai és cselekményei fel 
akarnak viditani és arra akarnak ösztönözni, hogy lelkünkben 
feltámadist tartsunk a bllnblll lsten kegyelméhez, a tökéletlen 
életből a tökéletességhez, amint az apostol mondja : •Mert a ml 
húsvéti bárányunk, J<:risztus, megöletett. Üljünk tehit ünnepet, 
de ne régi kovásszal, sem a ro.sszaság és gonoszság kovAszAval, 
hanem egyenes JelkOiet és igazság kovAsztalansAgAvab. (1. l(or. 
5, 8.) •Azért tehát, ha feltámadtatok l(risztussal, keressétek az 
odafent valókat, ahol az lsten jobbján Illő l(risz~us vagyon. Az 
odafent való dolgokat keressétek, ne a földiekeb. (l(ol. 3, 1-2.) 

a) A u lllvasmány. A húsvétéjtszakai szentkeresztség litur
giáját az ószövetségböJ való olvasmányok vezetik be. Valamikor 
latin és görög nyelven olvasták, de most már csak latinul. Ezek 
a hivőket és megkeresztelendőket megvflltisunk mlntakq,etre 
emlékeztetik és Imádságok és énekek Altat megszakltva, a szentéj 
Jegnagyobb részét betöltötték. Az olvasmányok száma valamikor 
klllönbözll volt és mlnden négy olvasminy után egy tractus kö
vetkez:ik, amely az előző négy olvasmányt egy gondolattA foglalja 
össze. Egyúttal megfelel a zsolozsma három noctumusának. 

Ezen otvasmAnyoknál a pap miseruhát visel, mert ez, mint az 
eredeti J>oenula•, az összes liturgikus funkciónál a papi llltöny 
volt. Csak a X l. század óta lett kizárólag miseruhávA. 

b) A ktres%1tlend6k k6rmenele. A keresztelési liturgia mAsodik 
része a keresztelő kápolnához, vagy ~rtsztkútho: vonul6 kiJrmenet, 
olyan templomokban, amelyek keresztetlltemplomok. Elől viszik 
a lobogó húsvéti gyertyát, hogy vezessen, mint a világltó felhő 
vezette a pusztAban vándorló zsidókat. Mögötte jönnek, telve 
húsvéti reményekkel és keresztszülőile által vezetve a boldog meg
keresztelendők. Igy vonult valamikor a jimbor hlvll sereg a hús
véti gyertya világánál a bazilikából kl a csendes, csillagoktól 
ragyogó éjtszakAba a baptisteriumhoz és a 41. zsoltArt énekelte. 
•Amint kivánkozik a szarvas a vlzfonásokhoz, úgy kivánkozik 
lelkem tehozzád, lsten l Szomjúhozik lelkem az erös élő Istenhez; 
mikor jutok el s jelenek meg az lsten szlne előtt?> - Mlelőtt 
azonban a pap a keresztelőkápolna küszöbét Atlépl, még egyszer 
bensőséges lmAval lstenhez fordul ezen üdvszomjas lelkek meg
szentelésének a kegyelméért. 

Tiirténtt. A keresztviz megszentelésének szertartisa 6srégl 
eredeta. Szent Vazul már azt Allltja, hogy a szent apostolok korára 
megy vissza. Szent Ambrus lelrja az akkori szokást és az mAr a 
maival egyezik. Ez pedig a Oelasianus-féle mlsekönyvben, tehát 



NAGYSZOMBAT 497 

az V. szflzadban már majdnem teljesen megvan. Ily ósrégl éa 
tiszteletreméltó Imádságok és szertartások közt történik ma is 
a szentkeresztség anyagAnak megszentelése. 

Cl A keresztkút megszenteUse. AzutAn egészen a keresztkúthoz 
megy és egy imádsággal megkezdi a keresztviz megszentelését. 

A1. imádság egy prefAció ünnepél yes énekévé fokozódik, amely
nek Jendülete nagyon közel jár a húsvéti dicséret szflrnyalásához. 
Alázatos bizalmának bizonyitása után emlékeztet mlnket az üdvös
ségre és megszentelésre, amefyet lsten a világ teremtésénél és az 
özönviznél a viz eleméhez filzött és kéri lsten kegyelmének erejét 
ezen keresztkút szflmára is, hogy ez a földkereks~ népeinek meg
újítására folyjék. A szentelési ének alatt felosT.tJa a vizet négy 
irányba, jelezve,.hogy az új paradicsom kegyelmi folyama a világ 
minden tája felé megoszlik. Megérinti azután kezével, annak 
jeiéül, hogy azt lsten kegyelme érintse és megszentelje. Három
szoros keresztjellel megáldja lsten nevében, aki az ószövetségben 
a vizzel csodát tett és Jézus nevében, aki az újszövetségben tett 
csodát a vízzel. Akkor kiönt a vizból a négy világtáj felé, annak 
az emlékezetére, hogy az úr megbizta az apostolokat, hogy a 
keresztséget a világba mlndenhová elvigyék. Ezután kereszt
alakban háromszor rálehel a vlzre lsten áldásának jeiéül, hogy 
az a víz fölött szétáradjon. Leghatásosabban teljesitette a viz 
ezen szentelését az lstenember, amidön a keresztelésnél lement 
a jordán folyóba. Ennek emlékezetére a pap most a húsvéti 
gyertyát háromszor vizbemártja és minden alkalommal ezt 
énekli : tSzfllljon le a kút teljébe a Szentlélek ereje.• Mlkor 
ezt háromszor megtette, a gyertyát a vizben hagyja állni, e 
köré egy görög •Psla-betll, azaz kereszt formájában a vlzre lehel 
és közli vele a psychét (a •psl• ezt is jelenti) a lelket, majd tovább 
énekli : •És e viz teljes lényegél termékenyltse az újjászületés 
eszközlésére.• Akkor kiemell a gyertyát és befejezi a szentelésl 
éneket egy szép kéréssel. 

Az ily módon megszentelt vizzel meghinti a pap a jelenlévő 
népet és megtölt vele egy kisebb, a tulajdonképpeni keresztelésre 
szolgáló és elzárható medencét. Abba önt a katechumenek olajá
ból egy keveset, azutá n krizmát és véglll mlndkettót összevegyltve. 
Az Igy összevegyitett vízzel most kiszolgáltatja a szent kereszt
séget, ha vannak megkeresztelendők is a templomban. Sok helyen 
az utolsó héten szDletett gyermek megkeresztelésével emiatt vár
nak Nagyszombatig. Az Egyháznak ugyanis az a kivánsága, hogy 
ha vannak esetleg megkeresztelendők, amennyire lehetséges, ezen 
az annepen tartsuk keresztviz aht Az ókorban a megkereszteltek
nek mlndjárt a bérmálás szentségét is kiszolgáltatták. 

Ezen felemelllen szép szentelési szertartfls, amelynél l(risztus 
jelképét, a húsvéti gyertyát a keresztkútha belemtulják és ezzel 
ezt szent jordán folyóvá avatja, alapja lett annak az Igen régi szo
kásnak, hogy a keresztkút fölött l(risztus keresztelését vagy 
pedig a folyó partján ivó szarvast, az üdvlit szomjazó katechumen 
szlmbólumAt ábrázoltAk. Innen van az, hogy a maga Idejében 
Szent Ambrus gáncsolta azt a gyak.,rl óhajt, hogy az emberek 
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az Igazi Jordi\nban, Palesztinéban szerettek volna megkeresztel
kedni és mondja : •Ahol Krisztus van, ott a jordAn is van és 
ugyanaz a szentelés, amely valamikor azt a keleti folyót megél· 
dotta, megszenteli a Nyugat vizeit iso. 

5. A litánia. A húsvétéjtszakai szentmise ünnepe alkotja e 
szent éj misztérlumainak legméltóbb befejezését. A keresztkút
nél történt szertarti\sok után a papság és a megkereszteltek 
megint visszamennek a templomba a rövidített ·Mindszentek 
lltánüja• éneklése közben, úgy, ahogy az az ösegyházban minden 
szentmise kezdetén szokásban volt. Az oltárhoz érve, a celebráns 
és a szerpapok levetik a mlseruhi\kat, kivéve a stólát és arcukra 
borulnak az oltár lépcsöln a húsvéti szent titok legalázatosabb 
imádására. A litánia e szavainál : •Peccatores: Te rogamus, audi 
ROS> felállnak és a sekrestyében fehérszínű ruhákba öltöznek, 
hogy a litánia végén a Húsvét vigiliamiséjét megkezdjék. Eközben 
az oltárt az ünnepi mlséhez megfelelően feldiszitik és a violaszint 
fehérrel cserélik kl. 

Ma már nincsenek katecitumenek és nincs ünnepélyes keresz
telés Nagyszombaton (kivéve a missziós-területeket), de azért ez 
a liturgia nem vesztette el jelentőségét reánk nézve. Eszünkbe idézi 
a mi keresztelésünk boldog óráját, amikor a keresztvizben, mint 
Krisztus a Golgotán, mi is vele együtt meghaltunk a bünnek és a 
keresztvlzből, mint Krisztus az ö slrjából, mi ls vele együtt fel· 
támadtunk az új életre. A kora középkornak (VIli. és IX. század) 
külön miséje volt a keresztelés évfordulójAra és ennek neve 
•pascha annotina• volt. De ha nincs ls meg, találhatunk-e meg
felelöbb Időt, mlnt Nagyszombat, hogy a. jövendölések felolvasása 
alatt mi is számot vessünk magunkkal, hogyan tartottuk meg 
a keresztségi fogadást. Utána pedig az Alieiujás misében hálát 
adjunk a Feltámadottnak, hogy a keresztségben a megváltás 
kegyelmét a Szentlélek által először lelkünkbe öntötte. 

6. Az Alltlujás mist. Valamikor éjjel mondották is tulajdon
képpen az Egyház dicsérő és hálaáldozata az új tagokkal való 
gyarapodásért, kiket a keresztség által nyert, de egyúttal az Egy
ház első üdvözlete a sirjából feltámadt Üdvözitöhöz. Egyike a leg
régibb időkbill származó miséknek, azért a többiekkel szemben 
jobban megőrizte a régi állapotot Elöször is az énekelt részek 
(introitus, offertorium, communio, Agnus Dei, credo) még hiány
zanak, mert ezeket a IV. század után vették be a liturgiába. 

A Glória eiéneklésére az orgona hangja Ismét megszólal és 
végigbúgja a legörvendetesebb újjongás akkordjait a templom 
csarnokain. A tornyokban a harangok is megcsendJtik ércszavukat 
s hatalmasan és ünnepélyesen hirdetik világgá, város és falu fölött 
a húsvéti üzenetet. A violaszinü leplek, amelyek a passio napja 
óta a templom belsejében lévő képeket födték,lehullanak. A papok 
fehér ünnepi ruMikban állnak az oltárnál. A neofiták (- az újon
nan megkereszteltek) boldog serege vakitó fehér keresztelöruhák
ban, ünnepélyes, örömtöl sugAr7ó, húsvéti képet nyujt. Húsvétja 
let~ az egész ájtatosan imádkozó seregnek, tehát mindazoknak, 
ak•k a szent éjt ezen reggeli óráig átvirrasztottAk, amelyben az 
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úr a sirból dicsőségesen felümadott. Húsvét van a megkeresz. 
telteknek tiszta lelkében is. 

A húsvéti nagy szent örllm kifejezésére szolgAI a következő 
szertartás is, melyben az elliénekesek is ünneplik a H úsvétot. 
A szentlecke utAn a pOspöki szertartáskllnyv szerint a subdiákonus 
a prelátus trónja elé lép és hangos szóval mondja : oPőtisztelendő 
atyAm, nagy örömet hlrdetek, ez az Alleluja•. Azután a preitttus 
az Allelujtit bArornszor kezdi énekelni, mindlg magasabb hangon 
és az énekkar ezt mindig örömteljes dallamban újjongva ismétli. 
Alleluja annyit jelent, hogy : •Dicsőltsétek az Jstento és mAr az 
ószövetségben a hAlatelt öröm kifejezése volt. 

Az evangélium mAr az üres sirhoz vezet mlnket és elmondja, 
hogy az angyalok hogyan adták tudtul a jámbor asszonyoknak 
a feltAmadást. Az akolythusok most nem visznek gyertytit az 
evangélium felolvasAsAhoz, amit Oavantus, a liturgikus, jelképi· 
leg a jAmbor asszonyokra vonatkoztatva magyartlz, akik a sirhoz 
fűszerekkel (tömjén) mentek ugyan, de a feltAmadAsban való hit 
viiAgossAga nélkül. (Devotio aderat, sed non Fides.) 

Egyébként az egész mise magAn visell az liskeresztény misék 
jellemző vontisait Azért hiAnyzik belőle a Credo·, mert ez csak a 
X l. szAzad óta tartozik a mlse ritusA hoz. Ufyanezen okból hlAny
zik az Agnus Dei ls. Elmarad a felajAnltls antifona is, amelyet 
a régi misellturgiAk sem ismernek s amely ebben a misében nem is 
engedhető meg, mert ezen az éjtszakAn nem volt AidolAshoz való 
körmenet. Most ugyanis az EgyhAz adta az Aldozati kenyereket. 
A hivlik közössége pedig leginkAbb húsvéti gyertyAt, vagy egy 
bArinyt Aldozott. Ezért sok helyen szokAsos ma ls, hogy egy sdp 
fehérre mosott és piros zAszlóval dlszltett eleven bArAnyt vtsznek 
a templomba és azt a pap megAidja. 

Az .osculum pacis•, a békecsók, a keresztény hitegység és 
hitközösség jele szintén elmarad, mert mAr a keresztelllünnepet 
a békecsók Z:.rta be. Durandus, a középkor nagy llturgikusa, elmé· 
sen mondja : •A békecsók elmarad ezen a húsvéti éjtszakAn, mert 
Krlsztus, a ml békénk, a békét még nem hirdette ki•. Az Aldozb 
antifonAja ls hiAnyzik, mert az Aldozási ünnephez a vecsernye 
csatlakozik. Ez most csak egy zsoltArból és a •Magniflcat~oból Ali 
azon lmádsAggal együtt, amelyet az egész húsvéti Időn At mint 
liturgikus szentAidozAsl Imát kell elvégezni. Amint az llsegyhb· 
ban mlnden mlsénél, úgy ennél ls az összes jelenlévők szentáldo
zAshoz jArulnak ; sőt a gyermekeknek ls, akik megkereszteltettek, 
odanyujtotük az úr testét. 

7. NIJf)IJIOmbat 11igilia-ünntp. A Nagyszombat mlseOnnepe 
még az őskeresztény Pannychidk-nak, vagyis azon viglllAknak 
maradvAnya, amelyek az egész éjtszakAn At tartottak és amelyek
nél az Eucharisztikus Aldozásl ünnep egy zsoltArral és a Magni
ficattal urult. Az első keresztények mAr az apostolok idejében 
gyülekeztek a közös szeretetlakomAhoz, amelyet Agapt-nak nevez. 
tek. ~pedig az esti órAkban jöttek össze, hogy az utolsó vacso
rAról megemlékezzenek és azt lehetőleg hlven uünozzAk. Célja 
volt, hogy a keresztények kllzött az egységet és szeretetet, neveze-
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tesen azonban a szegények karitativ tAmogatAsát előmozdftsa. 
Az Agape-hoz azut:.n, egészen úgy, mlnt a jeruzsálemi vacsorate
remben, csatlakozott az eucharisztikus ünnep, áldoztlissal együtt. 
Mldőn azonban ·a második sztlzadban lassanként ez már a 
reggeli órAkba tolódott el és az áldozfisnál a testi éhgyomor lett 
a sz;~bály, az Agape este a zsoltArral és a Magnificattal bezárult. 
Ekkor az Agape mflr a vigilia-istentiszteletnek volt a bevezetője, 
amelyeket a vasflrnapok és ünnepnapok, valamint a vértanuk 
évfordulója el~tt szoktak tartani. 

Ime, Igy verat At Nagyszombat liturgiája az előző nap szomorú
sAgából a holnap örömére. Ennek az örömnek fokozatai : az új 
tiiz, a Lumen Christi, a húsvéti gyertya, a kereszts~. a Glória 
harangzúgása, az ünnepélyes Alleluja és a szentmise m•sztériumfl
ban a feltAmadt Krlsztus ragyogása. Ezzel a szent örömmel vAr
juk a holnapot. 

(StAdós-templom : a latertini Szent JAnos-bazilika.) 

1. A PEL T AMADAS JELI(.!PEI. 

1. Az 6J tliz. 

A szertartfls előtt az oltárt letefftik a kendőkkel, de a gyer 
tyflkat nem gyujtjAk meg. A templom előtt kovából acéllal tüzet 
csiholnak s azzal néhány hasáb lAt meggyujtanak. A pap viola
szinil stólflba és palfis t ba öltözve ~~egédletével, a kereszttel, szentelt
vfzzel és füstölővel a tlizhöz megy és mondja : 

r. Az úr legyen veletek., r. Dóminus voblscum. 
If.. És a te lelkeddel. a,. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. lsten, ki Qrémus. Deus, qui per Fl
hlveidnek Fiad, mint lium tuum, angulárem 

szegletkiS által világosságod scilicet Iápidem, claritátis 
tüzét adtad, szenteld~meg tuae ignem fidélibus contu
ezt a ko v ából ütött s llsti: prodúctum e sflice, no
használatunkra szolgáló új stris profutúrum úsibus, no
tüzet és engedd, hogy e vum hunc ignem sanett ~ 
húsvéti ünnepek által a flca: et concéde nobis, ita 
mennyei vágyak úgy fel- per haec festa paschália eae
gyúljanak bennünk, hogy Iéstibus desidériis inflam
az örök fényesség ünnepeire mári; ut ad perpétuae clari
tiszta lélekkel eljuthassunk. tátis, puris méntibus, valeá
Ugyanazon a ml Urunk, mus festa pertlngere. Per 
jézus l(risztus által. ij. eúmdem Christum Dómi-
Amen. num nostrum. Jl. Amen. 

Könyörögjünk. úristen, Qrémus. Dóm i ne Deus t 
mindenható Atya, Pater omnlpotens, lu

enyészhetetlen fény, s min- men indeflciens, qui es eón-
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den világosság alkotója, ditor ómnium lúminum: 
áldd ~ meg ezt a tüzet, béne ~dic hoc lumen, quod 
mely általad, ki az egész a te sanctificátum, atque 
világot megvilágosltottad, benedictum est, qui illumi
megszentelést és áldást násti omnern mundum: ut 
nyert, hogy e tüz lángra ab eo lúmine accendámur, 
gyújtson és fényességed tü- atque illuminémur igne ela
zével megvilágosltson min- ritátis tuae: et sicut illumi
ket; és miként megvilágosl- n ás ti Móysen e)Ceúntem de 
tottad az Egyiptomból kik öl- Aegypto, ita illúmines corda 
töző Mózest, úgy világosltsd et sensus nostros; ut ad vi
meg szlvünket és értelmün- tam, et lucern aetérnam per
ket is, hogy méltók lehessünk venfre mereámur. Per Chrl
eljutni az örökélet világos- stum Dóminum nostrum. 
ságára. Krisztus Urunk :&. Amen. 
által. ij. Amen. 

KönJörögjünk. Szentséges Qrémus. Dómine sancte, 
Ur, mindenható Atya, Pater omnlpotens, ae

örök Isten, méltóztassál/ t érne Deus: benedicéntibus 
együtt cselekedni velünk nobis hunc ignem in nómine 
kik e tüzet megáldjuk j tuo, et unigéniti Filii tui Dei 
egyszülött Fiad, a mi l ac Dómini nostri Jesu Chri
Urunk s Istenünk, Jézus . sti, et Spirítus Sancti, co
Krisztus és a Szentlélek j operári dignéris; et ádjuva 
nevében, és oltalmazz meg , nos contra ignlta teta Ini
minket az ellenség tüzes ; mlci, et iltústra grátia eae
nyilai ellen és világos !ts . lés ti: Qui vivis et regnas 
meg mennyei kegyelmed- ! cum eódem Unigénito tuo, 
del: Ki élsz és uralkodol· et Spiritu Sancto, Deus: per 
ugranazon Egyszülötted- ómnia saecula saeculórum. 
de s a Szentlélekkel egye- a. Amen. 
temben, Isten, mindörökön 
örökké. ij. Amen. 
Ezutfln Itt megszenteli a pap az öt tömjéncsomót a húsvéti 

gyertya szflmara: 

Szálljon le kérünk, min- Véniat, quaesumus, om-
denható örök lsten, áldá- nlpotens Deus, super hoc 
sodnak ~ teljessége erre a incénsurn targa tuae bene
tömjénre s gyújtsd meg, ~ dictiónis infúsio : et 
ó láthatatlan megújltónk hunc noctúrnum spiendó
ez éjjeli fényt, hogy ne- l rem invislbilis regenerátor 
csak ez éjjel bemutatott l accénde; ut non solum sa
áldozatunk, tündököljék vi- crificium, quod hac nocte 
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lágosságod titkos hozzájáru- ll tá tum est, arcána lúminis 
l ása által, hanem mindenütt, tui admixtióne refúlgeat; 
ahová csak visznek valamit sed in quocúmque loco ex 
e megszentelésnek miszte- hujus sanctificatiónis my
riumából, távozzék a gonosz stério áJiquid fú erit depor
lélek csalárdságának fon- tátum, expúlsa diabólicae 
dorlata, és mfiködjék Föl- fraudis nequítia, virtus tuae 
séged ereje. A mi Urunk majestátis assistat. Per Chri-
Krisztus által. stum Dóminum nostrum. 

:&. Amen. :&. Amen. 
(Ezalatt szentelt parazsat tesznek a füstöfőbe s a pap az imádság 
befejezése után tömjént tesz reá, majd az Asperges me Dómine 
kezdetű antilonát mondva szenteltvizzel Mromszor meghinti, 
utána pedig háromszor megfüstöli a tömjéncsomókat és a tüzet.) 

2. Az új világosság. 
Ekkor a menet visszamegy a templomba. A szerpap fehér dalrna
ticába öltözve, nádszálra Ifizött három gyertyát ~isz. A templom 
ajtajában az egyik gyertyát az új tüzről meggyujtják s a szerpap 

térdethajtva énekli : 

Krisztus világossága. :&. l Lumen Christi. :EJ,. Deo 
lstennek legyen hála. l grátias. 
(A templom közepén meggyujtja a második gyertyát és térdet

hajtva énekli:) 

Krisztus világossága. :&·l Lumen Christi. 1}-. Deo 
lstennek legyen hála. : grátias. 
(Az oltár elött meggyujtja a harmadik gyertyát és térdhajtva 

harmadszor énekli :) 
Krisztus világossága. &., Lumen Christi. :&. Deo 

lstennek legyen hála. grátias. 

J. A hli•v~tl gyertya. 
A szentélybe érve a misézö pap a leckeoldalhoz megy, a 
diákonus a háromágú gyertyát átadja egy akolithusnak, uután 

áldást k~r, mint az Evangéliumnfll, A pap felell : 
Az úr legyen szívedben Dóminus sit in corde 

és ajkaidon, hogy az ll hús- tuo, et in lábiis tuis: ut 
yéti dicséretét méltón és digne, et competénter an
tllllen hirdessed : Az Atyá- núnties suum paschále prae
nak és FiúnakoBés Szent- cónium: ln nómine Patris, 
léleknek nevében. et Filii, ot< et Spirítus Sanct i. 

Amen. Amen. 
Erre a dlikonus a könyvtartó illványhoz megy ráteszi a mlse
könyvtt, megfüstöli, a jelenlévők felállanak s a dÍákonus énekli : 
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lljjongjon immár az lixsúltet jam Angélica 
ég angyalainak se- turba caelórum: ex-
rege, vigadozzanak súltent divina mys-

a mennyei karok és az ily téria; et pro tanti Regisvic
nagy király gy~zelmi dia- tória, tuba lnsonet salutáris. 
dalát harsogja az üdv t rom- Gáudeat et tell us tantis lrra
bltája. Örvendezzék az ily diáta fulgóribus: et aetérnl 
nagy világossággal elárasz- l Regis splendóre illustráta, 
tott és az örök király dics~-

1 
totlus orbis se séntiat ami

ségének fényével megvilágo- 1 slssc callginem. Laetétur et 
sitott föld is s az egész föld \ mater Ecclésia, tanti lúmlnis 
kereksége tudja meg, hogy adornáta fuigóribus: et mag
eltűnt sötétsége. Örvendjen l nis populórum vócibus haec 
az ily nagy világosság ra- l aula resúltet. Quaprópter 
gyogásával ékesltett Anya- l adstántes vos, fratres carís
szentegyház is és visszhan-~ simi, ad tam miram hujus 
gozzék a népek hangos sancti lúminis claritátem, 
kiáltásától e lak. Ezért ti is, una mecum, quaeso, Dei 
kérlek titeket, köröttern álló j omnipoténtis misericórdiam 
kedves testvéreim, esedez- invocáte. Ut qui me non 
zetek e szent világosság oly meis méritis intra Levitá
csodálatos fényénél velem rum númerum dignátus est 
együtt a mindenható lsten aggregáre: lúminis sui clari
irgalmáért: hogy aki engem tátern infúndens, Cérei hu
érdemetlenül az Egyház jus laudem implére, perfl
szolgái közé fölvenni mél- ciat. Per Dóminum nostrum 
tóitatott, világosságának l jesum Christum Filium su
fényével elárasszon és en- um: qui cum eo v i vit et re
gedje hogy, elzengjem e 'gnat in unitáte Splritus 
húsvéti gyertya dicséretére ! Sancti Deus. Per ómnia sae
szolgáló öröméneket; a mi l cula saeculórum. }l.. Amen. 
Urunk jézus }(risztus, az ó i 
Fia által, ki vele él és uralkodik a Szentlélekkel egye
temben, jsten, mindörökön örökké. ~- Amen. 

t. Az Ur legyen veletek. t. Dóminus voblscum. 
&. És a te lelkeddel. }l.. Et cum spiritu tuo. 

t. Emeljük fel szlvünket. 8'. Sursum corda. ij. Ha-
~- Felemeltük az (Trhoz. bémus ad Dóminum. 

8'. Adjunk hálát Urunk 8'. Grátias" agámus Dó-
Istenünknek. }l.. Méltó és mino Deo nostro. }l.. Di· 
igazságos. gnum et justum est. 

Valóban méltó, és igazsá- Vere dignum et justum 
gos, hogy elménk és szlvünk est, in visibiJem Deum Pa
egész hevével s nyelvünk trcm omnípoténtem, Fili-
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minden képességével zen~e- úrnque ej us unigénitum, Dó
dezzQk, a láthatatlan, mm- , minum nostrum jesum Chri
denható Atya lsten és az li. stum, toto cordis ac mentis 
Egyszülött Fia, a mi Urunk l afféctu, et vocis ministério 
jézus Krisztus dicséretét, ! personáre. Qui pro nobis ae
ki érettünk lerótta az örök i térno Patri Adae débitum 
Atyának Ádám tartozását l solvit: et véteris piáculi ca u
és szent vérével eltörölte az 

1 
tiónem pio cruóre detérsit. 

elsli vétek adóslevelét. Mert 
1 
Haec sunt enim festa pa

ezek ama húsvét ünnepei, 1 schália, in quibus verus ille 
melyeken azt az igaz Bá- , Agnus occlditur, cujus sán
rányt megölték, kinek vére 1 guine postes fidélium con
a hivek szívét megszenteli. : secrántur. Haec nox est, in 
Ez az az éj, melyen az Egyi p- i qua primum patres nos t ros, 
tomból először kiszabadított : fili os Israel edúctos de Ae
atyáinkat, Izrael fiait száraz 1 gy p to, ma re Ru b rum sic co 
lábbal engedted átmenni a ; vestlgio transfre feclsti. Haec 
Veres-tengeren. Ez tehát az! lgitur nox est, quae pecca
az éj, me ly a tűzoszlop fényé- tó rum ténebras, colúrnnae 
vel szétoszlatta a bűn sötét- illuminatióne purgávit.Haec 
ségét. Ez az az éj, mely ma nox est, quae hódie per uni
Krisztusnak az egész vilá- vérsum mundum, in Christo 
gon elszéledt s a világ go- credéntes, a vltiis saeculi, 
noszságaitól és a bűnök ho- et callgine peccatórum se
mályától külön választott gregátos, reddit grátiae, só
hlveit visszavezeti a kegye- ciat sanctitáti. Haec n9x 
Jem állapotába és a szentek- est, in qua destrúctis vincu
kel egyesíti. Ez az az éj, lis mortis, Christus ab ínfe
melyben Krisztus szétrom- ris victor ascéndit. Nihil 
botta a halál bilincseit, s a enim nobis nasci prófuit, 
poklon diadalt aratva, föl- nisi rédimi profulsset. O 
támadott. Mert mit használt mira circa nos tuae pietátis 
volna születnünk, ha nem dignátio l O inaestimábilis 

Ö
lett volna megváltásunk. diléctio caritátis: ut servum 

mily csodálatos irántunk redímeres, Fílium tradidl
való jóóságod, a te kegyessé- st i l O certe necessárium 
ged. megbecsülhetetlen Adae peccátum, quod Chri
szerelmes sze re tet l ki, hogy st i morte delétum est l O fe
aszolgát megváltsad, Fiadat lix culpa, quae talem ac 
halálra adtad l ó Ádám va- tantum méruit habére Re
lóban sz~kséges bűne, me- demptóreml O vere beáta 
lyet eltörölt Krlsztus ha- nox, quae sola méruit scire 
lála l . Ó szerenesés vétek, tempus et ho ram, in qua 
mely Ily nagy és ekkora föl- Christus ab lnferis resurré-
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ségű Megváltót érdemeiti ó xitl Haec nox est, de qua 
valóban boldog éj, mely scriptum est: Et nox sicut 
egymaga volt méltó tudni dies illuminábltur: Et nox 
az időt és az órát, melyben llluminátlo mea in delldis 
Krisztus halottaiból föltá- meis. Hujus lgitur sanctifi
madott. Ez az az éj, melyről cátio noctis fuga t scélera, 
Irva áll: És az éjjel oly culpas tavat: et reddit Inno
világos lesz, mint a nappal és céntiam lapsis, et moestis 
az éj világosságot derU rám laetitiarn: fuga t ódla, con
gyönyöreimben.Ennekazéj- córdiam parat, et curvat 
nek megszentelll ereje elűzi a lmpéria. 
gonoszságot, lemossa a bű-
nöket és visszaszerzi az elesetteknek az ártatlanságot, 
a szomorúaknak a vigasztalást; elűzi a gyűlölséget, ki
eszközli az egyetértést, s megalázza a birodalmakat. 

Most a diákonus kereszt alakban a következő sorrendben : 

l 
425 

3 
a tömjéncsomókat a húsvéti gyertyálla illeszti azután folytatja 

az· éneket: 

Ennek az éjnek kegyel- ln hujus lgitur noctis 
mében fogadd tehát szent grátia, súscipe, sancte Pa
Atyánk, e tömjénnek esti ter, incénsi hujus sacrifi
áldozatát, melyet Szentegy- ci um vesperUnum: quod 
házl!d a méhek művéből, e tibi in hac Cérei oblatlóne 
húsvéti gyertyának ünne- solémni, per ministrórum 
pélyes fölajánlásával szol- manus de opéribus apum, 
gáinak keze által neked be- sacrosAncta reddit Ecclésia. 
mutat. Ámde már ismerjük Sed jam colúrnnae hujus 
e viaszoszlop dicsőségét, me-~ praecónia nóvimus, quam 
lyet az Isten tiszteletére a in honórem Dei rútilans 
fellobbanó tűz meggyújt. ignis accéndit. 
(Ekkor a diákonus a httromágú gyertyatartón égő gyertyák 

egyikével meggyujtja a húsvéti gyertyát.) 

Mely ámbár részekre osz
lik, kölcsönvett fényéblll 
mindazonáltal semmit sem 
veszlt; mivel az az olvadó 
viasz táplálja, melyet a méh
klrálynll készitett e drága
látos szövétnek anyagáuL 

Qui licet sit divisus in 
partes, mutuátl tamen lúml
nis detriménta non novit. 
Alitur enim Jiquántibus 
ceris, quas in substAntiam 
pretiósae hujus lámpadis, 
apis mater edúxit. 
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Ezutin meggyujtjAk az oltir gyertylit és a diAkonus folytatja : 

ó, valóban boldog éj l mely O vere beáta nox, quae 
az egyiptomiakat kifosz- exspoliávit Aegyptios, di
totta és a zsidókat gaz- távit Hebraeosl Nox, in 
daggá tette; az az éj, me ly- qua terrénis caeléstia, hu
ben a mennyeiek a föl- mánis divina jungúntur. 
d i ekkel, az istenlek az em- Orámus ergo te, Dómine: 
berlekkel egyesülnek. Ké- ut céreus iste in honórem 
rünk azért, Urunk, téged, tui nómlnis consecrátus, ad 
hogy ez a neved tiszte- noctis hujus callginern de
letére fölszentelt viasz- struéndam, lndeffciens per
gyertya szantelen világltson sevéret. Et in odórem sua
az éj sötétségének szétosz- vitátis accéptus, supér
latására. Fogadd kellemes nis lumináribus misceátur. 
illatkén t, hogy a mennyei Flammas e jus lúcifer matu
világosságokkal egyesüljön, tínus invémat. Ille, inquam, 
és Igy lángja elhasson a haj- lúcifer, qui nesclt occásum. 
nali csillaghoz, ahhoz a haj- Ille, qui regréssus ab Inte
nali csillaghoz, aki alko- ris, humáno géneri serénus 
nyatot nem ismer; ahhoz, illúxit. Precámur ergo te, 
k1 halottalból föltámadott Dómine: ut nos fámulos 
és teljes fényében fölragyo- tuos, omnémque clerum, et 
gott az emberi nem előtt. devotlssimum pópulum: una 
Azért kérünk téged, Urunk, l cum beatlssimo Papa no
hogy minket szolgáidat és stro N. et Antlstite nostro 
az egész egyházi rendet s 1 N. quiéte témporum con
az ájtatos népet szentséges céssa, in his paschálibus 
Atyánkkal, N. pápával, fő- gáudiis, assldua protectióne 
pásztorunkkal, N-el együtt régere, gubernáre, et con
napjainkban békességet en- serv á re dignérls. • Per eúm
gedvén, e húsvéti ünnepek dem Dóminum nostrum je
örömeiben folytonos c5rkö- sum Christum Filium tu
déssel igazgatni, kormá- um: Qui tecum viv it et re
nyozni és megtartani mél- gnat in unitáte Splritus 
tóztassál.• Ugyanazon ami Sancti Deus: per ómnia sae
u.runk Jézus Krisztus, a te cula saeculórum. :&. Amen. 
F1ad által: ki veled él és i 
uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, lsten, mindörökön 
örökké }l.. Amen. 



NAGYSZOMBAT 507 

ll. A KERESZTSÉG OHNEPÉLYES KISZOLGÁLTATÁSA. 

(A diákonus lila stólát és manlpulust vesz fel és a pap ls vlola
szlnli ruhát ölt és olvasni kezdi az olvasmányokat. Az olvasmá
nyok a hittanulók oktatására szolgáitak és betöltötték ·szlnte az 
egész éjtszakát. Valamennyi a keresztség felvételére készit etil.) 

1. A azent olvumányok. 
Els6 Jllveodlllés. (Mózes l. 1-31 ; 2, 1-2.) 

Amint lsten egykor megteremtette a vll~got, úgy alkotja újjá 
az ember lelkét a természetföllittl életre. És .amint a teremtéskor 
elsten lelke lebegett a vizek teietb, úgy szálile most is a Szentlélek 
a keresztség vizére, hogy akik benne elmerQinek, a viz és a Lélek 
által újra szülessenek. 

Kezdetben teremté az ls- l" princlpio creávit Deus 
ten a mennyet és a föl- caelum, et terram. Terra 

det. A föld azonban puszta autem erat inánis, et vácua, 
és Qres volt és sötétség volt et ténebrae erant super 
a mélység szinén: de az ls- fáciem abyssi: et Spirit us 
ten Lelke ott lebegett a vi- Dei ferebátur super aquas. 
zek felett. És mondá az ls- Dixitque Deus: Fiat lux. 
ten: Legyen világosság l És Et facta est lux. Et vidit 
llln világosság. Es látá az Deus lucem quod esset 
Isten, hogy a világosság jós bona: et divisit lucem 
elválasztá a világosságot a a ténebris. Appellavltque 
sötétségtlll, és elnevezé a vi- Iucem Diem, et ténebras 
Iágosságot nappalnak, a sö- Noctem: factúrnque est 
tétséget meg éjtszakának. véspere, et mane, dies 
És Jón este meg reggel: egy 

1 

unus. Dixit quoque Deus: 
nap. Mondá továbbá az ls- Fiat firmaméntum in médio 
ten: Legyen boltozat a vi- aquárum: et dividat aquas 
zek között s válassza el a vi- 1 ab aquls. Et fecit Deus 
zeket a vizektlll. Meg is al- firmaméntum, ~ivisltque 
kotá az Isten a boltozatot, s aquas, quae erant sub flr
elválasztá azokat a vizeket, maménto, ab his, quae 
amelyek a boltozat alatt erant super firmaméntum. 
voltak, azoktól, melyek a Et factum est ita. Vocavit
boltozat felett voltak. úgy que Deus firmaméntum 
Jón tehát. És elnevezé az ls-r eaeium: et factum est vé
ten a boltozatot égnek. És spere, et mane, dies secún
llln este meg reggel: máso- d us. Dixit vero Deus: Con
d ik nap. Mondá továbbá az gregéntur aquae, quae sub 
lsten: Gyűljenek a vizek, l caelo sunt, in locum unum: 
melyek az ég alatt vannak, et appáreat árida. Et fa-
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egy helyre, s tűnjék el~ a 
száraz l úgy is llln. ~s elne
vezé az lsten a szárazat 
földnek, az egybegyűlt vi
zeket pedig elnevezé ten
gernek. ~s látá az lsten, 
hogy jó. Majd mondá: Hajt
son a föld füvet, mely zöl
dül és magot hoz, és gyü
mölcsözll fát, mely gyü
mölcsöt hoz faja szerint, 
belseJében maggal a földön. 
úgy IS Illo. Hajta ugyanis a 
föld fQvet, mely zöldül s 
magot hoz, faja szerint, s 
fát, mely gyümölcsöt hoz, 
mindegyiket maggal, faja 
szerint. És látá az lsten, 
hogy jó. És Jön este meg 
reggel: harmadik nap. 
Mondá továbbá az lsten: 
Legyenek vllágltók az ég 
boltozatán, s válasszák el a 
nappalt az éjtszakától, je
lezzék az időket, a napokat 
s az esztendllket, világos
kodl"anak az ég boltozatán 
s vi ágitsanak a földre. úgy 
ls l~n. Megalkotá ugr,anls az 
lsten a két nagy v1lágltót, 
a nagyobbik világitót: 
hogy uralkodjék a nappalon 
s a kiseblik világltót, hogy 
uralkodjék az éjtszakán, 
meg a csillagokat, és az ég 
boltozatára helyezé ~ket, 
hogy vilábitsanak a földre, 
uralkodjanak a nappalon és 
az éjtszakán, és válasszák el 
a világosságot a sötétség
tlll. És látá az lsten, hogy jó. 
És l~ n este meg reggel: ne
gyedik nap. Mondá továbbá 
az lsten: Hozzanak elé a 

ctum est ita. Et vocávit 
Deus áridam, Terram: con
gregationésque aquárum ap
pellávit Mária. Et vidit De
us quod esset bonum. Et 
ait: Gérminet terra herbarn 
vlréntem, et faciéntem se
men, et lignum pomiferum 
fáciens fructum juxta genus 
suum, cujus semen in semet
Ipso sit super terram. Et 
factum est ita. Et prótulit 
terra herbarn vlréntem, et 
faciéntem semen juxta ge
nus suum, llgnúmque fá
clens fructum, et habens 
unumquódque seméntern 
secúndum spéciem suam. 
Et vidit Deus quod esset 
bonum. Et factum est vé
spere, et mane, dies tértlus. 
Dixit autern Deus: Flant 
luminária in firmaménto 
caeli, et dividant diem, ac 
noctem, et sint in signa, et 
térn pora, et dies, et annos: 
ut lúceant in firmaménto 
caeli, et illúminent terram. 
Et factum est Ita. Fecitque 
Deus duo luminária magna: 
lumináre majus, ut prae
ésset diéi: et lumináre mi
nus, ut praeésset nocti: et 
stellas. Et pósuit eas ln fir
maménto caell, ut lucérent 
super terram, et praeéssent 
diéi ac nocti, et divlderent 
lucern, ac ténebras .. Et vidit 
Deus quod esset bonum. Et 
factum est véspere, et ma ne, 
dies quartus. Dixit étiarn 
Deus: Prodúcant aquae rép
tile ánlmae vlvéntis, et vo
látile super terram sub fir-
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vizek csúszó-mászó éld lé- maménto caeli. Creavftque 
nyeket és szárnyaljon szár- Deus cete grándia, et om
nyas a föld felett, az ég boi- nem ánimam vivéntem at
tozata alatt. Meg is teremté 1 que motábilem, quam pro
az lsten a nagy tengeri ször- dúxerant aquae in spécies 
nyetegeket meg mindazt az suas, et omne volátile se
éld- s mozgó lényt, melyet a cúndum genus suum. Et vi
vizek eléhoztanak, fajuk dit Deus quod esset bonum. 
szerint, s minden szárnyast, Benedixitque eis, dicens: 
faja szerint. És látá az ls- Créscite, et multíplicámlni, 
ten, hogy jó. És megáldá et repiéte aquas maris: avés
dket, mondván: Szaporod- que multiplicéntur super 
jatok, sokasodjatok s tölt- terram. Et factum est vé
sétek be a tenger vizeit, és spere, et mane, dies quin
sokasodjék a szárnyas a föl- tus. Dixit quoque Deus: 
dön. És ld n este meg reggel: Prodúcat terra ánimam vi
ötödik nap. Mondá továbbá véntem ln génere suo: ju
az lsten: Hozzon elé a föld ménta et reptllla, et béstlas 
éldlényt, faja szerínt: bar- terrae secúndum spécies 
mot, csúsz6-mászót s szá- suas. Factúrnque est ita. Et 
razföldl vadat, faja szerlnt. fecit Deus béstlas terrae 
úgy ls lőn. Megalkotá ugyan- juxta spécies suas, et j u
is az lsten a szárazföld ménta, et omne réptlle 
vadjalt, faj uk szerint, meg a terrae in génere suo. Et vi
barmokat s a föld minden dit Deus quod esset bonum, 
csúszó-mászóját, faja sze- et ait: Faclám us hóminem 
rint. És látá az lsten, hogy ad lmáginem, et slmilitú
jó. Majd mondá: Alkoa- dinern nostram: et praesit 
sunk embert a ml képfinkrt pfscibus maris, et volatill
s hasonlatosságunkra, s bus caell, et béstlis, univér
uralkodjék a tenger halain, saeque terrae, omnique ré
az ég madarain, az állato- ptill, quod movétur ln terra. 
kon és az egész földön, Et creávit Deus hómfnem 
meg minden csúszó-mászón, ad lmáginem suam: ad 
mely mozog ·a földön. Meg írnáginem Dei creávlt lll um, 
is teremté az lsten az em- másculum et férninam creá
bert: a maga képére, az ls- vit eos. Benedixitque lll ls 
ten képére teremtette; fér- Deus, et ait: Créscite, et 
fiúnak és asszonynak te- multlplicáminl, et repiéte 
remtette. És megáldá dket terram, et subjfcite eam, et 
az lsten, és mondá: Sza po- dominámini p lsdbus maris, 
rodjatok, sokasodjatok, s et volatlllbus caell, et uni
töltsétek be a földet s hajt- vérsis anlmántibus, quae 
sátok uralmatok alá és ural- movéntur super terram. Dl-
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kodjatok a tenger halain, az xftque Deus: Ecce dedi vo
ég madarain s minden álla- bis omnern herbarn afferén
ton, mely mozog a földön. tem semen super terram, et 
Majd mondá az Isten: Ime, univérsa ligna, quae habent 
nektek adtam minden füvet, j in semetipsis seméntern gé
mely magot hoz, a földön, s 1 neris sui, ut sint vobis ln 
mlnden fát, melynek benn a 1 escarn: et cunctls animánti
gyümölcsében van fajának i bus terrae, omnique vólucri 
megfelelő magva, hogy ele-

1 
caeli, et univérsis, quae mo

deltekre legyen, a zöld nö- l véntur in terra, et in qui
vényzetet pedig a föld min- 1 bus est ánima vivens, ut 
den állatának, az ég minden 1 hábeant ad vescéndum. Et 
madarának s mindannak, factum est ita. Viditque 
mi mozog a földön s miben Deus cuncta, quae fécerat: 
éllJ pára vagyon, hogy ele- et erant valde bona. Et fa
delükre legyen. úgy is lőn. ctum est véspere, et mane, 
e.s látá az Isten, hogy dies sextus. lgitur perféctl 
mindaz, amit alkotott, fe- sunt caeli, et terra, et om
tette jó volt. És lőn este meg nis ornátus eórum. Com
reggel: .hatodik nap. Eiké- ptevitque Deus die séptimo 
szüle tehát az ég és a föld s opus suum, quod fécerat: 
minden ékességük. És befe- et requlévit die séptimo ab 
j ezé az lsten a hetedik napra univérso ó pere quod pa
munkáját, melyet végzett trárat. 
és megnyugovék a hetedik 
napon mlnden munkától, melyet folytatott. 

Könyörögjünk.r.Hajtsunk Qrémus. r. Flectámus gé-
térdet. .&. Álljunk föl. nua. ~· Leváte. 

lsten, ki az embert cso- Deus, qui mirablllter creá-
dálatosan teremtetted és stl hóminem, et mirabllius 
még csodálatosabban meg- redemlstl: da nobis, quae
váltottad, add, kérünk, sumus, contra oblecta
hogy a bfin csábitásainak ménta peccáti, mentls ra
eltökélt akarattal ellentáll- tióne perslstere; ut me
junk és Igy az örökké- reámur ad aetérna gáudia 
tartó örömökre eljuthas-J pervenlre. Per Dóminum 
sunk. A mi Urunk. nostrum. 

Múo•lk Jllven•ll16a. (Mózes l. 5, 6, 7-8.) 

A vizözön egykor eltemette a blínös földet ; Igy temeti el a 
régi blínös embert a keresztvlz. A vizözönkor csak a bárkában 
livlik szabadulhattak meg a haláltól és most ls azokra vár új Ilet 
ls Odvöaslg, akik a keresztség által beléptek az Egybiz bilrkájába. 
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Noé, mikor ötszázeszten
dős volt, nemzé Szé

met, Kárnot és Jáfetet. Mi
kor pedig az emberek soka
sodni kezdettek a földön s 
leányokat nemzettek, láták 
az lsten fiai, hogy az embe
rek leányai szépek és felesé
gül vevék közülük mlndazo
kat, kiket kiszemeltek. Mon
dá erre az lsten: Ne marad
jon az én lelkem örökké az 
emberben, mivel test ó: 
százhúsz esztendő legyen 
még napjaiból. Az Óriások 
voltak a földön azokban a 
napokban. Miután ugyan
is az lsten fiai bementek az 
emberek leányaihoz és azok 
azültek; ezekazok az erős, az 
ősidőkből hfresférflak.Mikor 
aztán látta az lsten, hogy 
nagy az ember gonoszsága a 
földön s hogy szfve minden 
gondolata mindenkor go
noszra irányul, megbáná, 
hogy embert alkotott a föl
dön és mélyen bánkódván 
szfvében, mondá: Eltörlöm 
az embert, akit teremtet
tem, a föld szfnéről, el az 
embert s a barmot, a csúszó
mászót s az égi madarat, 
mert bánom, hogy alkot
tam őket. Noé azonban ke
gyelmet talála az úr előtt. 
Noé nemzetségtörténete a 
következő. Noé igaz és tö
kéletes ember volt nemze
dékében: az lstennel jára. 
Három fiút nemze: Szémet, 
Kárnot és Jáfetet. A föld 
azonban megromlék az ls
ten előtt és tele lőn gonosz-

N oe vero cum quingentó
rum esset annórum, gé

nult Sem, Ch am, et Japheth. 
Cumque coepíssent hórnines 
multiplicári super terram, 
et fllias procreássent, vi
déntes filii Dei fflias hómi
num, quod essent pulchrae, 
accepérunt sibi uxóres ex 
ómnibus, quas elégerant. 
Dixitque Deus: Non per
manébit spfrltus meus ln 
hómine in aetérnum, quia 
caro est: erúntque dies illfus 
centum viginti annórum. 
Gigántes autern erant super 
terram in diébus illi. Post
quam enim ingréssi sunt 
filii Dei ad fflias hóminum, 
illaeque genuérunt, Isti sunt 
poténtes a saeculo viri fa
mósi. Videns autern Deus, 
quod multa malltia hórnl
num essetin terra, et cuncta 
cogitátio cordis inténta es
set ad malum omni tém
pore, poenltuit eum, quod 
hóminem fecfsset in terra. 
Et tactus dolóre cordis in
trlnsecus: Delébo, inquit, 
hóminem, quem creáv1, a 
fácie terrae, ab hómlne us
que ad animántla, a reptili 
usque ad vólucres ca ell: 
poenitet enim me fecfsse 
eos. Noe vero invénit grá
tiarn coram Domino. Hae 
sunt generatiónes Noe: Noe 
vir justus atque perféctus 
fuit in generatlónibus suis, 
cum Deo ambulávlt. Et gé
nuit tres fllios, Sem, Cham, 
et Japheth. Corrúpta est 
autern terra coram Deo, et 
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sággal. Mikor aztán látta az repiéta est iniquitáte. Cum
lsten, hogy a föld megrom- que vidlsset Deus terram 
lott (mert romlott útra tért esse corrúptam (omnis qulp
mlnden test a földön), mon- pe caro corrúperat viam 
dá Noénak: Minden testnek suam super terram), dixit 
elérkezett a vége előttem: ad Noe: Finis univérsae car
megtelt a föld gonoszsággal nis venit coram me: repiéta 
általuk s én elpusztftom est terra lniquitáte a fácie 
c5ket a földdel együtt. Ké- eórum, et ego dispérdam 
szlts magadnak bárkát si- eos cum terra. Fac tibi ar
mltott fából, kamrákat ké- cam de Iignis laevigátis: 
szlts a bárkában, és kend mansiúnculas in arca fácies, 
be szurokkal belülről, kl- et bltúmine Jinles intrlnse
vülről. És pedig ekképpen cus et extrlnsecus. Et sic 
készltsd: háromszáz könyök fácies eam: Trecentórum 
legyen a bárka hossza, ötven cubltórum erit longitúdo 
könyök a szélessége, s har- arcae, quinquaglnta cubitó
minc könyök a magassága. rum latitúdo, et triglnta eu
Ablakot csinálj a bárkára s bitórum altitúdo illius. Fe
attól egy könyöknyire esi- néstram in arca fácies, et in 
náld a tetejét; a bárka ajta- cúbito consummábis sum
ját pedig oldalt helyezd el, mitátem ejus: óstium au
alsó, második és harmadik tem arcae pones ex látere: 
emeletet készlts benne. Mert deórsum coenácula, et tri
Ime, én az özön vizeit hozom stega fácies ln ea. Ecce ego 
majd a földre, hogy megöl- addúcam aquas dilúvii su
jek miilden testet, melybeó per terram, ut lnterffciam 
az élet lehelete vagyon az omnern carnem, in qua spi
ég alatt: minden, mi a föl- ri tus vitae est subter eae
dön van, elvész. Veled azon- Ium. Unlvérsa quae in terra 
ban szövetséget kötök: sunt, consuméntur. Ponám
menj be majd a bárkába, te que foedus meum tecum: et 
s veled fiaid, feleséged s ingrediérls arcarn tu, et filii 
fiaid feleségei, s vigy be tui, uxor tua, et uxóres fi
majd minden állatból, min- llórum tuórum tecum. Et 
den testből kettőt-kettc5t, ex cunctis animántibus uni
hlmet és nőstényt a bárká- vérsae carnis bina indúces 
ba, hogy életben maradj a- in arcam, ut vivant tecum: 
nak _veled. A madárból, faja mascullnl sex us, et femi
szer!nt, a baromból, faja nini. De volúcribus juxta 
szennt, meg a föld mlnden genus suum, et de juméntis 
csúszó-másiójából, faja sze- in génere suo, et ex omni 
rlnt, mlndenből kettő-kettő réptili terrae secúndum ge
menjen be majd véled, hogy n us suum: blna de ómnlbus 
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életben maradjon. Végy te- ingrediéntur tecum, ut pos
hát majd minden eledelből, sint vivere. Tolles lgitur te
ami ennivaló, magaddal s cum ex ómnibus escis, quae 
hord be magadhoz, hogy ele- mandi possunt, et compor
ségfil legyen neked és nekik. tábis apud te: et erunt tam 
Meg is cselekvé Noé mind- tibi, quam illis in cibum. 
azt, amit az lsten meg- Fecit lgitur Noe ómnia, quae 
parancsolt neki. Hatszáz- praecéperat illi Deus. Erát
esztendős volt, amikor az que sexcentórum annórum, 
özön vizei elárasztották a quando dilúvii aquae !nun
földet. Felszakada a nagy davéruntsuperterram. Rup
mélység minden forrása s ti sunt omnes fontes abyssi 
megnyilának az ég zsilipjei magnae, et cataráctae caeli 
s lőn eső a földre negyven apértae sunt: et facta est 
nap és negyven éjen át. plúvia super terram quadra
Ugyancsak azon a napon glnta diébus, et quadra
méne be Noé meg Szém, glnta nóctibus. ln artlculo 
Kám és jáfet, a fiai, meg diéi illfus ingréssus est Noe, 
velük felesége s fiainak há- et Sem, et Cham, et ja
rom felesége a bárkába, ők pheth, filii ejus, uxor illius, 
és minden állat faja sze- et tres uxóres filiórum ejus 
ri nt, s minden barom, faja cum eis in arcarn: ipsi, et 
szerint s minden csúszó- omne ánimal secúndum ge
mászó, mely mozog a föl- nus suum, univérsaque ju
dön, faja szerint s minden, ménta in génere suo, et 
mi repül, faja szerint, min- omne, quod movétur super 
den madár s minden szár- terram in génere suo, cun
nyas. A bárka pedig tova ctúmque volátile secúndum 
haladt a vizeken. Végül igen genus suum. Porro arca fe
elhatalmasodának a vizek a rebátur super aquas. Et 
föld felett és elborUának aquae praevaluérunt nimis 
minden magas hegyet az super terram: opertlque 
egész ég alatt: tizenöt kö- sunt omn es montes excels! 
nyökkel volt magasabb a sub univérso caelo. Quin
viz, mlnt a hegyek, amelye- decim cúbitis áltior fuit 
ket elborltott. Oda is vesze aqua super montes, quos 
mlnden test, mely mozgott operúerat. Consúmptaque 
a földön, madár és barom, est omnis caro, quae move
vadésminden csúszó-mászó, bátur super terram, vólu
mely csúszik-mászik a föl- crum, animántium, bestiá
dön - csak Noé marada rum, omniúrnque reptílium, 
meg s azok, kik vele voltak quae reptant super terram. 
a bárkában. És százötven Remánsit autern solus Noe, 
napig tarták hatalmu~ban et qui cum eo erant in arca. 

Misszál~. 33 
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a vizek a földet. Ekkor meg- Obtinuerúntque aquae ter
emlékezék az lsten Noéról ram centum quinquaglnta 
s minden állatról, meg min- diébus. Recordátus autern 
den baromról, mely vele Deus Noe, cunctorúmque 
volt a bárkában, és szelet animántium, et ómnium ju
fúvata a földre és elapadá- mentórum, quae erant cum 
nak a vizek. És bezárulá- eo in arca, addúxit splritum 
nak a mélység forrásai meg super terram, et imminútae 
az ég zsilipjel s megszíl- sunt aquae. Et claus! sunt 
nék az eső az égből. És visz- fontes abyssl, et cataráctae 
szahúzódának a vizek a caeli: et prohlbitae sunt 
földről, folyvást vissza, s plúvlae de caelo. Reversae
százötven nap mulva apadni que sunt aquae de terra 
kezdének. Mikor aztán negy- eúntes, et redeúntes: et coe
ven nap elmúlt, kinyitá pérunt mlnui post centum 
Noé a bárka ablakát, ame- quinquaglnta dies. Cumque 
lyet készitett s kibocsátá a translssent quadragiota dies, 
hollót; az künn repülgetett, apériens Noe fenéstram ar
mlg a vizek fel nem szárad- eae, quam fécerat, dimlsit 
tak a földön, de nem tére corvum, qui egrediebátur, 
vissza. Kibocsátá utána a et non revertebátur, donec 
galambot is, hogy lássa, siccaréntur aquae super ter
megszantek-e már a vizek ram. Emfsit quoque colúrn
a föld szlnén. Az, mivel nem bam post eum, ut vidéret si 
talált helyet, hol megpihen- jam cessássent aquae super 
jen lába, visszatére hozzá fáciem terrae. Quae cum 
a bárkára: vizek voltak non invenlsset, ubi requie
ugyanis még az egész földön, sceret pes e jus, revérsa est 
mlre 6 kinyujtá kezét, meg- ad eum ln arcarn: aquae 
fogá és bevevé a bárkába. enim erant super univér
Mlután pedig várt még má- sam terram: extendltque 
slk hét napig, újra klbo- manum, et apprehénsam 
csátá a galambot a bárká- lntulit ln arcam. Exspectá
ból. Ez aztán este felé visz- tls autern ultra septem dié
szatére hozzá és zöldleveifi bus állls, rursum dimlsit co
olajfagallyat hoza a csőré- lúmbam ex arca. At illa 
ben. Megérté tehát Noé, venit ad eum ad vésperam, 
hogy megszfint a viz a föl- portans rarnum ollvae vi
dön. Mindazonáltal még má- réntibus főlils ln ore suo. 
sik hét napig vára, aztán lntelléxit ergo Noe, quod 
kibocsátá a galambot s az cessássent aquae super ter
többé nem tére vissza hozzá. ram. Exspectávltque nlhlló
Szóla ekkor az lsten Noé- mlnus septem álios dies: et 
hoz, mondván: Szállj kl a emf~it colúmbam, quae non 
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bárkából, te és feleséged, 
fiaid meg fiaid feleségei vé
ed. Hozz ki magaddal 
mlnden állatot, mely nálad 
vagyon, mlnden testet, 
szárnyast, barmot s min
den csúszó-mászót, mely 
csúszik-mászik a földön s 
járjatok-keljetek a földön: 
szaporodjatok és sokasod
jatok rajta. Kiszálla tehát 
Noé és fiai, felesége meg 
fiainak feleségei vele és kl
jöve a bárkából valameny
nyi állat, barom és csúszó
mászó, mely csúszik-mászik 
a földön, faja szerint. ~kkor 
Noé oltárt épite az Urnak 
s vlln minden tiszta barom
ból és madárból, és egészen 
elégli áldozatokat mutata 
be az oltáron. És megérzé 
az úr a kedves illatot. 

est revérsa ultra ad eum. 
Locútus est autem Deus ad 
Noe, dicens: Egrédere de 
arca, tu, et uxor tua, fflll 
tui, et uxóres filfórum tuó
rum tecum. Cuncta ani
mántia, quae sunt apud te, 
ex omni carne, tam in vola
tflibus, quam in béstlis, et 
univérsis reptflibus, quae 
reptant super terram, educ 
tecum, et ingredlminl super 
terram: créscite, et multi
plicámini super eam. Egrés
sus est ergo Noe, et filii ej us, 
uxor illius, et uxóres filió
rum ejus cum eo. Sed et 
ómnia animántla, juménta, 
et reptflia, quae reptant su
per terram, secúndum genus 
suum, egréssa sunt de arca. 
Aedificávlt autern Noe al
táre Dórnino: et tollens de 
cunctls pecóribus, et volú

cribus mundis, óbtulit holodusta super altáre. Odorá
túsque est Dóminus odórem suavitátis. 

Könyörögjünk.f.Hajtsunk Qrémus. Flectámus gé-
térdet. If.. Álljatok föl l nua. If.. Leváte. 

lsten, változhatatlan erll Deus, incommutábllls vir-
és örök világosság, tekints tus, et lumen aetérnum: 
kegyesen egész Egyházad réspice propftius ad totfus 
csodálatos misztériumára s Ecclésiae tuae mirábile sac
az emberi nem Odvösségé- raméntum, et opus salútis 
nek mfivét örök terveid humánae, perpétuae dispo
szerint megbékélve hajtsd sitiónls efféctu tranquillfus 
végre; hogy Igy az egész operáre; totúsque mundus 
világ lássa és tapasztalja, experiátur et vfdeat dejécta 
hogy a lesujtottakat feleme- érlgi, inveteráta renovári, 
led, az elavultakat megújf- et per ipsum redfre ómnia 
tod s minden helyreáll, az in Integrum, a quo sump
által akitlll ered, Fiad, a sére princlpium: Dóm l num 
mi Urunk jézus Krlsztus nostrum jesum Christum 
által: Ki veled él. Filium tuum: Qui tecum. 

33• 
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Harma~k j6ven.6161. (Mózes l. 22, 1-19.) 

Abrahi\m, a •mi hltOnk atyja•. Az ő hivő és engedelmes lelkO
Jete mutatja, hogy mlnő hitnek és készséges engedelmességnek 
kell Jennie a megkeresztelendökben, hogy az Ábrahi\mnak adott 
és az EgyhAzban megvalósult Igéretnek részesel lehessenek. 

Ama napokban: Próbára l n diébus illis: Tentávit 
tevé az lsten Ábrahámot Deus Abraham, et dixit 

és mondá neki: Ábrahám, ad eum: Ab ra ham, Abra
Ábrahámi ű azt felelé: Itt ham. At ille respóndit: 
vagyok. Mondá neki az ls- Adsum. Ait iili : Tolle ff
ten: Vedd egyszülött fiadat, lium tuum unigénitum, 
klt szeretsz, lzsákot s menj quem diligis, Isaac, et vade 
el a Gondoskodás földére s ln terram visiónis: atque 
áldozd fel ott egészen elégő ibl ófferes eum in holocáu
áldozatul az egyik hegyen, stum super unum móntium, 
amelyet majd mutatok né- quem monstrávero tibi. lgi
ked. Felkele erre Ábrahám tur Abraham de nocte con
az éjtszakából, megnyergelé súrgens, stravit ásinum su
szamarát, maga mellé vevé um: ducens secum duos jú
két legényét meg lzsákot, a venes, et Isaac filium suum. 
fiát, s miután fát hasoga- Cumque concidlsset ligna in 
tott az egészen elégő áldo- holocáustum, ábiit ad lo
zathoz, elindula arra a hely- cum, quem praecéperat ei 
re, amelyet az lsten meg- Deus. Die autern tértio, 
hagyott neki. A harmadik elevátis óculis, vidit locum 
napon, mikor felemelte sze- procui: dixitque ad púeros 
mét, meglátá azt a helyet suos: Exspectáte hic cum 
a messziségben. Mondá erre ásino: ego, et puer illuc us
legényeinek: Várjatok itt a que properánt es, postquam 
szamárral; én meg a gyer- adoravérimus, revertémur 
mek elsletünk amoda s ha ad vos. Tulit quoque ligna 
imádkoztunk, visszatérünk holocáusti, et impósuit su
hozzátok. Vevé tehát az per Isaac filium suum: ipse 
egészen elégő áldozatra való vero portábat in mánibus 
fát s feltevé Izsákra, a fiára, ignem, et gládium. Cumque 
ő maga meg a tüzet és a kar- duo pérgerent simul, dixit 
dot vitte a kezében. Amint Isaac patri suo: Pater mi. 
Igy ketten együtt mende- At iile respóndit: Quid vis, 
~éltek, mondá Izsák az aty- fili? Ecce, inquit, ignis, et 
Jának: Atyám l Az felelé: ligna: ubi est vfctima holo
Mit akarsz, fiam? fme, cáusti? Dixit autern Abra
mondá amaz, itt a tűz meg ham: Deus providébit sibi 
a fa, de hol van az egé- victimarn holocáustl, fill mi. 
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szen elégil áldozatra való Pergébant ergo páriter: et 
állat? Mondá erre Ábra- venérunt ad locum, quem 
hám: Az lsten majd gon- osténderat ei Deus, in quo 
doskodik magának egészen aedificávit altáre, et désuper 
elégil áldozatra való állat- ligna compósuit: cumque al
ról, fiam. Igy mendegél- ligásset Isaac filium suum, 
tek együtt, míg eljutottak pósuit eum in altáre super 
arra a helyre, amelyet az ls- struem lignórum. Extendft
ten mutatott neki; ott ol- que manum, et arrfpuit giá
tárt épite, elrendezé rajta a dium, ut immoláret filium 
fát s miután megkötözte suum. Et ecce Angelus Dó
lzsákot, a fiát, feltevé az ol- mini de caelo clamávit, di
tárra, a farakásra. Azzal ki- cens: Abraham, Abraham. 
nyujtá kezét s megfogá a Qui respóndit: Adsum. Dl
kardot, hogy levágja fiát. xitque ei: Non exténdas ma
De Ime, kiálta az úr angyala num tu am super púerum, 
a mennyblil, mondván: Áb- neque fácias illi quidquam: 
rahám, Ábrahám. ű azt fe- nunc cognóvi, quod times 
lelé: Itt vagyok. Mondá Deum, et non peperclsti uni
erre néki: Ne nyúljon kezed gén i to fili o tuo propter me. 
a gyermekhez s mit se esi- Levávit Abraham óculos 
nál j neki: most már tudom, suos, viditque post tergum 
hogy féled az lst~nt s ked- aríetem inter vepres haerén
vernért egyszülött fiadnak tem córnibus, quem assú
sem kedveztél. Felemelé mens óbtulit holocáustum 
erre Ábrahám a szemét s pro fllio. Appellavltque no
megláta maga mögött egy men loci illius, Dóminus vi
kost, mely szarvával me~- det. Unde usque hódie dl
akadt a bozótban; elhozá es citur: ln monte Dóminus 
azt áldozá fel egészen elégil vidébit. Vocávit autern An
áldozatul a fia helyett. An- gelus Dómini Abraham se
nak a helynek pedig ezt a cúndo de caelo, dicens: Per 
nevet adá: Gondoskodik az memetlpsum jurávi, dicit 
úri Azért mondják mind- Dóminus: quia feclsti hane 
máig: A hegyen majd gon- rem, et non peperclsti fllio 
doskodik az úri Erre ismét tuo unigénita propter me: 
szólftá az úr angyala Ábra- benedicarn tibi, et multi
hámot a mennybtll, mond- plicábo semen tuum sicut 
ván: Enmagamra esküszöm, steilas caeli, et vel ut aré
mondja az úr, hogy mi- nam, quae est in llttore ma
vel ezt megtetted s ked- ris: possidébit semen tuum 
vernért egyszülött fiadnak portas inimicórum suórum, 
sem kedveztél, megáldalak et benedicéntur in sémine 
s megsokasltom ivadéko- tuo omnes gentes terrae, 
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dat, mint az ég csillagait s quia obedlsti voci meae. Re
miAt a tengerpart fövenyét: vérsus est Abraham ad púe
ivadékod fogJa birni ellen- ros suos, abierúntque Bersa
ségeinek kapuit s ivadékod- bée simul, et habitávit Ibi. 
ban nyer áldást a föld min-
den nemzete, mivel engedelmeskedtél szavamnak. Erre 
Ábrahám visszatére legényeihez s elmenének együtt 
Bersábéba és ott lakozék. 

Könyörögjünk.f.Hajtsunk Qrémus. f. Flectámus gé-
térdet. fl.. Álljatok föll nua. fl.. Leváte. 

lsten, minden hlv6 leg- Deus, fi délium Pater sum-
fil bb Atyja, ki az Igéret me, qui in toto orbe terrá
fiait szent kegyelmed b6sége rum, promissiónis tuae fllios 
által az egész föld kerek- diffúsa adoptiónis grátia 
ségén megsokasltod sa hús- multlplicas: et per paschále 
véti misztériumok által es- sacraméntum, Abraham pú
kQd szerint szolgádat Á b- erum tuum universárum, si
rahámot, valamennyi nép cut jurásti, géntium éfficis 
atyjává teszed, add, hogy patrem; da pópulls tuis 
népeid méltók legyenek arra digne ad grátiam tuae voca
a kegyelemre, mellyel 6ket l tiónis introlre. Per Dómi
örökségedbe meghlvtad. A l num nostrum jesum Chris-
mi Urunk. tum. 

Nqy,.Jk jliven•lllh. (Mózes ll. 14, 24-31 ; 15, 1.) 

Az izraeliták Atvonulá.sa a Vörlldengeren, a keresztségnek az 
etilképe volt. Ebben Jézus a keresztfájával, mlnt Mózes a vessz~ 
vel, utat nyit súmunkra. A bűnök szolgaságából, - ezek a ke
resztvlzben megsemmisülnek, -elvezet minket Isten fiainak aza
badsAgára. 

A ma napokban: Mikor el- l" diébus illis: Factum est 
J-\ jött a hajnali 6rállás in vigilia matutlna, et 
ideje, Ime, rátekinte az úr a ecce respfelens Dóminus su
tQz- és felh6oszlopból az per eastra Aegyptiórum per 
egyiptomiak táborára és colúrnnam ignis, et nubls, 
megbon tá hadseregüket és interfécit exércitum eórum: 
kldönté harci szekereik ke- et subvértit rotas cúrruum, 
rekeit, úgyhogy megfenek- ferebantúrque in profún
lettek. Mondák ekkor az dum. Dixérunt ergo Ae
egyiptomiak :fussunk Izraeli gyptii: Fugiámus Israélem: 
el61, mert az Ur harcol éret- Dóminus enim pugnat pro 
tok ell~nOnk. Mondá azon- eis contra nos. Et ait Dómi
ban az Ur Mózesnek: Nyujtsd n us ad Móysen: Exténde 
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ki kezedet a tenger fölé, hogy i manum tuam super ma re, 
térjenek vissza a vizek, rá az ut revertántur a quae ad 
egyiptomiakra, harciszeke- Aegyptios super currus, et 
reikre és lovasaikra. Mikor équites eórum. Cumque 
aztán Mózes kinyujtotta ke- extendlsset Móyses manum 
zét a tenger föle, az hajnal- contra mare, revérsum est 
ban visszatére előbbi helyére primo dilúculo ad prlórem 
és a vizek nekifutának a me- Jocum: fugientibúsque Ae
nekQJő egyiptomiaknak s az gyptiis occurrérunt aquae, 
úr belesodrá llket a habok et invólvit eos Dóminus ln 
közepébe. fgy a visszatérő médiis flúctibus. Reversae
vizek elborlták a fáraó que sunt aquae, et operu
egész hadseregének harci- é ru nt currus, et équites cunc
szekereit s lovasait, kik utá- ti exércitus Pharaónis, qui 
nuk nyomultak a tengerbe: sequéntes ingréssl fúerant 
egy sem marada meg közQ- mare: nec unus quidem su
lil.k. Izrael fiai azonban át- pérfuit ex eis. Filii autern 
kelének a kiszáradt tenger Israel perrexérunt per mé
közepén, miközben a viz dium sicc! maris, et aquae 
olyan volt jobbjuk és bal- eis erant quasi pro muro a 
juk fellll, mint a kllfal. fgy dextris et a sinlstris: libera-· 
szabadltá meg az úr azon a vitque Dóminus in die illa 
napon Izraelt az egyipto- Israel de manu Aegyptló
miak kezébllL Mikor aztán rum. Et vidérunt Aegyptios 
látták a megholt egyipto- mórtuos super titus maris, 
miakat a tenger partján s et manum magnam, quam 
azt a nagy hatalmat, meft- exercúerat Dóminus contra 
Jyel az úr velük elbánt, félé eos: tlmultque pópu1us Dó
a nép az Urat és hivének az minum, et credidérunt Dó
úrnak és szolgájának, Mó- mino, et Móysi servo ejus. 
zesnek. Akkor éneklék Mó- Tunc cécinit Móyses, et fi
zes és Izrael fial ezt az éne- lii Israel carmen hoc Dó-
ket az úrnak, mondván: mino, et dixérunt: 

Böjti ének. (Ex 15,1-2.) Tractus. (Exodi 15, l et 
Énekeljünk az úrnak, mert 2.) Cantémus Dómino: glo
fenségeset mlvelt: lovat és rióse enim honorificátus est: 
rajtaOlllt a tengerbe vetett: equum, et ascensórem pro
segitlim és oltalmazóm lett jécit in mare: adjútor, et 
üdvösségemre. l' .ő az én Iste- protéctor factus est mihi in 
nem,hadddicsllltem,Atyám- salútem. l'. Hic Deus meus, 
nak Istene, hadd magasz- et honorificábo eum: Deus 
talom. l'. Olyan az úr, mint patris mel, et exaltábo eum. 
a hősi harcos: Mindenható l'. Dóminus eónterens bella: 
az ll neve. Dóminus nomen est illi. 
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Könyörögjllnk.W.Hajtsunk Qrémus. 1. Flectámus gé-
térdet. &. Álljatok föl l nua. Jlr. Leváte. 

Isten, kinek hajdani cso- Deus, cujus antiqua mi-
dáit korunkban lslátjuktün- rácula étiarn nostris saeculis 
dökölni, mldőn az újjászüle- coruscáre sentimus : dum 
tésvize által a népek üdvös- quod uni pópulo, a perseeu
ségére azt eszközlöd, amit tióne Aegyptlaca liberándo, 
erős karoddal egy népnek déxterae tuae poténtia con
az egyiptomlak üldözésétől tullsti,id in sal ú tem géntium 
való megszabaditására míl- per aquam regeneratiónis 
veltél, engedd, hogy Ábra- operáris: praesta; ut in 
hám fiainak és a választott J Abrahae flllos, et ln Israell
népnek méltósága az egész ticarn dignitátern totfus 
világ teljességére átmenjen., mundi tránseat plenitúdo. 
A mi Urunk. Per Dóminum. 

OtHJk j6veodlll~ (lzaifls 54, 17; 55, l-ll.) 
lsten hiv Izaifis próféta lll tal a keresztség vizéhez. És lzaiás 

jövendöbe látó lélekkel magasztalja a Messi:.S birodalmát, mely· 
nek tagjaivfil tett minket ls a keresztség. 

Ez az Úr szolgáinak örök- Haec est herédita$ servó
része, és az ő igazságuk rum Dómini: et justitia 

nálam, úgymond az úr. Ti eórum apud me, dicit Dómi
szomjazók, jöjjetek a vizek- nus. Omnes sitiéntes venite 
hez mindnyájan, s akiknek ad aquas: et qui non habé
nincsen pénzetek, siessetek, tis argéntum, properáte, 
vegyetek és egyetek; jöjje- émite, et comédite: veníte, 
tek, vegyetek pénz nélkül émíte absque argénto, et 
és minden ellenérték nélkül absque ulla commutatióne, 
bort és tejet. Miért fordít- vinum, et lac. Quare appén
játok e pénzt arra, ami ditls argéntum non in pá
nem kenyér, és keresmé- nibus, et labórem vestrum 
nyeteket arra, ami jól nem non in saturitáte? Audite 
lakat? Hallgassatok, hall- audiéntes me, et comédlte 
gassatok reám, s akkor jót bonum, et delectábitur in 
esztek, és kövér ételekben crassitúdine ánima vestra. 
gyönyörködhettek. Hajtsá- Inclináte aurem vestram, et 
tok hozzám fületeket, jöjje- venite ad me: audite, et vi
tek hozzám, hallgassatok vet ánima vestra, et fériam 
ide, s akkor élni fog lelke- vobiscum pactum sempitér
tek; és én örök szövetséget num, misericórdias David fl
kötök veletek, a Dávidnak déles. Ecce testem pópulis 
megigért állandó irgalmas- dedi eum, ducem, ac prae
ság szerint. Ime tanuul ad-: ceptórem géntibus. Ecce 
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tam lit a népeknek, vezé-1 gentem, quam nesciébas,vo
rül és parancsolóul a nem- cábis: et gentes, quae te non 
zeteknek. Ime hlvsz majd 1 cognovérunt, ad te current 
oly nemzetet, melyet nem l propter Dóminum Deum 
ismertél, és nemzetek, me- tuum, et sanetum Israel, 
lyek nem is ismertek téged, quia glorificávit te. Quae
hozzád sietnek, az úrért, rite Dóminum, dum inve
a te Istenedért, Izrael Szent- nl ri potest: invocáte eum, 
jéért, ki megdicsőitett téged. l dum prope est. Derellnquat 
Keressétek az Urat, mlg lmpius viam suam, et vir 
megtalálható, hivjátok őt ; iniquus cogitatiónes suas, 
segltsí:gül míg közel van. l et revertátur ad Dóminum, 
Hagyja el útját az isten- et miserébitur ejus, et ad 
telen, gondolatait a gonosz Deum nostrum: quóniam 
férfiú, és térjen vissza az multus est ad ignoscéridum. 
Úrhoz, ki megkönyörül Non enim cogitatiónes meae 
rajta, és Istenünkhöz, mert cogitatiónes vestrae: neque 
kész ő a megbocsátásra. viae vestrae, viae meae, di
Mert nem az én gondolataim cit Dóminus. Quia sicut 
a ti gondolataitok, és a ti exaltántur caeli a terra, sic 
utaitok nem az én utaim, exaltátae sunt viae meae a 
úgymond az úr. Mert viis vestris, et cogitatiónes 
amennyivel magasabbak az meae a cogitatiónibus ve
egek a földnél, annyival stris. Et quómodo descéndit 
magasabbak az én utaírn a imber, et nix de caelo, et fl. 
tí utaitoknál, az én gondo- luc ultra non revértitur, sed 
lataim a ti gondolataitok- inébriat terram, et infúndit 
nál. És amint lehull a zápor eam, et germináre eam fa
és a hó az égből, és oda cit, et dat semen serénti, et 
többé vissza nem tér, ha- panem comedén ti; sic erit 
nem me$itatja a földet, verbum meum, quod egredi
megöntözt és megtermé- ét ur de ore meo: non rever
kenyíti, és magot ad a mag- tétur ad me vácuum, sed 
vetőnek és kenyeret az evő- fáciet quaecumque vólui, et 
nek: úgy lesz az én igém is, prosperábitur in his, ad quae 
me ly szájamtól kimegy; nem misi illud: d i cit Dóminus 
tér az vissza hozzám ered- omnlpotens. 
ménytelenül, hanem végbe-
viszi mindazt, amit akarok, és végrehajtja azt, amire 
küldöm, úgymond a mindenh::tó úr. . 

önyörögjünk.1.Hajtsunk IQrémus. 1. Flectámus gé-
térdet. ~. Álljatok föl. nua. fl:. Leváte. 

rök, mindenható lsten, j Omnipotens sempitérne 
szaporltsd szent neved d i csó- Deus, multlplica in honó-
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ségére azt, mit atyáink hité-l rem nóminis tui, quod pat
ért megigértél s terjeszd el rum fidei spopondlsti: et 
az Igéret fiait szent örökbe- promissiónls fllios sacra 
fogadás által, hogy aminek adoptióne diláta; ut, quod 
bekövetkezéséről az ősidók prióres sancti ron dubita
szentjei nem kételkedtek, vérunt futúrum, Ecclésia 
azt Egyházad immár nagy- tua magna jam ex parte 
részt teljesültnek lássa. Ami l cognóscat implétum. Per 
Urunk. · Dóminum. 

Hatodik Jllveadillh. (Baruk 3, 9-38.) 
Az igazi bölcseségról szól a próféta. Ez nem a vil~g fialnak 

bölcsesége, mert az a pusztul~sba vezet, hanem az Isten bölcse
sége és szeretete, mert ez elvezet a keresztséghez, az örök élet 
forr~ühoz. 

Halld meg Izrael, az élet 
parancsait, figyelj, 

hogy okosságot tanulj !Hogy 
van az, Izrael, hogy ellen
ség földén vagy? Elaggottál 
az idegen földön, fertőzött 
vagy, mint a halottak, azok 
közé számltanak, kik le
szállnak az alvilágba! El
hagytad a bölcseség forrá
sát l Ha az Isten útján jár
tál volna, bizonnyal örökké 
békében lakhatnáll Tanuld 
meg: hol az okosság, hol 
az erő, hol az értelem, -
hogy azt is megtanuld: hol 
a hosszú élet és a jólét, hol 
a ragyogó szem és a béke? 
Ki találta meg annak he
lyét, és ki hatolt be kin
cseibe? Hol vannak a nem
zetek fejedelmei, a föld vad
állatainak urai, kik az ég 
madaraival játszanak, kik 
ezüstöt halmoznak össze 
meg aranyat, amelyben biz
nak az emberek és amely 
után vég nélkül törtetnek? 
)(ik ezüstért fáradtak, érte 

A udi Israel mandáta vi
J-\ tae: áuribus pé rel pe, ut 
scias prudéntiam. Quid est, 
Israel, quod in terra ini
micórum es? Inveterástl ln 
terra aliéna, coinquinAtus 
es cum mórtuis: deputátus 
es cum descendéntibus in 
inférnum. Dereliqulsti fon
tem sapiéntiae. Nam si ln 
via Del ambulásses, habi
tásses útique in pace sem
pitérna. Dlsce ubi sit pru
déntia, ubi sit virtus, ubi 
sit Intelléctus: ut sclas si
mul ubi sit longltúrnltas 
vitae, et vlctus, ubi sit 
lumen oculórum, et pax. 
Quis invénit locum ejus? et 
quis lntrávlt ln thesáuros 
ejus? Ubi sunt principes 
géntium, et qui domlnántur 
super béstias, quae sunt 
super terram? qui ln ávibus 
caeli ludunt, qui argéntum 
thesaurlzant, et aurum, in 
quo confidunt hómines, et 
non est finis acquisitiónis 
eórum? qui argéntum fábri
cant, et solileiti sunt, nec 
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szorgoskodtak, és kiknek l est invéntlo óperum illó
cselekedetei érthetetlenek? rum? Extermináti sunt, et 
Eltűntek ők, leszálltak az ad Inferos descendérunt, et 
alvilágba, és mások léptek álli loco eórum surrexérunt. 
helyükbe. Ifjabbak látták júvenes vidérunt lumen, et 
meg a napvilágot és laktak habitavérunt super terram: 
a földön, de a fegyelem útját viam autern disciplinae lg
nem ismerték, és nem értet- noravérunt, neque Intellexé
ték meg ösvényeit; fiaik runt sémitas ejus, neque 
sem tudták felfogni, távol filii eórum suscepérunt eam, 
maradt az tőlük is. Nem a fácie ipsórum longe facta 
hallottak róla Kánaán föl- est: non est audlta in terra 
dén, Temánban sem látták. Chánaan, neque visa est in 
Ágár fiai, kik a földi okos- Theman. Filii quoque Agar, 
ságot kutatják, Merra és qui exqulrunt prudéntiam, 
Temán kereskedői, a mese- quae de terra est, negotia
mondók, kik kutatják az tóres Merrhae, et Theman, 
okosságot és az értelmet, et fabulatóres, et exquisitó
szintén nem ismerték fel a res prudéntiae, et intelli
bölcseség útját és nem gon- géntiae: viam autern sa
doltak ösvényeire. Ó, Izrael, piéntiae nesciérunt, neque 
mily nagy az lsten háza, commemoráti sunt sémitas 
mily nagy az ó birtokának ejus. O Israel, quam magna 
helye l Nagy és határtalan, est dom us Del, et ingens to
fölséges és megmérhetet- cus possessiónis ejusl Ma
len l Ott vannak azok a hfr- gnus est, et non habet fi· 
neves óriások, kik az lis- nem: excélsus, et lmménsus. 
ldlikben éltek, hatalmas ter- Ibi fuérunt gigántes nomi
metűek, hadakozáshoz ér- náti illi, qui ab initio fu
tlik: nem liket választotta érunt, statúra magna, sch~n
ki az úr, és nem lik találták tes bellum. Non hos eléglt 
meg a tudás útját. Elvesz- Dómlnus, neque viam dis
tek, mert nem volt bölcse- cípllnae invenérunt: prop
ségük, elvesztek a saját térea perlérunt. Et quó
oktalanságuk miatt. Ki niam non habuérunt sa
ment fel az égbe, hogy bir- pléntiam, interiérunt prop
tokba vegye, és ki hozta le ter suam inslpiéntlam. 
a fellegekből? Ki kelt át a Quis ascéndlt in caelum, et 
tengeren, hogy reá akad- aceépit eam, et edúxlt eam 
jon, és elhozza szfnaranyért? de núbibus? Quis transfre
Nincs senki sem, ki ismer- távlt mare, et invénlt illam? 
hetné utait, sem aki fel et áttulit illam super aurum 
tudná kutatni ösvényeit; eléctum? Non est qui possit 
csak a Mindentudó ismeri, scire vias ejus, neque qui 
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és találta meg okosságával: exqulrat sémitas ej us: sed 
ő, ki örök időre megalapl- qui sclt univérsa, novit 
totta a földet, és betöltötte eam, et adinvénít eam pru
barmokkal meg négy-lábú déntia sua: qui praeparávit 
állatokkal. Ki elküldi a terram in aetérno témpore, 
fényt, s az elmegyen, és ha et replévit eam pecúdibus, 
hlvja, remegve engedelmes- et quadrupédibus: qui emft
kedik neki. A csillagok tit lumen, et vadit: et 
örömmel ragyognak 6rhe- vocávit illud, et obédlt 1111 
lyükön, ha hlvja őket, azt ln tremóre. Stellae autern 
mondják: •Itt vagvunk b- dedérunt lumen in custó
és készséggel ragyognak al- diis suis, et laetátae sunt: 
kotójuknak. ('j a mi Iste- vocátae sunt, et dixérunt: 
nünk, Hozzá senki sem ha- Adsumus: et luxérunt ei cum 
sonlltható. 6 ismeri a böl- jucunditáte, qui fecit illas. 
cseségnek minden útját, s Hic est Deus noster, et non 
azt szolgájának, Jákobnak aestimábitur álius advérsus 
adta át, Izraelnek, az ő ' eum. Hic adinvénlt omnern 
kedvelt jének. Ezután meg- viam disciplinae, ettrádidlt 
jelent a földön s az embe- illarn jacob púero suo, et 
rekkel társalgott. Israel dilécto suo. Post haec 

in terris vlsus est, et cum 

K6nyörögjünk.8'.Hajtsunk, hominibus conversátus est. 
térdet.~· Álljatok föl l Qrémus. 8'. Flectámus gé-

lsten, ki Egyházadat a nua. 'Elr· Leváte. 
népek meghivása által min- Deus, qui Ecclésiam tuam 
denkor gyarapltod, engedd semper géntium vocatióne 
kegyesen, hogy akiket a ke- multíplicas: concéde propl
resztség vizével lemosol, tius; ut,quos aqua baptlsma
azokat folytonos oltalmad- tis ábluis, contlnua protee
dal oltalmazd. A mi Urunk. tióne tueáris. Per Dóminum. 

Hetedik Jllvendlllh, (Ezekiel 37, 1-14.) 
A halottak mezeje, melyet a próféta IAtott, az Ateredö bfinben 

slnyl6dc5 emberiség képe. Oe az lsten Igéjére új élet szAII a cson
tokba és új nép keletkezik. Igy a keresztségben is lsten szava 
AltaJ új életre kelnek az addig halott Jelkek és az úr Igéje AJtai 
lstennek új népe születik meg. 

Ama nap~kban : Uln raj-j l n diébus il lis: Facta est 
tam. az Ur keze és kiveze-l super me manus Dómini, 

tett az U.r lelkében,és letett a et edúxit me in spiritu Dó
mezll közepén, me ly telve mini: et d imisit me in mé
volt csontokkal. És körülvitt l dio campi, qui erat pl en us 
~ngem me Ilettük mindenfelé; őssibus: et circumdúxit me 
•gen nagy volt a számuk a perea in gyro: erant autern , 
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mezö színén, és teljesen ki multa valde super fáclem 
voltak száradva. És mon- camp!, siccaque: vehemén
dotta nekem: Emberfia, vaj- ter. Et dixit ad me: Fill 
jon életre kelnek még ezek a hóminis, putásne viven t 
csontok? És mondottam: ossa ista? Et dixi: Dómlne 
Uram, Istenem! Te tudod l Deus, tu nostl. Et dixit ad 
És mondotta nekem: Pró- me: Vaticináre de őssibus 
ft!tálj ezekről a csontokról, istis; et dices els: Ossa 
és mondjad nekik: Ti szá- á ri da audite verbum Dó
raz csontok, halljátok meg mini. Haec dieU Dóminus 
az úr igéjét! Igy szól az úr Deus, őssibus his: Ecce ego 
Isten a csontokhoz: Ime én intromittam in vos spiri
lelket bocsátok belétek,hogy tum, et viyétis. Et dabo 
életre keljetek l És izmokat super vos nervos, et sue
adok reátok, húst növesz- créscere fáciam super vos 
tek rajtatok, bőrrel vonlak carnes, et superexténdam, 
be és lelket adok nektek, in vobis cutem: et dabo 
hogy éljetek; és megtudj á- vobis splritum, et vlvétis 
tok, hogy én vagyok az úr. et sciétis quia ego Dóminus, 
Erre én prófétáltam, amint Et prophetávl sicut prae
nekem megparancsolta; és céperat mihl: factus est 
miközben prófétáltam, zaj autern sónltus prophetAnte 
támadt és ime zúgás ldn, és me, et ecce commótio: et 
egyik csont a másikhoz kö- accessérunt ossa ad ossa, 
zeledett, mindegyik az d unumquódque ad junctú
lzületéhez. És én azt lát- ram suam. Et vidi, et ecce 
tam, hogy íme rajtuk izom super ea nervi et carnea 
és hús nőtt, és bőr feszült ascendérunt: et exténta est 
ki rajtuk, de lelkük nem in els cutis désuper, et 
volt. És mondotta nekem: splritum non habéban t. Et 
Prófétálj a léleknek; prófé- dixit ad me: Vatlcináre ad 
tálj, emberfia, és mondd a spfritum, vaticináre fili hó
léleknek: Igy szól az úr minis, et dices ad spfritum: 
Isten: A négy szél tájéká- Haec dicit Dóminus Deus: 
ról jöjj eid, lélek, és fújj A quátuor ventis veni spi
ezekre a megöltekre hogy rltus, et lnsúffla super m
új életre keljenek! ~s pró- terféctos !stos, et revivis
fétáltam, amint nekem meg- cant. Et prophetávi sicut 
parancsolta; és beléjük praecéperat mihl: et Ingrés
szállt a lélek, és életre kel- sus est ln ea splritus, et 
tek; a lábukra álltak, mint vixérunt: steterúntque su
valami igen nagy sereg. És per pedes suos exércltus 
mondotta nekem: Ember- grandis nimis valde. Et 
fia, mindez a csont Izrael dixit ad me: Fili hómlnis, 
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háza; ők azt mondják: Ki-l ossa haec univérsa, dom us 
száradtak csontjaink, elve-l Israel est: lpsi dicunt: Aru
szett a reménységünk, el- . érunt ossa nostra, et périit 
vesztünk l Azért prófétálj l spes nostra, et absclssi su
és mondjad nekik : Igy szól , mus. Proptérea vatlcináre, 
az úr lsten: Ime én megnyi-l et dices ad eos: Haec diclt 
tom sirhantjaitokat és ki-~ Dóminus Deus: Ecce ego 
hozlak titeket slrjaitokból, apérlam túmulos vestros. 
én népem, és bevezetlek et edúcam vos de sepúlchrls 
titeket Izrael földére. És J vestris, pópulus meus: et 
megtudjátok, ho~y én va- 1 indúcam vos in terram ls
gyok az úr, amtkor majd j rael. Et sciétis, quia ego 
megnyitom sirjaitokat és Dóminus, cum aperúero se
kihozlak titeket slrhantjai- púlchra vestra, et edúxero 
tokból, én népem! És belé- vos de túmulis vestrls, 
tek adom lelkemet, hogy pópule meus: et dédero spi
életre keljetek és nyugodt ritum meum in vobis, et 
lakóhelyet adok nektek föl- vixéritis, et requiéscere vos 
deteken ; a mindenható fáciam super hurnum ves
úr. tram: dicit Dóminus omni-

potens. 

Könyörögjünk.J.Hajtsunk Qrémus. J. Flectámus gé-
térdet. If.. Alijatok föl l nua. If.. Leváte. 

lsten, kl minket a hús- Deus, qui nos ad cele-
véti mlsztérium megülésére brándum paschále sacra
mindkét szövetség lapjain méntum, utrlúsque testa
tanltasz; engedd megismer- méntl páginis instruis: da 
nünk irgalmasságodat, hogy nobis inteliigere misericór
a jelenleg nyert adományok diam tuam; ut ex percep
a jövendő javaknak btza- tlóne praeséntium múne
lommal teljes várására buz-

1 
rum, firma sit exspectátio 

dltsanak. A mi Urunk. futurórum. Per Dóminum. 

Nyolcadik Jllvendlil~s. (IzaiAs 4, 1-6.) 
lsten új népének dicsősége tárul fel ellittlink Izalis Jlivendlllé

sfból. A megváltás gyümölcseként •az úr lemossa Sion leányAnak 
IZennyét és elveszi jeruzsálem adósságát. (t. l. a bűnöket) a 
keresztség .tltal és a megkeresztelteknek •s:tenh lesz a nevök. 

Azon a napon hét asszony ' A prehéndent septem mu
ragad majd meg egy l t-\ Ileres virum unum in 

férfiút, és Igy szól: A saját die illa, dlcéntes: Panem 
kenyerünket esszük, s a nostrum comedémus, et ves-
aját ruhánkba öltözünk;; timéntis nostris operiémur: 
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csak hadd viselhessük neve- tantúmmodo invocétu• no
det, vedd le rólunk a gyal~- men tuum super nos, aufe 
za tot J Azon a napon az Ur oppróbrlum nostrum. ln die 
sarjadéka ékességben és di- illa erit germen Dómini in 
csőségben leszen, s a föld magnificéntia, et glória, et 
~yümölcse felséges leszen, truetus terrae subllmis, et 
es ujjonganak majd, kik exsultátio his, qui salváti 
megmaradnak Izraelből. És fúerint de Israel. Et erit: 
leszen, hogy mindazt, aki Omnis qui rellctus fúerit in 
Sionban megmarad, és Je- Sion, et residuus in Jerú
ruzsAlemben életben marad: salem, sanctus vocábitur, 
szentnek hivják majd, mind- omnis qui scriptus est in 
azt, aki az élők jegyzéké- vita in Jerúsalem. Si abiú
ben van Jeruzsálemben. És erit Dóminus sordes filiárum 
az úr majd kimossa Sion Sion, et sánguinem Jerúsa
leányainak szennyét, és Je- lern táverit de médio ejus, 
ruzsálem vérbünét kimossa in spiritu judicii, et spiritu 
belőle az itélet lelkével és a ardóris. Et creábit Dóminus 
tűz lelkével. És teremt az super omnern locum montis 
úr a Sion hegyének egész Sion, et ubi invocátus est, 
helye fölé és afölé, ahol ott nubem per diem, et fumum, 
az ő segltségét kérik, nap- et splendórem ignis fiam
paira felhőt, és éjjelre fos- mántis in nocte: super om
töt és lobogó tűzhöz ha- nem enim glóriam protértio. 
so nl ó fényességet, mert min- Et tabernáculum erit ln um
den dicsőség felett ott lesz bráculum diéi ab aestu, et 
az ő oltalma. És mint a in securitátem, et abscon
sátor, árnyékot nyujt nap- siónem a túrbine, et a 
pal a forróság ellen, és vé- plúvia. 
delmet meg rejtekhelyet a fergeteg és az eső ellen. 

Böjti ének. (lz. 5, J -2.) ! Tractus. (ls. 5, J et 2.) 
Szóleje volt szerelmesem- •

1

. Vinea facta est dilécto 
nek •gen termékeny hegy- in cornu, in loco úberi. 
tetőn. r. Sövénnyel körül-: r. Et macériarn circúmde
vette, a köveket kiszed te i dit, et circumfódit: et plan
belőle, és szépen beültette l távit vinearn Sorec, et aedi
közep<!n tornyot épltett. ficávit turrím in médio ejus. 
r. És sajtót vágott ki r. Et tórcular fodit in ea: 
benne: a seregek Urának vínea enim Dómini Sába
szőllője ugyanis Izrael háza., oth, domus Israel est. 

K önyörögjünk.W.Hajtsunk Qrémus. r. Flectámus gé-
térdet. J!.. Álljatok föl l 1 n ua. J!.. Lev á te. 

lsten, ki a szent próféták Deus, qui in ómnlbus Ee-
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szaval által Egyházadnak cléslae tuae fili is, sanctórum 
valamennyi fiain megmutat- prophetárum voce manifes
tad, hogy uralkodásod min- tásti, ln omni loco domina
den helyén jó magvak ve- tlónis tuae satórem te bonó
tllje és kiváló szlllllvesszllk rum séminum, et electórum 
művelllje vagy; add népeld- pálmitum esse cultórem: tri
nek, kiket szllh'ldnek és ve- bue pópulls tuis, qui et vine
tésednek ls szoktál nevezni, árum apud te nómine cen
hogy a tövisek és bojtorjá- séntur, et ségetum; ut, 
nok gyomjait magukból ki- spinárum, et tribulórum 
Irtsák és bll termésre méltók squalóre resecáto, digna ef
legyenek. A mi Urunk fi elántur fruge foecúndl. Per 
Jézus J<rlsztus. Dóminum. 

Klleoce4llk J6ven•lilh. Mózes ll, 12, 1-11.) (Lásd 471. 1.) 
A húsvéti B~r~ny vérének megv~ltó ereje sz~llt r~nk a kereszt

ségkor és megmentett a pokolba buktlstól. 

K önyörögjünk.f.Hajtsunk Qrémus. Y. Flectámus gé-
térdet. If.. Álljatok föl. nua. If.. Leváte. 

Örök mindenható lsten, Omnipotens sempitérne 
ki minden müved elrende- Deus, qui ln ómnium ópe
zésében csodálatos vagy, rum tuórum dispensatlőne 
lássák át megváltottaid, mirábills es: intélligant 
hogy kezdetben a világ te- redémptl tul, non fulsse ex
rem tése, nem volt fölsége- celléntius quod initio factus 
sebb mü, mlnt az, mldlln az est mundus, quam quod in 
idllk teljében húsvéti bárá- fine saeculórum Pascha 
nyunk, Krlsztus magát föl- nostrum lmmolátus est 
áldozta: Ki veled él. Christus: Qui tecum. 

Tize4llk J6ven•61h. (Jón~s 3, 1-10.) (Lásd 358. L) 
Ninive megmenekülése jón.as tanlt~~ra tOrtént és az ő bűn

binatuk gyümölcse volt. Hasonló bűnb~nó lélekkel és úJ életre 
kész elhatArozúsal kell a keresztséghez jtlrulnunk. 

Könyörögjünk.f.Hajtsunk Qrémus. f. Flectámus gé-
térdet. If.. Álljatok föl. nua. ~fo. Leváte. 

lsten, kl a különbözll né- Deus, qui dlversitátem 
peket neved megvallásá- géntium ln confesslőne tui 
ban egyesit etted, engedd nómlnis adunástl: da no
nekünk, hogy akarjuk és bis, et velle, et posse quae 
meg is tehessük, amiket pa- praeclpls,; ut pópulo ad 
rancsolsz, és Igy az örök aeternitátem vocáto, una 
boldogságra meghivott né- sit fides méntlum, et ple
pek a hitben és jócseleke- tas actiónum. Per Dóml
detekben egyek legyenek. num nostrum, Jesum Chris-
A ml Urunk. tum, Filium tuum. 
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nzeaecYedlk jllvendlllh. (Mózes V. 31, 22-30.) 

Mózes búcsúbeszéde egyúttal komoly szavakkal Inti a meg
keresztelendöket, hogy a keresztségben kötött új szövetséget 
hlven őrizzék meg. 

Ama napokban: Mózes Ie- 1 n d ié bus lll is: Scripsit Móy
lrá az éneket s meg- ses cántlcum, et dócuit 

tanltá reá Izrael fialt. Majd fllios Israel. Praecepltque 
parancsola az úr józsué- Dóminus jósue fllio Nun, et 
nak, Nún fiának, mond- ait: Confortáre, et esto ro
ván: Légy erlls és bátor, bústus: tu enim lntrodúces 
mert te vezeted be Izrael fllios Israel ln terram, quam 
fiait arra a földre, amelyet poliicitus sum, et ego ero 
Igértem és én veled leszek. tecum. Postquam ergo scri
Mikor aztán Mózes teljesen psit Móyses verba legis 
Ielrta egy könyvbe e tör- hujus ln volúmine, atque 
vény igéit, parancsola a Ie- complévlt: praecépit Levl
vitáknak, kik az úr szövet- tls, qui portábant arcarn 
ségládáját hordozzák, mond- foederis Dómini, dicens: 
ván: Vegyétek e könyvet és Tóllite llbrum Ist um, et 
tegyétek az úr, a ti Istene- pónite eum ln látere arcae 
tek szövetségládája me ll é, foederis Dómini Del vestri: 
hogy ott bizonyságul szol- ut sit ibi contra te in testl
gáljon ellened. Ismerem mónium. Ego enim scio 
ugyanis ellenszegülésedet és contentiónem tuam, et cer
nyakasságodat Még éltem- vicern tuam durlssimam. 
ben és veletek jártomban is Adhuc vivénte me, et ingre
miodig ellene szegültetek az diénte voblscum, semper 
úrnak: mennyivel inkább, contentióse eglstis contra 
ha meghalok l Gyüjtsétek Dóminum: quanto magis 
elém törzsrlll-törzsre vala- cum mórtuus fúero? Con
mennyi véneteket és elöl- gregáte ad me omnes majó
járótokat, hadd mondjam el res natu 'per tribus vestras, 
fülük hallatára ezeket az atque doctóres, et loquar 
igéket s hadd hivjam fel bi- audiéntibus els sermónes 
zonyságul ellenük az eget lstos, et lnvocábo contra 
és a földet, hiszen tudom, eos caelum, et terram. Novi 
hogy haloltom után gonoszul enim quod post mortem 
fogtok cselekedni s hamar meam Inique agétis, et dec
Jetértek arról az útról, ame- linábitis clto de via, quam 
Iyet meghagytam néktek, praecépi vobis: et occúr
miért is utólérnek titeket a rent vobis maia ln extrémo 
bajok az Idők folyamán, témpore, quando fecéritis 
amikor azt cselekszitek, ami mal um ln conspéctu Dó-

.VIi<srlle. :14 
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gonosz az úr szfne előtt, i mlni, ut lrritétis eum per 
hogy Ingereljétek őt keze- l ópera mánuum vestrárum. 
tek művelvel. Erre elmondá 1 Locútus est ergo Móyses, 
Mózes Izrael egész gyüleke-

1 
audiénte univérso coetu 

zetének hallatára a követ- Israel, verba cárminls hu
kező ének igéit egészen jus, et ad finem usque com-
végig. plévit. 

Böjti ének. (Mózes V. Tractus. (Deut. 32, 1-4.) 
32, 1-4.) Halljátok egek, Atténde eaeium et loquar: 
amit szólok; hallja a föld et á u dia t terra verba ex ore 
szájam Igéit. f. Esőként meo. f. Exspectétur sicut 
csepegjen tanltásom, har- plúvia elóquium me um: et 
matként hulljon szólásom. descéndant sicut ros verba r. úgy, mint a zápor a mea. f. Sicut írnber super 
pázsitra és mint az esőcsepp gramen, et sicut nix super 
a sarjúra; hirdetem ugyanis foenum: quia nomen Dó
az úr nevét. r. Ismerjétek mini invocábo. f. Date 
el lstenünk fenségét; mert magnitúdinem Deo nostro: 
az lsten tettei tökéle- Deus, vera ópera ejus, et 
tesek és útjai mind helye- omnes viae ejus judlcia. 
sek. f. Hűséges az lsten, r. Deus fidélis, in quo non 
hamisság nincs benne, Igaz est iniquitas: justus, et 
ő és őszinte. sanctus Dóminus. 

Könyörögjünk.f.Hajtsunk Qrémus. f. Flectámus gé-
térdet. }l.. Álljatok föl l nua. }l.. Leváte. 

lsten, az alázatosak föl- Deus, celsitúdo huml
magasztalója s az igazak lium, et fortitúdo rectó
erőssége, ki szent szolgád rum, qui per sanetum 
Mózes által elrendelted, Móysen púerum tuum, it~ 
hogy népedet szent éne- erudlre pópulum tuum sacn 
ked zengedezése által úgy cárminis tui decantatióne 
oktassák, hogy ez a volulsti, ut illa legis iterátio 
törvény ismétlése nekünk fleret étiarn nostra dir~ctlo: 
is Irányul szolgáljon, éb- éxcita in omnern justitica
reszd föl hatalmadat az tárum géntium plenitúdi
összes megigazult népek fölé nem poténtiam tuam, et da 
s enyhitvén fenyegetésedet, laetltlam, mitigárido terró
n>:uJts ~igasztalást, hogy rem; ut ómnium peccátis 
mmdnyáJunknak bűneit tua remissióne delétis, quod 
megbocsátásoddal eltörlöd denuntiátum est in ultió
és amivel bűnhödésllnkre nem, tránseat in salútem. 
fenyegettél, az üdvössé- Per Dóminum nostrum je
gQnkre váljék. A mi Urunk. sum Christum. 
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Tizenkettedik j6vend6lú. (D~niel 3, 1-24.) 

A h~rom Ifjú éneke a tüzeskemencében példa arra, hogyan kell 
a legnagyobb megprób~Jtat~ok köz t ls diadalmas, hlvö és énekelni 
tudó lélekkel kitartani ebben a húségben, amit a keresztségkor 
fogadtunk, mert lsten nem hagy elpusztulni bennünket, akik a 
keresztségben gyermekei lettünk. · 

A ma napokban: Nábuko- 1 n diébus lll is: Nabuchodó-
1"\ donozor király egy hat- nosor rex fecit státuam 
van könyök magas, hat kö- áuream, altltúdlne cubitó
nyök széles aranyszobrot rum sexaglnta, latitúdine 
készittetett, és azt felálllt- cubitórum sex, et státuit 
tatta Dúra mezején, Babi- eam in campo Dura pro
Ion tartományában. Aztán vlnclae Babylónis. Itaque 
követtket küldött Nábuko- Nabuchodónosor rex mlsit 
donozor király, hogy gyüjt- ad congregándos sátrapas, 
sék egybe a szatrapákat, magistrátus, et júdices, du
a hivatalnokokat, a birá- ces, et tyránnos, et praeféc
kat, a vezéreket, a fejede!- tos, omnésque prlncipes re
meket, a főembereket és a giónum, ut convenlrent ad 
tartományok összes kor- dedicatiónem státuae, quam 
mányzóit, hogy jőjjenek eréxerat Nabuchodónosor 
össze a szobor felavatására, rex. Tunc congregáti sunt 
melyet Nábukodonozor ki- sátrapae, maglstrátus, et 
rály álllttatott.Ekkoregybe- júdices, duces, et tyránni, 
gyűltek a szatrapák, a hiva- et optimátes, qui erant ln 
talnokok, a birák, a vezérek, potestátibus constitúti, et 
a fejedelmek, a hatalmon univérsi princlpes regiónum, 
levő főemberek és a tarto- ut convenlrent ad dedica
mányok összes kormányzói, tiónem státuae, quam eréxe
hogy együtt legyenek a szo- rat Nabuchodónosor rex. 
bor felavatásán, melyet Ná- Stahant autern in conspéctu 
bukodonozor király állltta- státuae, quam posúerat Na
tott. Mikor aztán felálltak buchodónosor rex, et praeco 
a szobor előtt, melyet Ná- clamábat valénter: Vobis 
bukodonozor király állltta- dlcitur pópulls, trlbubus, et 
tott, a hlrnök hangosan Igy linguis: ln hora, qua audi
kiáltott: Parancs szól hoz- l érit is sónltum tubae, et 
zátok, népek, törzsek és j flstulae, et cltharae, sam- · 
nyelvek! Mihelyt meghall- búcae, et psaltérii, et sym
játok a harsona, a fuvola, phóniae, et univérsi gé
a cit<:ra, a lant, a hárfa, a neris musicórum, cadéntes, 
koboz és a többi egyéb hang- ado rá te státuam áuream 
szer szavát, boruljatok tüs- quam constltult Nabucho-

34* 
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tént le és imádl"átok az l dónosor rex. Si quis autern 
aranyszobrot, me yet Ná- non prostrátus adoráverit, 
bukodonozor király állítta- eádem hora mittétur in for
tott l Aki pedig nem bo- nácem ignis ardéntis. Post 
rulna le és nem imádná, az haec fgitur statim ut audié
tüstént az égö tílzes kemen- runt omnes pópuli sónitum 
cébe vettetik! Ettől fogva tubae, ffstulae, et cftharae, 
tehát, mihelyt meghallot- sambúcae, et psaltérii, et 
ták az összes népek a har- symphóniae, et omnis gé
sona, a fuvola, a citara, a neris musicórum, cadéntes 
lant, a hárfa, a koboz és a omnes pópuli, tribus, et 
többi egyéb hangszer sza- linguae adoravérunt stá
vát, tílstént leborultak az tuam áuream, quam con
összes népek, törzsek és stitúerat Nabuchodónosor 
nyelvek, és imádták az rex. Statimque in ipso térn
aranyszobrot, melyet Ná- pore aceedéntes viri Chal
bukodonozor király állítta- daei accusavérunt judaeos, 
tott. De ugyanabban az idő- dixerúntque Nabuchodóno
ben legott káldeus férfiak sor regi: Rex in aetérnum 
álltak elő és bevádolták a vive: tu rex posufsti decré
zsidókat. Azt mondták Ná- tum, ut omnis homo, qui 
bukodonozor királynak: audlerit sónitum tubae, fis
Király, örökké élj! Te, ki- tulae, et cltharae, sambú
rály, parancsot adtál ki, eae, et psaltérii, et symphó
hogy minden ember, ki niae, et univérsi géneris mu
meghallja a harsona, a fu- sicórum, prostérnat se, et 
vola, a citara, a lant, a adóret státuam áuream: si 
hárfa, a koboz és a többi quis autern non prócidens 
egyéb hangszer szavát, bo- adoráverit, mittátur in for
ruJjon le és imádja az arany- nácem ignis ardéntis. Sunt 
szobrot; aki pedig nem bo- ergo viri judaei, quos con
ruina le és nem imádná, stitufsti super ópera regló
vettessék az égő tüzes ke- nis Babylónis, Sidrach, Mi
mencébe. Nos, vannak itt sach, et Abdénago: viJ:i 
z~idó férfiak, akiket te Ba- Isti contempsérunt, rex, 
~!Ion t!lrtományának ügyei decrétum tuum: deos tuos 
~olé álhtottál, S1drák, Misák non col unt, et státuam áu
es Abdenágó; ezek a férfiak ream, quam erexfsti, non 
megvetik, király, parancso- adórant. Tunc Nabuchodó
dat, nem tisztelik 1steneidet nosor in furóre et in ira 
és nem imádják az arany- praecépit ut adduceréntur 
szobrot, melyet álllttattál. Sidrach, Misach, et Abdé
Ekkor ~ábuko~~nozor dü- nago: qui contéstim addúcti 
hében es harag.1aban meg- sunt in conspéctu regis. 
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parancsolta, hogy hozzák l Pronuntiánsque Nabucho
elő Sidrákot, M1sákot és dónosor rex, ait eis: Veréne 
Abdenágót. Tüstént a király Sldrach, Misach, et Abdé
szinc elé vezették is öket. nago deos meos non cólltls, 
Szólott ekkor Nábukodono- et státuam áuream, quam 
zor és mondotta nekik: constltul, non adorátls? 
Igaz-e, Sidrák, Misák és Ab· Nunc ergo si estls paráti, 
denágó, hogy nem tiszteli- quaeúrnque hora audiéritls 
tek isteneimet és nem imád- sónitum tubae, flstulae, 
játok az aranyszobrot, me- cltharae, sambúcae, et psal
lyet álllttattam? Nos tehát térii, et symphóniae, om
vagy készen vagytok arra, nisque géneris musicórum, 
hogy mihelyt meghalljátok prostérnite vos, et adoráte 
a harsona, a fuvola, a citara, státuam quam feci: quod si 
a lant, a hárfa, a koboz és a non adoravéritis, eádem 
többi egyéb hangszer sza- hora mittémini in tornácern 
vát, leborultok és imádjá- ignis ardéntis; et quis est 
tok a szobrot, melyet ké- Deus, qui crlpiet vos de 
szlttettem, vagy pedig, ha manu mea? Respondéntes 
nem imádjátok, tüstént az Sidrach, Misach, et Abdé
égő tüzes kemencébe vettet- nago, dixérunt regi Na
lek titeket; és ki az az isten, buchodónosor: Non opórtet 
aki kezemből megszabadlt- nos de hac re respondére 
hatna titeket? Felelte és tibi. Ecce enim Deus noster, 
mondotta erre Sidrák, Mi- quem cólimus, potest erl
sák és Abdenágó Nábuko- pere nos de carnino ignis 
donozor királynak: Nem ardéntls, et de mánibus tuls, 
szükséges, hogy mi neked o rex, liberáre. Quod si no
erre feleljünk, mert ime a mi lúerit, notum sit tibi, rex, 
Istenünk, akit tisztelünk, quia deos tuos non cólimus, 
ki tud ragadni minket az et státuam áuream, quam 
égő tüzes kemencéből és ki erexlsti, non adorámus. 
tud szabadítani minket, ó Tunc Nabuchodónosor re
király, a kezedből. De ha plétus est furóre, et aspéc
ezt nem akarná is, tudd tus faciéi illius immutátus 
meg, király, hogy istenei- est super Sidrach, Misach, 
det akkor sem tiszteljük, és et Abdénago, et praecépit, 
az aranyszobrot, melyet ál- ut succenderétur fornax 
líttattál, nem imádjuk. Erre séptuplum, quam succéndl 
Nábukodonozor eltelt ha- consuéverat. Et viris for
raggal és arcának szlne el- tlssimls de exércitu suo 
változott Sidrák, Misák és jussit, ut ligátis pédibus 
Abdenágó miatt, és meg- Sidrach, Misach, et Abdé
parancsolta, hogy hétszerte nago, mltterent eoa in tor-
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jobban fűtsék be a kemen- nácem ignis ardéntis. Et 
cét, mint ahogy befűteni contéstim viri illi vincti, 
szokták. Megparancsolta to- cum braccis suis, et tiáris, 
vábbá serege legerősebb fér- et calceaméntis, et vésti
fiainak, hogy kötözzék meg bus, missi sunt in médium 
Sidrák, Misák és Abdenágó fornácis ignis ardéntis: nam 
lábát és vessék őket az égő jússio regis urgébat: fornax 
tüzes kemencébe. Azonnal autern succénsa erat nimis. 
meg is kötözték e férfiakat, Porro viros illos, qui míse
és nadrágostul, süvegestül, rant Sidrach, Misach, et 
sarustól és ruhástul bedob- Abdénago, interfécit fiam
ták őket az égő tüzes ke- ma ignis. Viri autern hi 
mence közepébe. Mivel pe- tres, id est, Sirtrach, Mi
dig a király szigorú parancsa sach, et Abdénago, ceci
szerint a kemence igen be dérunt in médio carnino 
volt fűtve, a tűz lángja ignis ardéntis colligáti. Et 
megölte azokat a férfiakat, ambulábant in médio fiam
kik Sidrákot, Misákot és mae laudántes Deum, et 
Abdenágót belevetették. Ez 1 benedicéntes Dómino. 
a három férfiú, azaz Sidrák, 
Misák és Abdenágó, f!)egkötözve beleesett az égő tüzes 
kemence közepébe. Ok azonban jártak-keltek a láng 
közepette, és dícsérték az Istent, és áldották az Urat. 

(Most Flectámus génua nélkül rögtön jön a könyörgés.) 

Könyörögjünk. Minden-1Qrémus. Omnipotens sem
ható örök lsten, a világ : pitérne Deus, spes 

egyetlen reménye, ki prófé-1 única mundi, qui prophetá
tAid jövendölése által ki- rum tuórum praecónio, 
nyilatkoztattad a jelen idők l praeséntium témporum de
titkait, ébreszd föl J< egyesen l clarásti mystéria: au ge pó
néped ben a jó után való 

1 

puli tui vo ta placátus; quia 
vágyat, mivel hiveid közül in nullo fidélium, nisi ex 
senki sem haladhat semmi-

1 
tua inspiratióne, provéniunt 

féle erényben, hacsak szent l quarúmlibet increménta 
ihletésed nem ösztönzi. Ami. virtútum. Per Dóminum. 

2. A keresztkút megáldása. 
(Ahol nincs keresztkút, ez az egész rész elmarad.) 

A pap violaszinú palástot ölt és !innepélyes menetben megy 
a keresztkúthoz. Elöl viszik az égő húsvéti gyertyát, hogy vezessen 
fénye, mint a zsidókat vezette a pusztában a tűzoszlop világossága. 
A körmenetben a következő böj ti éneket éneklik: 

Böjti ének. (Zs. 41, 2-4.) l Tractus. (Psalm. 41, 2-4.) 
Amint kivánkozik a szarvas Sicut cervus desíderat ad 
a forrás vizéhez, úgy kiván- fontes aquárum: ita des i-
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kozik lelkem tehozzád, Iste-) derat ánima mea ad! te, 
nem. ~. Szomiazza lelkem Deus. ~. Sitivit ánima mea 
az e rós élő Istent: míkor l ad Deum vívum: quando 
jutok oda, hogy az lsten véniam, et apparébo ante 
színe előtt megjelenjem? fáciem Dei? ~. Fuérunt 
~. Éjjel-nappal könnyem a mihi lácrimae meae panes 
kenyerem, hisz napról-napra die ac nocte, dum didtur 
azt mondják nekem: Hol mihi per singulos dies: Ubi 
van a te Istened? est Deus tuus? 

A keresztkút előtt megáll a pap és mondja : 
J. Az Or legyen veletek., ~. Dóminus vobiscum. 

}l.. es a te lelkeddel. :fl,. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Minden- Qrémus. Omnipotens sem
ható örök Isten, tekints ) pitérne Deus, réspice 

kegyesen újra születő néped propiti us ad devotiónem pó
ájtatosságára, mely mínt a puli renascéntís, qui sicut 
szarvas, vizeid forrása után cervus, aquárum tuárum 
eped: és engedd kegyesen, éxpetit fontem: et concéde 
hogy a hit utáni szomja, a propitius; ut fidei ipsfus 
keresztség misztériumában sitis, baptísmatis mystério 
lelkét és testét megszentelje.

1 

ánimam, corpúsque sanctf-
A mi Urunk. ficet. Per Dóminum. 

J!.. Amen. :fl,. Amen. 
EzuUn odalép a keresztkúthoz, és mondja: 

r. Az úr legyen veletek. ~. Dóminus vobíscum. 
J!.. És a te lelkeddel. :fl,. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Minden- Qrémus. Omnipotens sem
ható örök lsten, állj mel- pitérne Deus, adésto 

lettünk atyai nagy jóságod magnae pietátis tuae mys
misztéríumában, állj mellet-1 tériis, adésto sacraméntis: 
tünk a szentségekben; és et ad recreándos nov os pó
küldd Ie az örökbefoga- pulos, quos tibi fons bap
dás Lelkét, hogy újjáte- tismatis párturit, spiritum 
remtse az új népeket, adoptiónis emitt e; ut, quod 
melyeket neked a keresztkút nostrae humilitátis gerén
szül; és amit most csekély- dum est ministério, virtútis 
ségünk e szolgálatban, cse- tuae impleátur efféctu. Per 
lekszik teljék meg erős ha- Dóminum nostrum jesum 
tásával, Jézus }(riszt us a te Christum Fílium tuum: Qui 
Fiad által : }(i veled él és tecum vivit et regnat in 
uralkodik a Szentlélekkell1 unitáte Spirítus Sancti, 
egyetemben lsten. Deus. 

(A következ/l részt a pap úgy énekli, mint a prefációt.) 
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Mindörökön örökké. 
lj,. Amen. 
1. Az Úr legyen veletek. 
lj,. És a te lelkeddel. 
1. Emeljük föl szivünket. 
lj,. Fölemeltük az úrhoz. 
1. Adjunk hálát Urunk 

Istenünknek. 
~. Méltó és igazságos. 

Valóban méltó és igazsá
gos, illő és üdvösséges, 

hogy mi neked mindenkor és 
mindenhol hálát adjunk, 
szentséges úr, mindenható 
Atya, örök lsten: Ki szent
ségeidet láthatatlan hata
lommal csodálatosan hat
hatóssá teszed: És jóllehet, 
mi ily nagy misztérium vég
rehajtására méltatlanok va
gyunk, te mégis, kegyelmed 
ajándékozását abba nem 
hagyod, hanem a mi könyör
gésünkre is atyai jósággal 
meghallgatsz minket, lsten, 
kinek lelke már a világ kez
detekor a vizek fölött lebe
gett, hogy a viz természete 
már akkor elnyerje a meg
szentelés erejét, lsten, ki a 
vétkes világ bűneit vizzel 
lemosva, már a vizözön hul
lámaiban megmutattad az 
újjászületés előképét: hogy 
ugyanazon elem misztériuma 
által, mind a gonoszságok 
véget érjenek, mind az eré
nyek feltámadjanak, te
kints, Urunk, Egyházadra 
és sokasitsd benne újjá
születéseidet, aki országo
dat kiáradó kegyelmed ha
talmával megörvendezteted 
és a keresztkutat az egész 

Per ómnia saecula saecu
lj,. Amen. [lórum. 
1. Dóminus voblscum. 
:fl.. Et cum spiritu tuo. 
1. Sursum corda. 
lj,. HabémusadDóminum. 
1. Grátias agámus Dó-

mino Deo nostro. 
J!.. Dignum et justum est. 

Vere dignum et justum 
est, aequum et salutáre, 

nos tibi semper, et ubique 
grátias ágere : Dómine 
sancte, Pater omnipotens, 
aetérne Deus. Qui lovisibili 
poténtia, sarramentórum 
tuórum mirablliter operáris 
efféctum: Et licet nos tan
Us mystériis exsequéndis si
mus indigni : Tu tamen 
grátiae tuae dona non dé
serens, étiarn ad nostras 
preces, aures tuae pietátls 
incllnas. Deus, cujr;s Spiri
tus super aquas, inter ipsa 
mundi primőrdia ferebátur: 
ut jam tunc virtútem sanc
tificatiónis, . aquárum na
túra concíperet. Deus, qui 
nocéntis mundi crimina, per 
aquas ábluens, regenera
tiónis spécíem in ipsa dilá
vii effusióne signásti: ut 
unius ejusdémque eleméntl 
mystério, et finis esset vl
tiis, et origo virtútibus. 
Réspice, Dómine, in táclern 
Ecclésiae tuae, et multl
plica in ea regeneratiónes 
tuas, qui grátiae tuae afflu
éntis lmpetu laetitieas elvi
tátem tuam: fontérnque 
baptlsmatis áperis toto orbe 
terrárum géntibus innován-
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földkerekségen a népek meg- dis: ut tuae majestátis 
újftására megnyitod: hogy império, surnat Unigéniti 
Fölségednek parancsára tui grátiam de Spiritu 
megkapja a Szentlélektc51 Sancto. 
Egyszülötted malasztját. 

A pap keresztalakban eivélasztja kezével a vizet, aztén meg· 
törölve kezét, folytatja : 

O termékenyltse meg ezt l Qui hane aquam regene
az emberek újjászületésére rándis hominibus praepa
készitett vizet, isteni erejé- rátam, arcána sui númi
nek titokteljes hozzáadása l nis admixtióne foecúndet: 
által; hogy megszentelést ut sanctificatióne concépta, 
nyerve, az isteni kegyelem- ab immaculáto divini fon
forrásnak öléből új teremt- tis útero, in novarn renáta 
mények szalessenek újra és creatúram, progénles cae
mennyei nemzetség merül- léstis emérgat: Et quos aut 
jön föl; és akiket megkülön- sexus in córpore, aut aetas 
höztet vagy a nem a testre, discérnlt in témpore, omnes 
vagy a kor az időre nézve, azo- in un am páriat grátla ma
kat mindmegannyit a kegye- ter infántiam. Procui ergo 
lern, mint édesanya, egyetlen hinc, jubénte te, Dóm i ne, 
gyermeksereggészülje. Mesz., omnis spirit us immúndu~ 
szire távozzék tehát, Urunk, abscédat: procui tot a nequl
a te parancsodra innen min- 1 tia diabólicae traudis ab
den tisztátalan lélek; legyen 

1

. slstat. Nihil hic loci hábeat 
távol az ördögi cselszövény contráriae virtútis admlx
minden gonoszsága. Ne keve- tio: non insidiándo circúm
redhessék ide ellenséges erő; l volet: non laténdo subré
ne röpködjön leseiked ve, ne 

1 

pat: non lnficiéndo cor
alattomoskodjék lappangva, rúmpat. 
ne rontson fert~zve. 

(A vizet kezével érinti.) 

legyen e teremtmény Sit haec sancta, et in-
szent és büntelen; ment az nocens creat úra, libera ab 
ellenség minden támadá- omni impugnatóris incúrsu, 
sától és tiszta minden go- et totíus nequftiae pur
noszságtávozásafolytán.Le- gáta discéssu. Sit fons vi
gyen élő forrás,újjászülő viz, vus, aqua regénerans unda 
tiszti tó hurlám: hogy mind- purificans: ut omnes hoc 
azok, akik majd ebben az lavácro salutifero diluéndi, 
ildvöthozó fürdőben mosa-1 operánte in eis Spiritu 
kodnak, bennük a Szentlélek , Sancto, perféctae purga-
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mliködvén, a tökéletes meg-\ tiónls indulgéntiam conse
tisztulás kegyelmét vegyék. quántur. 

Háromszor keresztet vet a kút fölé és mondja: 
Megáldalak tehát viznek Unde benedfco te, crea-

teremtménye, az élő + ls- túra aquae, per Deum + 
ten, az igaz + lsten, a szent vivum, per Deum + ve+ lsten által : lsten által, rum, per Deum + sanetum: 
kl téged kezdetben sza- per Deum, qui te in prin
vával a szárazföldtől elvá- cipio, verbo separávit ab 
lasztott, akinek Lelke fölöt-~. árida: cujus Splritus super 
ted lebegett. te ferebátur. 
(Itt a vizet kezével szétválasztja s a világ négy tája felé széthinti.) 

Aki téged a paradicsomi Qui te de paradisi fonte 
forrásból fakasztott és ne- manáre fecit, et in quátuor 
ked meghagyta, hogy négy flumfnibus totarn terram 
folyamban az egész földet rigáre praecépit. Qui te in 
megöntözzed. Ki téged a desérto amáram, suavitáte 
pusztában keserliségedből Indita fecit esse potábilem, 
megédesitve ihatóvá tett s et sitiénti pópulo de petra 
a szomjazó népnek a sziklá- prodúxit. Be + nedleo te 
ból fakasztott. Megál + da- et per jesum Christum 
lakjézus Krisztus, az ő egy- Fílium ejus únlcum, Dómi
szülött Fia, a mi Urunk ál- num nostrum: qui te in 
tal is; ki téged a galileai Cana Oalilaeae signo adrni
Kánában bámulandó csoda rábili, sua poténtia convér
által hatalmával borrá vál- tit in vinum. Qui pédibus 
toztatott át. Ki lábával raj- super te ambulávit: et a 
tadjárt és kitjánosajordán- joánne in jordánein te bap
ban benned megkeresztelt; tizátus est. Qui te una cum 
kl téged vérrel együtt oldalá- sánguine de látere su o pro
ból ontott és ki tanitván y ai- dúxit: et disdpulls suis jus
nak megparancsolta, hogy a sit, ut eredéntes baptiza
hfvőket benned megkeresz- réntur in te, dicens: lte, 
teljék, mondván: Elmenvén, docéte omnes gentes, bap
tanitsatok minden népeket, tizántes eos in nómine Pa
megkeresztelvén őket az tris, et Fflii, et Spfritus 
Atyának és a Fiúnak és a Sanct!. 
Szentléleknek nevében. 

Olvasva folytatja: 
Midőn e parancsokat meg- Haec nobis praecépta ser-

tartjuk, légy te, mindenható vántibus, tu Deus omni po
lsten, kegyesen velünk: te tens clemens adésto : tu 
ihless meg jóságosan. benignus aspira. 
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HAromszor keresztalakban rAiehel a vizre és mondja : 
Áldd meg saját száddal l Tu has sfmplices aquas 

ezt az egyszerű vizet: hogy : tuo ore benedfcito: ut prae
a természetes tisztltáson kl- : ter naturálern emundatló
vfll, miellltt a mosakodók : nem, quam Javándis possunt 
testét megtisztltj!l,hathatós • acthibere corpóribus, sint 
legyen a lelkek megtisztl- • étiarn purificándis méntibus 
tására is. i efficáces. 
Itt a pap hAromszor belemirtja a húsvéti gyertyU a vizbe és 

mindlg magasabb hangon énekell : 

Szálljon le a kút tel-~ Descéndat in hane pleni· 
jességébe a SzentJéteknek túdinem fontis virtus Spi-
ereje. rítus Sanct!. 
A gyertyAt vízben tartva hAromszor rAtehel 4' alakban a vizre 

és folytatja: 

És e viz teljes lényegét l Totámque hujus aquae 
termékenyltse meg az újjá- substántlam, regenerándi 
szflletés eszközléséveL foecúndat efféctu. 

EzutAn kiemell a pap a gyertyAt a vizből és folytatja : 

Itt töröltessék el minden Hic ómnium peccatórum 
bűnnek szennye: itt tisztul- máculae deleántur: hic na
jon meg ez a te képedre te- túra ad lmáginem tuam 
remtett és llsi állapotának cóndita, et ad honórem sui 
méltóságába visszahelyezett reformáta principii, cunctis 
természet minden régi szeny- vetustátis squalóribus emun
nyétől; hogy minden em- détur: ut omnis homo sa
ber, aki az újjászületés e craméntum hoc regenera
szentségét fölveszi, az igazi tiónis ingréssus, in verae 
ártatlanság új gyermeksé- innocéntlae novarn infán-
gére újjászülessék. tlam renascátur. 

(Olvasva:) 

A mi Urunk Jézus Krisz-~ Per Dóminum nostrum 
tus a te Fiad által, ki eljll Jesum Christum Filium tu
majd eleveneket és holtakat l um: Qui ventúrus est judi
és a világot tűz által meg- cáre vivos, et mórtuos, et 
ltélni. j saeculum per ignem. 

If.. Amen. If.. Amen. 
Most a pap meghinti a jelenlévőket a megszentelt vizzel, a temp
lomszolga pedig ad belöle azoknak, akik klvAnnak. AzutAn a pap 
l(eresztalakban beleönt a vizbe egy keveset a keresztelendők olajfl-

ból e szavakkal: 



NAOVS%0MBAT 

Szenteltessék és termé
kenyittessék meg e kút az 
üdvösség olaja által azok 
számára, kik bellile az örök 
életre újjászületnek. 

lJ.. Amen. 

Sanctiflcétur, et foecun
détur fons iste Oleo salútis 
renascéntlbus ex eo, in vi
tam aetérnam. 

lJ.. Amen. 
A krizmából ls önt hasonló módon, mondván : 

A mi Urunk Jézus Krisz- lnfúsio Chrismatis Dó-
tus és a vigasztaló Szentlé- mini nostri jesu Christi, et 
lek krizmájának e vízbeön- Spíritus Sancti Parácliti, 
tése történjék a Szenthá- fiat in nómine sanctae Tri
romság nevében. ~. Amen. nitátis. lJ.. Amen. 
Most mindkét olajból egyszerre önt a keresztvizbe és mondja: 

A megszentelés krizmá-1 Commixtio Chrismatis 
jának, a megkenés olajának sanctlficatiónis, et Olei un
és a keresztvlznek vegyülése ctiónis, et Aquae baptlsma
történjék hasonlóképpen az tis, páriter fiat ln nómine 
Atyá+nak és a Fiú+nak és Pa + tris, et Fl + lii, et 
a Szent+léleknek nevében Spirítus + Sancti. 

lJ.. Amen. ~. Amen. 
Végül összekeveri az olajakat a vízzel. 

3. A kereeztaEg klszolgAitatúa. 

(Régente ekkor történt a keresztelés. Ma ez a legtöbb helyen, 
sajnos, elmarad. Pedig utasfUs van rá, hogy ha van felnőtt áttérő, 
azt lehetően e1.en a napon kereszteljék meg. De ha felniitt nincs 
is, minden plébánlán van gyermek, ki a nagyböjt utolsó hetében 
született, legalább azt kereszteljék meg ekkor. - Utána az éneke
sek előéneklik a Mindenszentek lltániájflt és a nép megismétli az 
egyes könyörgéseket. Közben a pap és segédlete az oltárhoz megy 

s ott arcraborul.) 
Uram, irgalmazz nekünk! Kyrie, eléison. 
Krisztus, kegyelmezz ne- Christe, eléison. 

kOnkl 
Uram, irgalmazz nekünk l 
Krlsztus, hallgass minket l 
Krisztus, hallgass meg min-

ketl 

Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

Mennybéli Atya lsten,t Pater de eaelis Deus,l 
Megváltó Fi(~ .lsten, Fili, Redémptor mundi, De-
Szentlélek Onsten, l Splritus Sancte, Deus, [us, 
Szentháromság egy lsten, Sancta Trinitas, unus Deus, 

1 Irgalmazz nekOnk. 1 Miserére nobis. 
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Szentséges szűz Mária,2 
lstennek szent anyja, 
Szűzeknek szent Szűze 
Szent Mihály, 
Szent Gábor, 
Szent Ráfael, 
Mlndnyájan szent angyalok 

és fllangyalok,a 
Mindnyájan dicsliOlt szen-

tek lelkei, 
Keresztelll Szent jános, 2 

Szent József, 
Mindnyájan szent patriár-

kák és próféták,a 
Szent Péter,t 
Szent Pál, 
Szent András, 
Szent jános, 
Mindnyájan szent apostolok 

és evangélisták,a 
Mindnyájan, Krisztusnak 

szent tanftványai, 
Szent István,! 
Szent Lllrinc, 
Szent Vince, 
Mindnyájan sz. vértanuk,B 
Szent Szilveszter,2 
Szent Gergely, 
Szent Ágoston, 
Mlndnyájan szent püspökök 

és hitvallók,a • 
Mindnyájan szent tanltók, 
Szent Antal,2 
Szent Benedek, 
Szent Domonkos, 
Szent Ferenc, 
Mindnyájan szent papok és 

leviták, a 
Mindnyájan szent szerzete

sek és remeték, 
Szent Mária Magdolna,' 
Szent Ágnes, 

2 l(önyörögj érettünk. 
3 Könyörögjetek érettünk. 

Sancta Maria,s 
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo virginum, 
Sancte Michael, 
Sancte Gábriel, 
Sancte Ráphael, 
Omnes sancti Angeli et Ar· 

chángeli,a 
Omnes sancti beatórum Spi-

rituum órdines, 
Sancte joánnes Baptista,' 
Sancte joseph, 
Omnes sanct! Patriárchae et 

Prophétae,• 
Sancte Petre,2 
Sancte Paule, 
Sancte Andréa, 
Sancte joánnes, 
Omnes sanctl Apóstoli et 

Evangellstae,a 
Omnes sancti Disclpuli Dó-

mini, 
Sancte Stéphane,t 
Sancte Laurénti, 
Sancte Vincénti, 
Omn es sancti Mártyres, a 
Sancte Silvéster,! 
Sancte Grégori, 
Sancte Augustine, 
Omnes sancti Pontificea et 

Confessóres, a 
Omnes sancti Doctóres, 
Sancte Antóni,' 
Sancte Benedicte, 
Sancte Dominice, 
Sancte Franclsce, 
Omnes sancti Sacerdőtes et 

Levitae, a 
Omnes sancti Mónachl et 

Eremitae, 

l Sancta Maria Magdaléna,s 
Sancta Agnes, 

2 Ora pro nobis. 
3 Ortate pro nobis. 
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Szent Cecllla,s 
Szent Ágota, 
Szent Anasztázia, 
Mindnyájan szent szűzek és 

özvegyek, a 
lstennek minden szentjei, 

könr.örögjetek érettünk. 
Légy rgalmasl Uram, ke

gyelmezz nekünk l 
Légy Irgalmas! Uram, hall-

gass meg mlnketl 
Mlnden gonosztól,' 
Mlnden bűntől, 
Az örök haláltól, 
Megtestesülésed szent titka 

által, 
Eljöveteled által, 

Sancta Caecllla,s 
Sancta Ágatha, 
Sancta Anastásia. 
Omnes sanctae VIrgines et 

Viduae,8 

Omnes Sancti et Sanctae 
Del, intercédite pro nobis. 

Propitfus esto, parce nobis 
Dóm i ne. 

Propitius esto, exáudi nos, 
Dóm ln e. 

Ab omni malo,' 
Ab omni peccáto, 
A morte perpétua, 
Per mystérium sanctae in

carnatiónis tuae, 
Per advéntum tuum, 
Per natlvitátem tuam, Születésed által, 

Keresztséged és szent 
tölésed által, 

böj- Per baptismum, et sanetum 
jejúnium tuum, 

Kereszted és klnszenvedé
sed által, 

Halálod és temetésed által, 

Per crucem, et passiónem 
tuam, 

Per moi'tem, et sepultúram 
tuam, 

Szentséges föltámadásod ál- Per sanetam resurrectlónem 
tal, tuam, 

Csodálatos mennybemene-
1 

Per admirábilem ascensió-
teled által, nem tuam, 

A vigasztaló Szentlélek el- ' Per advéntum Spirítus San-
jövetele által, cti Paráclitl, 

Az Itélet napján, j tn die judicii, 
Mi bűnösök,s Peccatóres,s 
(Itt a papilAg felkel 1 a sekrestyébe meg y s ott fehér ruhikba 

öltözik.) 
Hogy nekünk irgalmazni Ut nobis parcas.s 

méltóztassáJ,s 
Hogy Anyaszentegyházadat 

kormányozni és megerősf
tenl méltóztassál, 
2 Könyörögj érettünk. 
3 KönyörögJetek értttOnk. 
4 Ments meg, Uram, mlnket. 
5 Kérünk téged, hallgass meg 

rtlinket 

Ut Eccléslam tuam sanetam 
régere, et conserváre di
gnérls, 
2 Ora pro nobis. 
3 Orate pro nobis. 
' Libera nos, Dómlne. 
5 Te rogAmus, audi nos. 
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Hogy a római pápát s az 
egész papi rendet a szent 
vallásban megtartani mél
tóztassál,s 

Hogy az Anyaszentegyház 
ellenségeit megalázni mél
tóztassál, 

Hogy a keresztény királyok
nak és fejedelmeknek bé
kességet és igaz egyetér
tést adni méltóztassál, 

Hogy minket szent szolgá
latodban megerőslteni és 
megtartani méltóztassál, 

Hogy minden velünk jóte
vőknek örökkévaló javai
dat adni méltóztassál, 

Hogy a földnek bő termé-
sét megadni és megtar
tani méltóztassál, 

Hogy a megholt hiveknek 
örök nyugodalmat adni 
méltóztassál, 

Hogy minket meghallgatni 
méltóztassál, 

lsten Báránya, ki elveszed a 
világ bűneit, kegyelmezz 
nekünk, Uraml 

lsten Báránya, ki elveszed a 
világ bűneit, hallgass meg 
minket, Uram l 

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

Krisztus hallgass minket l 
Krisztus hallgass meg min

ketl 

Ut domnum apostólicum, et 
omnes ecclesiásticos órdi
nes in sancta religióne 
conserváre dignéris," 

Ut inimlcos sanctae Ecclé
siae humiliáre dignéris, 

Ut régibus et prindpibus 
christiánis pacem, et ve
ram concórdiam donáre 
dignéris, 

Ut nosmetfpsos in tuo san
cto servltio confortáre, et 
conserváre dignéris, 

Ut ómnibus benefactóribus 
nostris sempitérna bona 
retrlbuas, 

Ut fructus terrae dare, et 
conserváre dignéris, 

Ut ómnibus fidélibus defún
ctis réquiem aetérnam do
náre dignéris, 

Ut nos exaudfre dignéris. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, parce nobis, 
Dóm i ne. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, exáudi nos, 
Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, miserére no
bis. 

Ch~;iste, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

lll. AZ ALLELUJA·MISE. 

A mai mlse az Egyház Onneptlyes dicséri! á hálaadó áldouta 
az~rt, hogy a most kiosztott azentkeresztség szentség~ben 6) 
tagokkal gyarapodott. ( Errlll szól a könyörgés, szentlecke, tractus.) 

5 Kérünk téged, hallgass meg 5 Te rogimus, audi nos. 
mlnket. 
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De egyúttal az EgyhAz els6 lldvllzlete a sirjiból feltámadt Üdv6zi
t6b6z {Alleluja, Evangélium, Prefáció, Vecsernye). Ma kiesnek 
az Jntroltus, Offertorlum, Communio, Credo, Agnus Dei, - mert 
ez a mlse még abból az ldliból való, mlkor ezek nem voltak. 
A Glóriára újra mt'gszólalnak a harmadnapja elnémult harangok. 
Az áldozás ellitt nincs békecsók, mert ma csak az í•jonnan meg
kereszteltek áldoztak, ök pedig megkaptAk a békecsókot a keresz
teléskor. 
(A kar elénekli a Kyrie elelson-t, közben a pap az oltárhoz meg y, 
elmondja a 42. zsoltárt, a könyörgést és a hozzátartozó imádságo
kat, megfüstöli az oltárt s mikor a kar befejezi az éneket, elkezdi 

a Olóriát. Utána a szokott módon folytatódik a szentmise.) 

Könyörgés. lsten, ki e Qrátio. Deus, qui hane 
szentséges éjt Urunk sacratlssimam noctem 

föltámadásának dicsőségé- glória Dominieae Resurre
vel világossá tetted, tartsd ctlónis illústras: consérva in 
fenn családod új sarjadéká- nova famlliae tuae progénie 
ban a fiúvá fogadás lelkét, adoptiónis splritum, quem 
melyben részesitett ed, hogy dedlsti; ut córpore et mente 
testben és lélekben megújul- renovátl, purarn tibi exhf
ván, neked tisztán szolgál- beant servitútem. Per eúm
hasson. Ugyanazon a mi. dem Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epfstolae beátl Pauli 
tolnak a kolosszalakhoz Irt Apóstoli ad Colossénses. 

leveléblil. (3, 1-4.) (3, 1-4.) 

Testvérek: Ha feltámadta- fratres: Si consurrexlstis 
tok Krisztussal, keres- cum Christo, quae sur

sétek az odafent valókat, sum sunt quaerite, ubi Chri
ahol az lsten jobbján ülő stus est in déxtera Dei se
Krisztus vagyon. Az oda- dens: quae sursum sunt sá· 
rent való dolgokat keres- pite, non quae super terram. 
sétek, ne a földieket. Hiszen Mórtul enim estis, et vita 
meghaltatok és életetek el vestra est abscóndita cum 
van rejtve Krlsztussal az Christo in Deo. Cum Chri· 
Istenben. Amikor Krisztus, stus apparúerit, vita vestra, 
a ti életetek, megjelenik, ak- tunc et vos apparébitis cum 
kor ti is megjelentek vele ipso in glória. 
együtt a dicsőségben. 
Azután a pap egyre magasabb hangon háromszor énekli : 
Alleluja ; a kar mind a háromszor Ismétli, majd ezt éneklik : 

~· (Zs. 117, l.) Magasz- f. (Ps. 117, l.) Conflté
taiJátok az Urat, mert jó, mlnl Dómino, quóniam bo
mert Irgalma örökkévaló. nus: quóniam in saeculum 

mlsericórdia ejus. 
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(Utina folytatódik a szentmlse.) 

Böjti ének. (Zs. 116, l, 2.) Tractus. (Ps. 116, 1-2.) 
Dicsérjétek az Urat mlnd, Laudáte Dóminum, omnes 
ti nemzetek, dicsérjétek lit gentes: et collaudáte eum, 
valamennylen népek! Y. omnes pópull. Y. Quóniam 
Mert bóséges az ó irgalma confirmáta est super nos 
irántunk: s örökre megma- mlsericórdia ejus: et véritas 
rad az úr hfisége. Dómini manet ln aetérnum. 
+ A szent evangélium sza. +Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(28, 1-7.) (28, 1-7.) 

Szombat végén pedig, véspere autern sábbatl, 
mely a hét első napjára quae lucéscit in prima 

virrad, elméne Mária Mag- sábbati, venit Maria Magda
doina és a másik Mária meg- Jéne, et áltera Maria vidére 
nézni a sirt. ~s Ime, na~y sepúlchrum. Et ecce terrae
földindulás főn; mert az Ur mótus factus est magnus. 
angyala leszálla az égblll és Angelus enim Dómini des
odamenvén, elhengerlté a céndit de caelo: et accédens 
követ és ráült. Tekintete revólvlt lápidem, et sedébat 
olyan volt, mlnt a villám és super eum: erat autern aspé
ruhája, mint a hó. Az ilrök ctus ejus sicut fulgur: et 
pedig tőle való félelmükben vestiméntum ejus sicut nix. 
megremegének és olyanok Prae timóre autern ejus 
lettek, mint a holtak. Meg- extérrlti sunt custódes, et 
szólalván pedig az angyal, factl sunt velut mórtui. Re
mondá az asszonyoknak: Ti spóndens autern Angelus, 
ne féljetek! hiszen tudom, dixit muliéribus: Nolfte ti
hogy jézust keresitek, klt mére vos: sclo enim, quod 
megfeszttettek; nincs itt, jesum, qui cruciffxus est, 
mert feltámadott, amint quaeritis: non est hic: sur
megmondotta. jertek és Jás- réxlt enim, sicut dixit. Ve
sátok a helyet, ahová tették nfte, et vidéte locum, ubi 
az Urat. ~s hamar elmenvén, pósitus erat Dóm i n us. Et 
mondjátok meg tanftványai- cit o eúntes, d lelte discfpulis 
nak, hogy feltámadott, és ejus, quia surréxit: et ecce 
Ime, elóttetek megyen Gall- praecédlt vos in Galilaeam: 
leába; ott majd meglátjá- Ibi eum vidébitis. Ecce prae
tok lit. (me, eleve meg- dlxi vobis. 
mondtam nektek. 

Csendes imádság. Urunk, secreta. Súscipe, quaesu
kérünk, fogadd, néped mus, Dómine, preces 

könyörgéseit az áldozatil pópuli tui, cum oblatióni-

MiS8Z.!\I<" 35 
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adományok fölajánlásával j bus hostiárum: ut pascháll
egyOtt; hogy a húsvéti mlsz- bus lnitiáta mystérils, ad 
térlumok által megszentelve, aeternitátis nob1s medélam, 
segitségeddel nekünk orvos- te operánte, proflciant. Per 
ságul azoigáljanak az örök- Dóminum nostrum jesum 
életre. A mi Urunk. Christum. 

Prefáció a húsvéti, 563. l. 

A pap Aldoúsa utAn a vecsernye következik. Egy idöben, 
ugyanis mlkor az éjtazakal viglila megszllnt, délutAn tartottAk meg 
az. egész nagyszombati szertartbt. Ekkor került az idö miatt meg
rOvldltett vecsernye a szentmisébe és megmaradt mlnd a mai 

napig. A kar énekli: 

Ant. Alleluja, al:eluja, Ant. Allelúja, allelúja, 
alleluja. (Zs. 116, 1-2.) Dl- allelúja. (Psalm. 116, 1-2.) 
csérjétek az Urat mlnd, ti Laudáte Dóminum, omnes 
nemzetek: • dicsérjétek c5t gentes: • laudáte eum, om
valamennyien népek! mert nes pópull. Quóniam con
bóséges az 6 Irgalma irán- flrmáta est super nos miseri
tunk• sörökre megmarad az córdia e jus: • et véritas Dó-
úr hűsége. minl manet ln aetérnum. 

Dicsőség. Glória. 
Ant. Alleluja, alleluja, Ant. · Allelúja, allelúja, 

alleluja. allelúja. 

Ezulln a mlsézö pap elkezdi a Magnificat anlifonAjAt. 

Ant. (Máté 28, J.) Szom- Ant. Véspere autern sáb-
bat végén pedig, (a kar batl. (et prosequitur cho
folytatja:) mely a hét elsc5 rus:) Quae lucéscit in prima 
napjára vlrrad,elméneMárla sábbati: venit Maria Mag
Magdolna és a másik Mária daléne, et áltera Maria, vi
megnézni a sirt. Alleluja. dére sepúlchrum, allelúja. 

EzutAn kllvetkezlk: 

·A Boldogságos Sziz Márla éneke. (Luk. t, .Cö-55.) 

Magasztalja • az én lelkem Magnificat • ánlma mea 
az Urat. És örvendez az én Dóminum. Et exsultávit 
szlvem •megváltó Istenem splrltus meus, • in Deo 
felett. · salutári meo. 

Mert ránézett szolgálója Quia respéxit humilitá-
kicsinységére; • Ime mos- tem anclllae suae • ecce 
tantól fogva boldognak hir- enim ex hoc beátam me 
detengemmindennemzedék. dicent omnes generátlones. 
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Mert nagy dolgot csele- Quia fecit mih( mag,ta 
kedett nekem a Hatalmas; qui potens est • et sanetum 
• kinek s:ient az ·15 neve. nomen eius>. · ·· 

~s irgalma nemzedékr151- E~ mlserleótdia ejus a 
nemzedékre • azokon van, progénJe in progénlea • ti-
akik ·15t félik. méntibus e.um ....... 

Hatalmas dolgokat mű- Fecit pot~ntlam ln ~·~ 
vett karja erejével, • szét- chlo suo • 4.fspérsit supér
szórta a szivök tervelben · bos mente. cordis sui. · · 
kevélykedőket. 

Hatalmasokat levetett a Deoós.uit poténtes de 
trónról, • és kicsinyeket fel- sede ~ et exaltávit húmlles. 
emelt. 

~hezllket betöltött jók- Esuriéntes Implévit bonis 
kal, • és Oresen bocsátott el • et divites dlmlslt lnánes. 
gazdagokat. 

Felkarolta Izraelt, az .ll Suscépit Israel púerum 
szolgáját • megemlékezvén suum • recordátus miseri-
irgalmasságáról. córdiae suae. 

Amint szólott vala atyá- Sicut locútus est ad patres 
inknak, • Ábrahámnak és nostros • Ábraham et sé
ivadékának mlndörökre. l mini ejus ln· saecula. 

Olcsllség. Glória. 
Eulatt megtOmjénezik az oltirt, majd az ének belejeztével mec~ 

ismétlik az antifonit. Ezutin mondja a misézö pap: 
J Az úr legyen veletek. J. Dóminus voblscum. 

If.. ~s a te lelkeddel. If.. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Öntsd be- Qrému$. Splritum nobis, 
lénk, -urunk, szerete- Dómine, tuae caritAtis 

ted lelkét; hogy akiket a infúnde: ut, quos sacra
.húsvéti szentségekkel gaz- méntis paschállbus satiásti, 
daggá tettél, azok kegyes-~ tua fáclas piet á te concórdes. 
ségedblll szlvOkben is eggyé Per Dómlnum . . . ln uni-
legyenek. A ml Urunk. táte ejúsdem. 

(Utána) 
f. Az úr legyen veletek, 1. Dominus voblscum, 

Jl. ~s a te lelkeddel. J}. Et cum spiritu tuo. 
Menjetek, Itt az elbo- lte, mlssa est, allelúja, 

csátás, alleluja, alleluja. If.. allelúja, Jl. Deo gratias, al
Hála legyen Istennek, alle- lelúja, allelúja. 
luja, alleluja. 1 

(Áldá~ és utol~ó evangélium, mint rendesen.) 

35• 
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A pap elkészülve az oltárhoz megy ; előtte megfelelő módon 

tiszteleg ; azután keresztet vet, homlokát, mellét és két vállát 
érintve és érthető hangon mondja : 

és Szentléleknek ne- Filii, et Spirítus San-ltz Atyának és Fiúnak IOn nómine Patris, et 

vében. Amen. cti. Amen. 
Azután melle előtt imára tett kézzel elkezdi az antifonál: 

Bemegyek az Isten oltá- J lntrolbo ad altáre Dei. 
rához. 

A ministerek felelik : 

Az Istenhez, ki ifjúi öröm- J Ad Deum qui laetlficat ju-
mel tölt el engem. ventútem meam. 

Igy mondja el a ministerekkel felváltva a következő zsoltárt : 

(Zs. 42, 1-5.) 1 (Ps. 42, 1-5.) 

Szolgáltass nekem igazsá- ljúdica me, Deus, et di
got, Istenem, kelj vé- scérne causam meam de 

delmére ügyemnek az isten- l gente non sancta: ab hó
telen nemzetséggel szem- minc iniquo et dolóso érue 
ben: a gonosz és álnok em- me. 
bertől s~abadlts meg engem. 

M. H1sz te vagy az Isten 
az én erősségem: miért ve ts~ 
el engem? miért kell szomo-

M. Quia tu es, Deus, 
fortit ú do mea: qua re me 
repullsti, et quare tristis 
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r úan járnom-kelnem? migsa
nyargat engem ellenségem. 

P. Küldd el világosságo
dat és igazságodat: hadd 
vezessenek és vigyenek el 
engem szent hegyedre s haj
lékaidba. 

M. ~s bemegyek az lsten 
oltárához: az Istenhez, kl 
ifjúi örömmel tölt el engem. 

P. ~s lantszóval dicsérlek 
téged, lsten, én Istenem: 
miért vagy szomorú, lelkem? 
mlért háborgatsz engem? 

M. Bizzál az Istenben, 
mert fogom még áldani őt: 
arcom üdvösségét, az én 
Istenemet. 

P. Dicsőség az Atyának 
és Fiúnak és Szentléleknek. 

M. Miképpen volt kezdet
ben és van most és lesz min
dig, mindörökön örökké. 
Amen. 

incédo, dum affllglt me lnl
micus? 

S. Emitte lucern tuam, et 
veritátern tuam: lpsa me 
deduxérunt, et adduxérunt 
in montem sanetum tuum, 
et in tabernácula tua. 

M. Et introibo ad altáre 
Del: ad Deum qui laetifica t 
juventútem meam. 

S. Confitébor tibi in ci
thara, Deus, Deus meus: 
quare tristis es, ánima mea, 
et quare contúrbas me? 

M. Sperain Deo, quónlarn 
adhuc confitébor illi: salu
táre vultus mel, et Deus 
me us. 

S. Glória Patri, et Fllio, 
et Spiritui Sancto. 

M. Sicut erat ln princlplo, 
et nunc, et semper: et in 
saecula saeculórum. Amen. 

A pap Ismétli az antifonAt: 
Bemegyek az lsten oltá- lntrofbo ad altáre Dei. 

rához. 
If.. Az Istenhez, kl ifjúi If.. Ad Deum qullaetlflcat 

örömmel tölt el engem. juventútem meam. 
l( eresztet vetve mag.ira, mondja : 

f. Segitségünk az úr ne- f. Adjutórium nostrum 
vében. in nómine Dóminl. 

If.. Ki az eget és a földet If.. Qui fecit eaeium et ter-
alkotá. ram. 
Ezut.in kezét lillszeteszi és mélyen meghajolva végzi el a 

kllzgyónAs t. 

Oyflszmlsékben, tovAbbA Feketevas.irnaptói Nagyszombatig be
zAróan eimarad a Júdica me, Deus zsoltAr a Glória-val, meg 
az antifona ismétlése. Ezekben teh.it az ln nómine Patria, 
lntrofbo, Adjutórium utAn következik a kllzgyón.is az alilbbl 

módon: 
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Oyónom a mlndenható Is- confiteor Deo omnlpo
tennek, a boldogságos, ténti, beátae Mariae 

mindenkor Szíiz Máriának, semper Vfrginl, beáto Mi
Szent Mihály főangyalnak, chaéli Archángelo, beáto 
l(ereszteló Szent jánosnak, joánni Baptlstae, sanctis 
Szent Péter és Pál aposto- Apóstolis Petro et Paulo, 
loknak, minden szentek- ómnibus Sanctis, et vobis, 
nek és nektek, testvérek: fratres: quia peccávi nimis 
hogy nagyot vétkeztem gon- cogitatióne, verbo et ópere': 
dolattal, szóval és cseleke- (Percutlt sibi pectus ter, df.:
dettel: (Mellét hAromszor meg- cens :] mea culpa, mea culpa, 
nu, mondván :] én vétkem, mea máJdma culpa. Ideo 
6n vétkem, én igen nagy precor beátam Mariam sem
vétkem. l(érem azért a boi- per VIrginem, beátum Ml
dogságos, mindenkor Szűz chaélem Archángelum, beá
Máriát, Szent Mihály föan- tum joánnem Baptfstam, 
gyalt, Keresztelll Szent Já· 

1 
sanctos Apóstolos Petrum et 

nost, Szent Péter és Pál . Paulum, omnes Sanctos, et 
apostolokat, az összes szen- ! vos, fratres, oráre pro me 
teket, és titeket, testvérek, l ad Dómlnum Deum no
imádkozzatok érettem a mi strum. 
Urunkhoz, Istenünkhöz. 

A ministerek felelik : 

Irgalmazzon neked a min-~Misereátur tui omnipotens 
denható Isten és bo- Deus, et, dirnissis pec

csássa meg vétkeidet és ve- cátis tuis, perdúcat te ad 
zéreljen az örök életre. vitam aetérnam. 

A _pap feleli: Amen és utina felegyenesedik: 

Most a ministerek Ismétlik el a közgyónflst, de ahol a pap azt 
mondotta : ·vobis, fratres és vos, fratres, a ministerek azt 

mondják : tibi, pater és te, pater. 
Utina a pap ilsszetett kezekkel megadJa a feloldozist e szavakkal: 

I. rgalmazzon nektek a min- Misereátur vestri omnipo
denható lsten, és bo- tens Deus, et, dirnissis 

csássa meg vétkeiteket ~s peccátis vestris, perdúcat 
vezéreljen az örök életre. vos ad vitam aetérnam. 

}lo. Amen. If.. Amen. 
Most keresztet vet magára e szavakkal : 

Billlelnknek elengedését,, Jndulgéntiam, absolutló· 
fnlold~zását és bocsá- nem, et remisslónem pec

~tát a•1Ja meg nekünk catórum nostrórum trlbuat 
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a mindenható és irgalmas l nobis omnipotens et miséri-
úr. }l.. Amen. cors Dóminus. }l.. Amen. 

Meghajolva folytatja : 
f, lsten, ha te felénk for- f, Deus, tu convérsus vi-

dulsz, újjá éledank. vificábis nos. 
}l.. És néped örvendeni Jt. Et plebs tua laetábitur 

fog benned. ln te. 
1. Mutasd meg nekünk, f. Osténde nobis, Dó-

Uram, irgalmadat. mine, misericórdiam tuam. 
}l.. És üdvösségedet add }l.. Et salutáre tuum da 

mej nekünk. nobis. 
"f. Uram, hallgasd meg 1. Dómine, exáudi oratló-

könyörgésemet. nem meam. 
Jt. Es kiáltásom jusson }l.. Et clamor meus ad te 

eléd. véniat. 
f. Az úr legyen veletek. j 1. Dóminus voblscum. 
}l.. És a te lelkeddel. }l.. Et cum spiritu tuo. 

Kitárja kezét, majd Ismét összete.~zi, érthetően mondja: 
Orémus: és felmegy az oltárhoz, miközben magában mondja : 

Vedd el, kérünk, Urunk, Aufera nobis, quaesumus, 
gonoszságainkat: hogy t-\ Dóm l ne, iniquitátes no

a szentek szentjébe tiszta stras: ut ad Sancta sanctó
szlvvel mehessank be. A rum puris mereámur ménti
mi Urunk, Krisztus által. bus introíre. Per Christum 
Amen. , Dóminum nostrum. Amen. 

Ezut!n liSszetett kezét az oltárra helyezi és meghajolva mondja: 

Kérünk téged, Urunk, Q rám us te, Dómine, per 
hogy szenteidnek, (Meg- mérlta Sanctórum tuó

csókolja az oltárt középen) kik- rum (Osculatur Altare in me
nek ereklyéi Itt vannak és dio) quorum reliquiae hic 
minden szentnek érdemei sunt, et ómr.ium Sanctórum: 
által bocsásd meg minden l ut indulgére dignéris ómnia 
bűnömet. Amen. peccáta mea. Amen. 

A:t. ünnepi misében a celebráns . az Introlt us elolvasisa előtt 
· megáldja a tömjént e szavakkal : 

Áld + jon meg téged az, l Ab illo bene + dicáris, ln 
akinek tiszteletére elégsz., cujus honóre cremáberis. 
Amen. Amen. 
A diákonustól átveszi a füstölőt és megtömjéneLi al oltárt 
imádkozfis nélklll. Azután a diákonus visszakapja .1 füstölőt 

--~~~jén~gá:_~:lebr~n.S.!· ~···---~~~ 
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Most a pap keresztet vetve magltra, elimltdkozza az Introitust; 
ennek befejezése utltn a ministerekkel váltakozva mondja: 

U ram, irgalmazz nekünk. lK yrie, eléison. Kyrie, eiéi
Uram, irgalmazz ne- son. Kyrie, eléison. 

künk. Uram, irgalmazz ne- Christe, eléison. Christe eléi
künk. Krisztus, kegyelmezz , son. Christe, eléison. Kyrie, 
nekünk. Krisztus, kegyel-~1 eléison. Kyrie, eléison. Ky
mezz nekünk. Krisztus, ke- rie, eléison. 
gyelmezz nekünk. Uram, ir- . 
galmazz nekünk. Uram, irgalmazz nekünk. Uram, irgal
mazz nekünk. 
Ezutltn az oltltr közepén kezét kitltrva, majd ismét összetéve, 
fejét kissé meghajtva mondja: Glória in excélsis Deo, és össze
tett kezekkel folytatja. Amikor azt mondja: Adorámus te, 
Orátias ágimus tibi, Jesu Christe, Súscipe deprecatiónem, 
fejét meghajtja. A végén pedig a Cum Sancto Spiritu szavak
nál keresztet vet magltra. A viola és fekete szinben mondott 
szentmisékben, valamint a húsvéti id6n kivül azokon a hétköz
napokon, amikor a vasArnapi szentmisét mondjuk, a Gloria 

elmarad. 

Dics6ség lstennek a ma- Qlória in excélsis Deo. Et 
gasságban, és békesség in terra pax hominibus 

a földön a jóakaratú embe- bonae voluntátis. Laudám us 
reknek. Dicsérünk téged. te. Benedicimus te. Adorá
Áldunk téged. Imádunk té- mus te. Olorificámus te. 
ged. Dics6ftünk téged. Hálát Orátias ágimus tibi propter 
adunk neked a te nagy dics6- magnam glóriam tuam. Dó
ségedért, úr lsten, mennyei mine Deus, Rex caeléstis, 
Királyt mindenható Atya- Deus Pater omnfpotens. Dó
isten l Ur jézus Krisztus,egy- mine Fili unigénite, jesu 
szülött Fiú. úr lsten, lsten- Christe. Dómine Deus, Ag
nekBáránya,azAtyánakFia. nus Dei, Fflius Patris. Qui 
Ki elveszed a világ bíineit, tollis peccáta mundi, mise
irgalmazz nekünk. Ki elve- rére nobis. Qui tollis peccáta 
szed a világ bűneit, fogadd el mundi, súscipe deprecatió
könyörgésünket. Ki az Atya nem nostram. Qui sedes ad 
Jobbján ülsz, irgalmazz ne- déxteram Patris, miserére 
künk. Mert egyedül te vagr a nobis. Quóniam tu sol us 
Szent, egyedül te vagy az Ur, Sanctus. Tu sol us Dóminus. 
egyedül te vagy a Magasság- Tu sol us Altfssimus, jesu 
beli,Jézus Krisztus. A Szent- Christe. Cum Sancto Spiritu, 
léleklcelegyetemben,azAtya- in glória Dei Patris. Amen. 
isten dicsőségében. Amen. 
'l 
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ElutAn megcsókolja H oltArt középen és a nép felé fordulva 
mondja: 

1. Az úr legyen veletek., 1. Dóminus voblscum. 
~· És a te lelkeddel. ~· Et cum spiritu tuo. 

Ez:utAn ezt mondja : Orémus és ellmidkoz:za a k/Jnylrgbtkd, 
egyet vagy többet, amint a sz:olgálat rendje megklvinja. Utána 
következik a szentlecke, ennek végén a ministerek ezt mond)Ak: 

~. lstennek legyen hála. l ~· Deo grátias. 
Most következik az Atvonulásra való énekek valamelyike, 
a flradualt, a tractus (böjti ének), az Alltluja a verssel, vagy a 
stquentia (ünnepi ének), amint az egybizi év vagy a mise rangja 

kivAn ja. 

Ennek végeztével az ünnepi misében a diAkonus leteszi H 
evangéliumos k!lnyvet az oltir k!lzepére és a celebrAns megAidja 
a tömjént, mint az: előbb ; ezuün a diAkonus az ol tAr előtt letérdel 

és összetett kezekkel mondja : 

T lsztftsd meg szlvemet és Munda cor meum, ac lé· 
ajkamat, mindenható bla mea, omnipotens 

lsten; miként lzaiás pró- Deus, qui láb la lsalae Pro
féta ajkát a tüzes üszökkel phétae cálculo mundástl 
megtiszti tottad: méltóztas- Igni to: Ita me tua grata mi
sál engem is kegyes lrgal- seratlóne dignáre mundáre, 
maddal megtlsztltani, hogy ut sanetum Evangélium tu
szent evangéliumodat mél- um digne váleam nuntiáre. 
tón hlrdethessem, a ml l Per Christum Dóminum no-
Urunk Krisztus által. Amen. strum. Amen. • 
Ezután elveszi a könyvet u oltárról és ismét letérdel és IlY 

k'r áldást a paptól e szavakkal : 
Áldj meg engem, Uramll jube, domne, benedicerei 

A pap felell: 

Az úr legyen szlvedben és Dómlnus sit ln corde tuo, 
ajkadon, hogy méltón et ln láblis tuis: ut dl· 

és lll4en hirdesd evangéllu- gne et tompeténter annún
mát. Az Atyának és Fiú- ties Evangélium suum: In 
nak + és SzentJéteknek ne- nómlne Patris, et Filii, + et 
vében. Amen. Splritus Sanct!. Amen. 
Megkapván az Aldást, megcsókolja a celebrAns kezét és a 
mlnlsterekkel, akik a tömjénezőt és a gyertyAkat viszik, elmegy 
az evangélium felolvasásának a helyére. Ott megáll és össntett 

kezekkel mondja : 
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J, Az úr legyen veletek., V. Dóminus vobiscum . 
.&. es a te lelkeddel. &. Et cum spiritu tuo. 

Ezutin jobbkezének hOvelykujjival megjelöli a kiiRyvet és 
magit homlokin, ajkin és mellén kis kereszttel és mondja : 

+ A szent evangélium sza., +Sequéntia sancti Evangélü 
Irasza Szent N. szerint. secúndum N., sive lnltium. 

Mlg a minlsterek felelik : 
Dlcsdség neked, Urunk l Glória tibi, Dómine 

hiromszor megtömjénezt a könyvet. Ezutin felolvassa az 
evangéllumot összetett kezekkel. Ennek végeztével a szubdiákonus 
elviszi a könyvet a celebránsnak és az megcsókolja az evangéllu-

mot ezekkel a szavakkal : 
Az evangélium szaval tö-1 Per evangélica dlcta de-

rOijék el bűneinket. leántur nostra dellcta. 
Most a diAkonus megtllmjénezi a papot. 

Ha a pap diákonus és szubdiákonus nélkOl mutatja be a 
szentmisét, akkor most a könyvet fltviszik az oltir baloldaláról 
a jobboldalára, miközben a pap kllzépen meghajolva és lisszetett 

kezekkel mondja : 

Tisztítsd meg szlvemet és Munda cor meum, .ac lá
ajkamat, mindenható bla mea, omnipotens 

lsten; miként lzaiás próféta Deus, qui lábia lsalae Pro
ajkát a tüzes Oszökkel meg- phétae cálculo mundásti 
tisztitottad: méltóztassál ignlto: ita me tua grata mi
engem is kegyes irgalmad- seratlóne dignáre mundáre, 
dal megtisztftani, hogy ut sanetum Evangélium tu
szent evangéliumodat mél- um dlgne váleam nuntláre. 
tón hlrdethessem, a ml Per Christum Dómlnum no
Urunk Krlsztus által. Amen. strum. Amen. 
Ál~j meg, engem, Uram. Jube, Dómine, benedlcere. 

Az Ur legyen szlvemben és Domlnus sit in corde meo, 
ajkamon, hogy méltón és et ln láblis mels: ut digne 
lllden hirdessem evangéliu- et competénter annúntiem 
mát. Amen. Evangélium suum. Amen. 

EzuiAo a könyv felé fordulva, lisszetett kezekkel mo11dja : 
J, 1z úr legyen veletek., f. Dómlnus vobiscum . 
.&· cs a te lelkeddel. &. Et cum spiritu tuo. 

Ezutaa megJelöli a könyvet és magit a homlokán, ajkán és. 
melléa kis keres.zttel és mondja : 
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+ A szent evangélium sza-~ + Sequéntia sa.ncti ETUl· 
kasza Szent N. szerint. gélli secúndum N. 

A mlnlsterek felelik: 
Dicsliség neked, Urunk. l Glória tibi, Dómine. 

Ezután a pap telolvassa az evangéliumot. Ennek végén a 
ministerek mondják : · 

Dicséret neked, Krisztus. l Laus tibi, Christe. 
A pap pedig megcsókolja az evangéliumot, mondva : 

Az evangélium szaval tö-j' Per evangélica dicta de-
rOijék el bűneinket. leántur nostra delfcta. 
A gyúzmi~ben is kell mondani : Munda cor, de nincs .ildfls
Urés .és .ild.is ; a felolvasáshoz nem . viszik oda a gyertyát él a 

celebrins nem csókolja meg a könyvet. 
Ezutin következik minden vasárnapon, továbbá az úr, a Boldog
stgos Szllz, az apostolok és az evangélisilk összes ünnepein és ezek 
nyolcada alatt, bármiről szóljon is a szentmise, valamint mindazo
kon az ünnepeken, amelyeken külön jelöljük a Credo. A pap az oltir 
kGzepére megy, megill, Karjit kitárja, felemeli, majd összeteszi és 
mondja: Credo ln unum Deum .•• és folytatja összetett kezekkel. 
Amikor ezt mondja : Deum fejét a kereszt felé meghajtja. 
Ugyanigy tesz, amikor ut mondja : jesum Christum és simul 
adoratur. Ezekre a szavakra: Et lncarnátus est letérdel él 
igy marad, mlg a Homo factus est szavakhoz nem ér. A végén 

Et vitam ventúri saecull szavakra keresztet vet magira. 

Hiszek egy Istenben, credo ln unum Deum. Pa
mlndenható Atyában, trem omnipoténtem, fa

mennynek és földnek, mln- ctórem caeli et terrae, visl
den látható és láthatatlan bflium ómnium, et invisibf
lénynek teremtlljében. & lium. Et in unum Dóminum 
az egy úr jézus Krlsztus- jesum Christum, Filium Dei 
ban, lsten egyszülött Fiá- unigénitum. Et ex Patre 
ban, kl az Atyától ör!lktlll natum ante ómnla saecula. 
fogva szOietett, lsten az ls- Deum de Deo, lumen de lú
tentlll, világosság a világos- mine, Deum verum ·de Deo 
dgtól, Igaz lsten az igaz ls- vero. Oénitum, non factum, 
ten tili. Született, nem alkot- consubstantlálem Patri: per 
tatott, kl egylényegfi az quém ómnla facta sunt.Qul 
Atyával, és aki ;Utal mlnden propter nos hómlnes, et pro
lett. Kl érettünk, emberekért pter nostrarn sal ú tem de
és a mi OdvOsségünkért le- scéndit de caelís. (Hic genu
szállott mennyekblll, (Itt flectltur.) Et lncarnátus ~t,c 
letérdelünk) testet öltött a de Spiritu Sancto ex Mari.· 
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Szentl~lek által Szaz Márlá
tól és emberré lett. Pontius 
Pilátus alatt érettOnk meg
feszlttetett, ezenvedett és el
temettetett ; harmadnapra 
az Irás szerint föltáma
dott ; és fölment a meny
nyekbe, ott Ol az Atyának 
jobbja felill és Ismét eljön 
dics6séggel, hogy meglt~lje 
az éliiket és a holtakat s 
országának nem lesz vége. 
& az elevenitil Szentlélek 
Úristenben, kl az Atyá
tól és a Fiútól szárma
zik, klt az Atyával és Fiú
val egyQtt imádunk és di
pilltOnk, kl a próféták által 
szólott. Hiszek egy szent, 
katholikus apostoli Anya
szentegyházat. Vallok egy 
keresztséget a bllnök bocsá
natára. Várom a holtak 
feltámadását és a jövendő 
örök életet. Amen. 

VIrgine: Et homo factus est. 
Crucifix us étiarn pro nobis: 
sub Póntio Piláto passus, et 
sepúltus est.. Et resurréxit 
tértia die, secúndum Scrip
túras. Et ascéndit in eae
Ium: sedet ad déxteram Pa
tris. Et Iterum ventúrus est 
cum glória judlcáre vlvos, 
et mórtuos: cujus regni non 
erit finis. Et ln Splrltum 
Sanctum, Dómlnum, et vi
vlflcántem: qui ex Patre, 
Fillóque procédlt. Qui cum 
Patre, et Fllio simul adorá
tur, et conglorificátur: qui 
locútus est per Prophétas. 
Et unam sanetam cathóli
cam et apostólicam Ecclé
siam. Confiteor unum ba
ptlsma in remissiőrtern pec
catórum. Et exspécto resur
rectiónem mortuórum. Et 
vitam ventúri saecull. 
Amen. 

EzutAn megcsókolja az ottAn b a nép felé fordulva mondja : 

J. Az úr legyen veletek. j f. Dóminus voblscum. 
~. ~s a te lelkeddel. &· Et cum spiritu tuo. 

Ezuün mondja : Orémus á ellmidkozza a ftlajdnldsi kör· 
111enetre vat6 éneket (offertorlum). Ennek végeztévet ünnepl 
mlsében a diAkonus adja lit a. paténit az ostyival a celebrAnsnak, 
a aendesmlsében pedig a pap maga veszt fel a paténAt az ostyival 

és mlg azt felajinlja, mondja : 

f ogadd el, szent Atya, súsclpe, sancte Pater, 
mlndenható örök ls- omnipotens aetéme De

ten, ezt a szepl4telen ado- us, hane immaculátam hó
rnányt, melyet én, méltat- stlam, quam ego lndlgnus 
lan szolgád, felajánlok ne- fámulus tuus óffero tibi Deo 
ked, él4 és igaz Istenemnek, meo vivo, et vero, pro innu
számtalan bűnömért, sérté- merabllibus peccátis, et of
aelmért.& hanyagságaimért: fenslónibus, et neglegéntils 
-~~ajánlom rnlnden Itt kö- meis; et pro ómnlbus cir-
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rOiállókért, sllt mlnden ke
resztény hlvllkért, éliikért 
és holtakért, hogy nekem és 
nekik üdvösségünkre váljék 
az örök életre. Amen. 

cumstántlbus, sed et pro 
ómnibus fidélibus chrlstlá~ 
nis vivis atque defúnctis: ut 
mihi, et illis profidat ad sa
lútem in vitam aetémam. 
Amen. 

Ezután a paténival keresztet vet és leteszi az ostylit a korpo
r!l~ra. A diákonus bort, a szubdi!konus vizet tölt a kehelybe ; 
aendes misében mindkettöt a pap tölti be. A kehelybe keverélre 

szánt vizet a kereszt jelével megáldja és mondja : 

Isten, ki az emberi termé- oeus, qui humánae sub
szet méltóságát csodála- stántlae dignitátern mi

tos módon alkottad és még rablllter condidlstl, et mira
csodálatosabb módon meg- blllus reformástl: da nobis 
újltottad: add, hogy e viz és per huj us aquae et vin i my
bor misztériuma által annak stérium, e jus divinitátls esse 
istenségében részesülhes- consórtes, qui humanitátls 
sünk, aki emberségünknek nostrae flerl · dignátus est 
részesévé lenni méltózta- párticeps,jesus Christus, Pl
tott: JéZus Krisztus, a te lius tuus, Dóminus noster: 
Fiad, ami Urunk: Ki veled Qui tecum vivlt et regnat ln 
él és uralkodik a Szenttélek- unitáte Splritus Sanct l Deus: 
kel egyetemben lsten, mind- per ómnia saecula saeculó-
örökön örökké. Amen. rum. Amen. 

A gyhzmlsében ls el kell mondanl ezt az lm!ds!got, de a vizet 
nem áldják meg. 

Most fogja a kelyMt ~ felajénltsa közben mondja: 

Fölajánljuk neked, Urunk, Qttérimus tibi, Dómine, 
az üdvösség kelyhét és cálicem salutáris, tuam 

kérjük kegyességedet, hogy deprecántes eleméntiam: ut 
isteni fölséged szlne elébe a in conspéctu divinae ~aje
mi és az egész világ üd- státls tuae, pro nostra, et 
vösségéért édes Illattal száll- , totfus mundl sal ú te cum 
jon föl. Amen. l odóre suavltátls ascéndat. 

Amen. 
Ezután a kehellyel keresztet vet az oltár felett és lefeszl a 
kelyhet a korporitéra és a paliAvat befedi. Ekkor összetett kezil 

az ottArra téve, kissé meghajolva mondja : 

Alázatos szlvvel és törli-~ l" spiritu humllltátts. et ln 
dött lélekkel f~gadj el ánlmo contrito ausc:lpiá

minket. Urunk. és add., hogy mur a te, Dómine: et ate 
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úgy szálljon ma eléd áldo-l fiat sacrifidum nostrum in 
zatunk, hogy tessék neked, l conspéctu tuo hódie, ut piA-
úr lsten. ceat tibi, Dómlne Deus. 

Felegyenesedik és kitárja kezét, majd magasba emelve fel, Ossze
kuJcsolja; szemét is az égre emeli, majd azonnalletekint és mondja: 

J. öjj el, megszentelő, mln-1 veni, sanctlflcátor omnf
denható, örök lsten: potens aetérne Deus: 

(Megáldja a felajánlott adomflnyokat.) 

és áldd + me~ ezt a szent l et béne + dic hoc sacriff
ne.vednek előkeszilett áldo- cium, tuo sancto, nómini 
zatot. praeparátum. 

A~ llnnepi misében ezutfln megáfdja a tOmjént e szavakkat : 

S,zent Mihály főangyalnak, per lntercessiónem beáti 
aki ott állt a tömjén- Michaélis Archángell, 

oltádobb oldalán és minden stantis a dextris altáris in
választottad nak közbenjá- cénsi, et ómnium electórum 
rására,kegyeskedjél, Urunk, suórum, incénsum istud dl
ezt a tömjént meg + áldani gnétur Dóminus bene+dl-

•és kellemes illatként elfo- cere, et in odórem suavltátls 
gadni. A mi Urunk, Krisz- acclpere. Per Christum Dó-
tus által. Amen. minum nostrum. Amen. 

Átveszi a fllstölöt a diákonustót és az Attalllnos szabillyoknak meg
felelöen megtömjénezi a felajflnlott adomflnyokat, e szavakkal : 

Ez az általad megáldott Jncénsum istud a te bene
tömjénfüst szálljon fel dfctum, ascéndat ad te, 

hozzád, Urunk: és szálljon Dómine: et descéndat super 
le ránk a te irgalmad. nos misericórdia tua. 

Majd az oltArt tOmJénezt meg, mondván : 

Szálljon illatáldozatként Dirigátur, Dómine, orátlo 
. szlned elé imádságom, mea, sicut incénsum, in 

Uram, s kezem felemelése conspéctu tuo: elevátfo má
legyen olyan, mlnt az esti nuum meárum sacriflcium 
áldozat. Tégy, Uram, laka• vespertfnum. Pone, Dómine, 
tot szájamra, reteszt ajkam custódiam ori meo, et óstium 
ajtajára, hogy ne térjen szf- circumstántiae láblis mels: 
vern gonoszságra és mente- ut non declfnet cor meum ln 
g~véq ne mentegessem bQ- verba malftlae, ad excusán
nGme.t.; das excusatlónes ln peccátis. 
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Mlközben a diAkonusnak visszaadja a füstliUit, mond)a : 

Gyujtsa fel bennünk az Accéndat in nobis Dómi
úr az c5 szeretetének n us ignem sui amórls, et 

tüzét s az örök szeretet fiammam aetérnae carltátls. 
lángját. Amen. Amen. 

EzutAn a diAkonus megtl!mjénezi a papot. 

Ezutén a pap kezet mos, mondvAn : 
(Zs. 25, 6-12.) 

A, rtatlanok közt mosom Lavábo inter innocéntes 
kezemet: és körQive- manus meas: et eireúrn-

szem oltárodat, Uram. dabo altáre tuum, Dómine: 
Hogy halljam a dicséret Ut áudiam vocem laudis, 

szavát: és hirdessem minden et enárrem univérsa mirabl-
csodatettedet. lia tua. 

Uram, szeretem házad Dómine, diléxi decórem 
ékességét: és dlcsiJséged dom us tuae, et locum habi-
lakóhelyét. tatiónis glóriae tuae. 

Istenem, ne veszltsd el a Ne perdas cum lmplls, 
gonoszokkal lelkemet: s a Deus, án i mam meam,et cum 
vér embereivel éltemet. viris sánguinum vitam meam: 

Kiknek kezéhez gonosz- ln quorum mánibus inl-
ság tapad: és jobbjuk telve quitátes sunt: déxtera eó-
van megvesztegetésset rum repiéta est munéribus. 

Én azonban ártatlansá- Ego autem in innocéntla 
gomban járok: ments meg mea ingréssus sum: rédime 
engem, irgalmazz nekem. me, et miserére mei. 

Lábam egyenes úton áll: Pes me us st e tit in dirécto: 
a gyülekezetekben áldalak, ln ecclésiis benedlcam, te 
Uram. Dómlne. 

1. DicsiJség az Atyának, Glória Patri, et Filio, et 
Fiúnak és Szentléleknek. Spiritui Sancto. 

Miképen volt kezdetben Sicut erat in princlpio, et 
és van most és lesz mindlg: nunc, et semper: et in sae
mindörökön örökké. Amen. cula saeculórum. Amen. 

(A gyészmlsékben és a szenvedés hetén elmarad a Glória.) 
Ezutén az oltAr kOzepén kissé meghajolva ét lisszetett kezét az 

oltArra helynve, mondja: 

Fogadd kegyesen, Szent-l súscipe, sancta Trinitas, 
háromság, ezt a felaján- hane oblatiónem, quam 

lott adományt, melyet ne- tibi offérimus ob memóriam 
ked elhoztunk a mi Urunk ~ Jssiónis, resurrectiónls. et 
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jézus Krisztus szenvedésé- ! ascensiónis jesu Christi Dó
nek, föltámadásának és 1 minl nostri: et ln honórem 
mennybemenetelének emlé- 1 beátae Mariae semper Vlrgi
kére, a boldogEágos és min-1 nis, et beátl joánnls Baptf
denkor szfiz Mária, Keresz- stae, et sanctórum Apostoló
telil Szent jános, Szent Péter l rum Petri et Pauli, et istó
és Pál apostol, ezek és min- rum, et ómnlum Sanctórum: 
den szentnek tiszteletére, ut illis profidat ad honórem, 
hogy nekik tiszteletükre, ne- nobis au tem ad sal ú tem: et 
kOnk pedig üdvösségünkre illi pro nobis lntercédere 
váljék és hogy érettünk köz- dignéntur in caelis, quorum 
benjárjanak mennyekben memórlam ágimus in terris. 
azok, akiknek emlékét üljük Per eúmdem Christum Dó
a földön. Ugyanazon Krisz- mlnum nostrum. Amen. 
tus, a ml Urunk által. Amen. 
Most megcsókolja az oltárt és a nép felé fordulva kezét kiUrja 

majd összeteszi és kissé emeltebb hangon mondja : 

Imádkozzatok, testvérek, \Qráte, fratres: ut meum ac 
hogy az én áldozatom és a vestrum sacrifidum ac

tietek elfogadható legyen a ceptábile fiat apud Deum 
mlndenható Atyaisten előtt. 1 Patrem omnipoténtem. 
A mlnister vagy a körülállók felelik, egyébként maga a pap mondja: 

Fogadja el az úr kezed- susclplat Dómlnus sacrifi
MI (kezemMI) ezt az cl um de mánibus tuls (vel 

áldozatot nevének dJcsére- meis) ad laudem, et glóriam 
tére és dlcsilségére, a mi ja- nómlnls sui, ad utilltátem 
vunkra és az egész Anya-l quoque nostram, totlúsque 
szentegyház javára. Ecctésiae suae sanctae. 

A pap halkan mondja : Amen, azután kltárt kezekkel, Oré
mua nélkül elmondja a kiválasztott adományok feletti imád
ságokat (secreta). Ezek végeztével, érthet~ hangon mondja : 

Mindörökön örökké. If.. l per ómnia saecula saecu-
Amen. lórum. If.. Amen. 
. Aztán a kezét az oltárra helyezi és mondja: 

f.._Az úr legyen veletek., r. Dóminus vobfscum.lf.. 
If.. r.s a te lelkeddel. Et cum spiritu tuo. 

. Kezét felemeli: 
J. Emeljük fel szivünket., r. Sursum corda. If.. Ha-

&· Felemeltük az úrhoz. bémus ad Dóminum. 
Kezét összetéve és fejét meghajtva mondja: 
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1. Adjunk hálát Urunk l 1. Orátlas agámus Dó· 
Istenünknek. If.. Méltó és J mino Deo nostro. If.. Dig-
igazságos. num et justum est. 

Ezután kltárt kezekkel elmondja a megfelelő prefilclót s 
ut.ina a Sanetust (569. 1.) 

l(adcaonyl pref6cl6. 

Valóban méltó és Igazsá- vere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est, aequum et salu

hogy mi neked mindenkor táre, nos tibi semper, et 
és mindenhol hálát adjunk, ubique grátlas ágere: Dó
szentséges úr, mindenható mine sancte, Pater omnlpo
Atya, örök lsten, amiért az tens, aetérne Deus: Quia 
Ige megtestesülésének titka per incarnátl Verbi mysté
általlelki szemünk előtt a te rlum, nova mentis nostrae 
világosságod új fénye felra- óculis lux tuae clarltátls in
gyogott! hogy mlg Istent fúlsit: ut dum vlsiblllter 
látható módon megismer- Deum cognóscimus, per 
jOk, általa a láthatatlanok hunc in invisibllium amó
szeretetére ragadtassunk; és rem rapiámur. Et Ideo cum 
azért az angyalokkal és a fő- Angelis et Archángells, cum 
angyalokkal, a trónállókkal Thronis, et Dominatlónibus, 
és uralkodókkal és a meny- cumque omni milltla eaelé
nyel seregnek egész csapa tá- stis, exércltus, hymnum gló
val dicsőséged himnuszát riae tuae cánimus, sine fine 
zengjük, végnélkOl mondván: dicéntes: 

Vfzkere8ztl pref6cl6. 

Valóban méltó és Igazsá- vere dignum et justum 
gos, illő és Qdvö~séges, est, aequum et salutáre, 

hogy mi neked mindenkor nos tibi semper, et ubique 
és mlndenh~l hálát adjunk, grátlas ágere: Dómine san
szentséges Ur, mindenható cte, Pater omnlpotens, ae
Atya, örök lsten: Mert mi- térne Deus: Quia, cum Uni
dön Egyszülötted halandó- génitus tuus in substántia 
ságunk természetében meg- nostrae mortalitátls appá
jelent, bennOnket halhatat- rult, nova nos lmmortalltá
lanságának új fényével meg- tis suae luce reparávit. Et 
újltott. És azért az angya- Ideo cum Angelis et Arcbán
lokkal és főangyalokkal a gells, cum Thronis, et Do
trónállókkal és uralkodokkal minatiónlbus, cumque omni 
és a mennrei seregnek egész milltla caeléstis, e: ércitus
csapaláva dicsőséged bim- bymnum glóriae tuae tá
nuszát zengj Ok, végnélkOl nlmus, sin e fine dicéntes: 
mondván: 

Misuále 36 
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86Jtl pref6cl6. 

Valóban méltó és Igazsá- vere dignum et justum 
gos, Illő és üdvösséges, est, aequum et salu

hogy mi neked mindenkor táre, nos tibi semper, et 
~s mindenhol hálát adjunk, ubique grátlas ágere: Dő
szentséges úr, mindenhatő mlne sancte, Pater omnlpo
Atya, örök Isten, kl a testi tens, aetérne Deus: Qui cor
böjt által a bűnöket elnyo- poráli jejúnio vitla cőmpri
mod, a lelket föl emeled, erőt mls, mentem él ev as, virtú
adsz és gazdagon jutalma- tem largiris et praemia: per 
zol a ml Urunk l(risztus ál- Christum, Dőminum no
tal, aki által dicsérik felsé- strum. Per quem majestá
gedet az angyalok, Imádják tem tuam laudant Angeli, 
az uralkodók, félik a hatal- adőrant Dominatiőnes, tré
masságok meg az egek és az munt Potestátes, Coeli, coe
egek erői és a boldog szerá- lorúrnque Virtútes, ac beáta 
fok egyesült dicsérettel ma- Séraphim sócia exultatlőne 
gasztalnak: és engedd meg, concélebrant. Cum quibus 
kérQnk, hogy velük egyesit- et nostras voces, ut ad
sOk a mi szőzatunkat, és mltti júbeas deprecámur, 
alázatos megvalláss·al mond- súppllci confesslőne dicén-
j uk: tes: 

A azent Kereaztr81 Yal6 Preficl6. 

Valóban méltó és igazsá- vere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est, aequum et salu

hogy ml neked mindenkor táre, nos tibi semper, et ubi
és mindenhol hálát adjunk, que grátlas ágere: Dőmine 
szentséges úr, mindenható sancte, Pater omnlpotens, 
Atya, örök lsten, ki l(risz- aetérne Deus: Qui salútem 
tus keresztje által az embe- humán! géneris in ligno Cru
riség Qdvösségét megalapl- cis constltulsti: ut, unde 
tottad, hogy ahonnan a ha- mors oriebátur, inde vita 
lát származott, onnan élet resúrgeret: et qui in ligno 
támadjon, és aki a fán győ- vincébat, in ligno quoque 
zött, a fán győzessék le ami vincerétur: per Christum 
Urunk l(risztus által, aki Dőmlnum nostrum. Per 
által dicsérik· fölségedet az quem majestátem tuam lau
angyalok, imádják az. ural- dant Angeli, adőrant Domi
kodók, félik a hatalmassá- natlónes, trémunt Potestá
gok meg az egek és az egek tes. Coeli, coelorúmque Vir
eret! és a boldog szerátok tútes, ac beáta Séraphlm, 
egyesült dicsérettel magasz- sőcla exsultatióne concéle-
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talnak és engedd meg, ké
rünk, hogy velük egyesitve 
a mi szózatunkat, alázatos 
megvallással mondjuk: 

brant. Cum quibus et no
stras voces, ut admitti jú
beas, deprecámur, súpplicl 
confesslőne dicéntes : 

H úavétl pref4c16. 

Valóban méltó és igazsá-l vere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est aequum et salutáre, 

hogy téged, Urunk, minden- Te quidem Dómine, ómni 
kor, de kOlönösen ezen a na- témpore, sed in hac potls
pon (Nagyszombaton: éjjelen) sirnum die (in Sabb. Sancto: 
ünnepélyesebben magasz- nocte; alias: in hoc potissi
taljunk, amelyen a mi hús- mum) gloriósius praedicáre, 
véti bárányunk, Krisztus cum Pascha nostrum immo
feláldoztatott; mert 6 az lá tus est Christus. Ipse 
igazi bárány, ki elveszi a vi- enim verus est Agnus, qui 
lág bílneit, ki halálával meg- ábstulit peccáta mundl. 
semmisitette a ml (örök) ha- Qui mortem nostrarn mo
lálunkat és feltámadásával rléndo destrúxlt, et vitam 
az életet visszaszerezte; resurgéndo reparávit. Et 
ezért az angyalokka] és fő- ideo cum Angelis et Ar
angyalokkal, a trónálló és chángelis, cum Thronls, et 
uralkodó égiekkel és a meny- Dominatiónibus, cumque 
nyel seregnek egész csapa- omni milftia caeléstis ex
tával dicsőséged himnuszát ércitus, hymnum glóriae tu
énekeljük, szünet nélkül ae· cánimus, sine fine dl-
zengve: céntes: 

Mennybemenetell pref4cl6. 

Valóban méltó és igazsá- vere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est, aequum et salutáre, 

hogy mi neked mindenkor nos tibi semper, et ubique
és mindenhol hálát adjunk, grátias ágere: Dómloe san
szentséges úr, mindenható cte, Pater omnfpotens, ae
Atya, örök Isten, Krisztus térne Deus: per Christum 
Urunk által. Kl föltáma~ Dórnni um nostrum. Qui post 
dása után minden tanítvá~ resurrectiónem suam ómni
nyának nyilván megjelent bus discípulis suis manifé
és szemük láttára emelke- stus appáruit, et ipsls cer
dett föl az égbe, hogy min- néntibus est elevátus in coe
ket Istenségének részeseivé Ium, ut nos Divinitátis suae 
tegyen. És azért az angya- trlbúeret esse partícipes. Et 
lokkal és főangyalokkal, a ideo cum Angelis et Ar~hán-

3641 
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trónálló és uralkodó égiek
kel á a mennyel seregnek 
egész csapatával dics6séged 
himnuszát énekeljük, szü
net nélkül zengve: 

gells, cum Thronis, et Do
mlnatlónibus, cumque omni 
mllftia caeléstls exércltus, 
hymnum glóriae tuae cá
nimus, sin e fine dicéntes: 

PinkiSadi preficl6. 

Valóban méltó és igazsá- vere dignum et justum 
gos, i116 és üdvösséges, est, aequum et salutáre, 

hogy ml neked mindenkor nos tibi semper, et ubique 
és mlndenhol hálát adjunk grátias ágere: Dómlne san
szentséges úr, mlndenhatÓ cte, Pater omnipotens, ae
Atya, örök lstert, l(rlsztus térne Deus, per Christum 
Urunk áltat. kl fölment a Dóminum nostrum. Qui 
mennybe és jobbodon ül, ki ascéndens super omnes coe
a megigért Szentlelket (a Ios, sedénsque ad déxteram 
mal napon) fogadott fiaira tuam, promlssum Splrltum 
kiárasztotta. Ezért örömtili Sanetum (hodiérna die) in 
áradozva vigad a földkerek- ffllos adoptlónis effúdit. 
ségén az egész világ, sőt a Quaprópter profúsis gáudils 
mennyel erők és az angyali totus ln orbe terrárum mun
hatalmasságok ls dics6sé- dus exúltat. Sed et supér
ged énekével együtt zengik, nae Vlrtútes, atque angé
végnélkül mondván: licae Potestátes, hymnum 

glóriae tuae cóncinunt, slne 
fine dicéntes: 

Szenth6romatgr61 az616 pref,cl6. 

Valóban méltó és Igazsá- vere dignum et justum 
gos, i116 és üdvösséges, est, aequum et salutáre, 

hogy ml neked mlndenkor nos tibi semper et ubique 
és mlndenhol hálát adjunk, grátlas ágere: Dómlne san
szentséges úr, mindenható cte, Pater omnipotens, ae
Atya, örök lsten, kl egy- térne Deus. Qui cum uni
szülött Fiaddal és a Szent- génlto Ffllo tuo et Spiritu 
l~lekkel egy lsten vagy, egy Sancto, unus es Deus, unus 
Ur vagy; nem a személy es Dóminus: non in unius 
egységében, hanem az egy slngularitáte persónae, sed 
lényeg Háromságában: mert ln unius Trinltáte substán
amit kinyilatkoztatásod tiae. Quod enim de tua gló
alapján a te dlcs6ségedr61 ria, revelánte te, crédimus, 
hiszünk, ugyanazt valljuk hoc de Fllio tuo, hoc de 
Fiadról és a Szentlélekr61 el- Spiritu Sancto, sine ditferén
választó megkülönböztetés tia dlscretlónls sentlmus. 



nélkül, hogy az igaz és örök- 1 Ut in confesslőne verae, 
kévaló istenség megvallásá- sempiternaeque Deitátis, et 
ban imádjuk mind a szemé- in persónis proprietas, et in 
lyekben a sajátosságot, mind esséntia únitas, et in majes
alényegbenazegységet,mind táte adorétur aequálitas. 
a fölségben az egyenlllséget, Quam laudant Angeli atque 
melyet dicsérnek az angya- Archángeli, Chérubim quo
Jok és főangyalok, a kerubok- que ac Séraphim: qui non 
és szeráfok, kik nem szűnnek cessant clamáre quotidie, 
meg minden nap egy han- una voce dicéntes : 
gon kiáltani, mondván: 

JEzus Szfve pref6cl6. 

V
ere dignum et justum 

. est aequum et salutáre, 
nos tibi semper et ubique 
grátias ágere: Dómine san
cte, Pater omnfpotens, ae
térne Deus: qui Unigénitum 
tuum in cruce pendéntem 
Jáncea mílitis transffgi vo
lufsti, ut apértum Cor, divi
nae largitátis sacrárium,tor
réntes nobis fúnderet mise
ratiónis et grátiae, et quod 
amóre nostri flagráre nun
quam déstitit, piis esset 
réquies et poeniténtibus pa
téretsalútis refúgium.Et Ideo 
cum Angelis et Archánge
lis, cum Thronis et Domina
tiónibus, cumque omni mi
litia coeléstis exércitus,hym
num glóriae tuae cánimus, 
sine fine dicéntes : 

V
alóban méltó és igazsá
gos, illő és üdvösséges, 

hogy mi neked mindenkor 
és mindenhol hálát adjunk, 
szentséges Urunk, minden
ható Atya, örök lsten, ki 
azt akartad, hogy a keresz
ten függő Egyszülöttedet 
a katona lándzsája által
verje, azért hogy megha
sadt Sziye, mint isteni fogy
hatatlan jóságodnak temp
loma, reánk a könyörület és 
a malaszt bőséges harmatát 
árassza; és hogy e Szfv, 
mely sohasem szfint meg 
irántunk szeretetMI lán
golni, legyen a jámborok
nak nyugvóhelye, a bfin
bánóknak pedig az üdvös
ség állandó menedéke. És 
ezért az Angyalok, és a Fő
angyalokkal a Trónok és 
Uraságokkal, és a mennyei seregnek egész csapatával 
dicsőséged énekét zengjük, és szünet nélkül mondjuk: 

Krlsztus-klr41y pref4cl6. 

V
alóban méltó és igazsá-IVere dignum et justum 
gos, illő és üdvötszerzél, est aequum et salutáre, 

hogy mi neked mindenkor nos tibi semper, et ubique 
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és mindenhol hálát adjunk, grátias ágere: Dómine san
szentaéges úr, mindenható cte, Pater omnlpotens, ae
Atya, örök dsten, ki a te térne Deus: Qui unigéni
egyszülött Fiadat, a mi tum Filium tuum Dómlnum 
Urunk jézus. Krisztust, az nostrum jesum Christum, 
örök főpapot és a világmin- Sacerdőtem aetérnum et 
denség királyát az öröm ola- unlversórum Regem, óleo 
jával felkented, mert ll ön- exsultatiónis unxisti: ut se
magát a kereszt oltárán lpsum in ara crucis, hóstlam 
szepilltelen és békeszerzll ál- immaculátam et pacificam 
dozatul felajánlotta és ezzel ófferens, redemptlónis hu
az emberiség megváltásá- mánae sacraménta peráge
nak szentséges mlsztériu- ret: et suo subjéctis lmpérlo 
mát beteljesltette és a maga ómnibus creatúrls, aetér
uralma alá megszerzett num et universále regnum 
mlnden teremtményt, hogy imménsae tuae tráderet Ma
átadja azután örök és jestáti: regnum veritátls et 
egyetemes királyságként vitae; regnum sanctitátis et 
mérhetetlen fölséged nek, grátiae; regnum justitiae, 
mint az igazság és élet kl- amórls et pacis. Et Ideo cum 
rályságát, a szentség és ke- Angelis et Archángelis, cum 
gyelern királyságát, az Igaz- Thronis, et Dominatiónibus, 
ügosság, szeretet és béke cumque omni milltla eae
királyságát. Ezért az an- léstls exércltus, hymnum 
gyalokkal és a főangyalok- glóriae tuae cánimus, sine 
kal, a tróriálló és uralkodó J fine dicéntes : 
égiekkel és a mennyei sereg-
nek egész csapatával a te dicsllséged himnuszát zengjük, 
végnélkül mondván: 

Sdb: M6rl6r61 n616 prel6cl6. 

Valóban méltó és igazsá- yere dignum et justum 
gos, illó és üdvösséges, est, aequum et salutáre, 

hogy mi neked m irtdenkor nos tibi 'Semper et ubique 
és mindenhol hálát adjunk, grátlas ágere: Dómine san
szentséges úr, mindenható cte, Pater omnlpotens, ae
Atya, örök lsten: és téged térn e Deus: Et te in (An
!l mlndenkor Sza z Mária (az nuntiatőn e, Visitatióne, As
llnnepriek megfelelően közbeszúr- sumptióne, Natlvitáte, Prae
juk : köszöntésének, látoga- sentatióne, Conceptióne im
t4sának, mennybevltelének, maculáta, Transfixióne, 
s&Oletésének, bemutatásá- Commemoratióne, Festivi
nak, szeplőtelen Fogantatá- táte, Veneratióne] beátae 
ainak, fájdalmának, meg- Mariae semper VIrginis 
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emlékezésének, ünnepének, collaudáre, benedfcere, et 
tiszteletének] alkalmából dl- praedicáre: Quae et Uni
csérjünk, áldjunk és ma- génitum tuum Sancti Spl
gasztaljunk, ki egyrészt ritus obumbratióne concé
Egyszülöttedet a Szentlé- pit: et virginitátis glória 
lektől árnyékolva méhébe permanénte, lúmen aetér
fogadta, másrészt a sziizes- num mundo effúdit, jesum 
ség dicsőségében megma- Christum Dóminum no
radva, az örök világosságot strum. Per quem majestá
e világra szülte, jézus l(risz- tem tuam laudant Angeli, 
tust, a mi Urunkat, aki által adórant Dominatiónes, tre
dicsérik fölségedet az an- munt Potestátes; coeli coe
gyal ok, imádják az uralko- lorúrnque VIrtutes ac beáta 
dók, félik a hatalmasságok, Séraphim sócia exultatlőne 
meg az egek és az egek erői concélebrant. Cum quibus 
és a bóldog szerátok egye- et nostras voces, ut admltti 
sült dicsérettel magasztal- júbeas, deprecámur, súpplicl 
nak: és engedd meg, kérünk, J confesslőne dicéntes: 
hogy velük egyesltsük a mi 
szózatunkat és alázatos me~allással mondjuk: 

Szent J6zaefr61 az616 preficl6. 

Valóban méltó és igazsá- vere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est, aequum et salutáre, 

hogy mi neked mindenkor nos tibi semper et ubique 
és mindenhol hálát adjunk, grátias ágere, Dómloe san
szentséges úr, mindenható cte, Pater omnipotens, ae
Atya, örök lsten: és hogy té- t érne Deus: Et te in Festi
ged Szent józsef ünnepén vitáte beáti Joseph débitis 
megfelelő dicséretekkel ma- magnificAre praecóniis, be
gasztaljunk, áldjunk és dl- nedicere et praedicáre. Qui 
csőftsünk: akit te, mint igaz et vir justus a te Delparae 
férfiút, a Szilz lstenanya je- Virgini Spoosus est datus~ 
gyesévé adtál s mint hiisé- et fidélis servus ac prudens 
ges és okos szolgát a te csa- super Farniliam tuam est 
lá do d fölé helyezted: hogy constitútus: ut Unigénitum 
a te Egyszülöttedet, aki a tuum, Sancti Sp iritus obum
Szentlélek árnyékolása által bratióne concéptum, patér
fogantatott, atya gyanánt na vice custódiret, jesum 
őrizze, jézus l(risztust, a Christum, Dóminum no
mi Urunkat. l(i által Fölsé- strum. Per quem majestá
gedet dicsérik az angyalok, l tem tuam laudant Angeli, 
imádják az uralkodók, fllik adórant Dominatiónes, tré
a hatalmasságok, meg az munt Potestátes. Coeli, coe-
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egek és az egek ert'li és a 
boldog szeráfok egyesült di
csérettel magasztalnak: és 
engedd meg, kérünk, hogy 
vefük egyesftsük a mi szó
zatunkat és alázatos meg
vallással mondjuk : 

lorúrnque Virtútes ac beáta 
Séraphim sócla exsuita
tióne concélebrant. Cum qui
bus et nostras voces, ut 
admítti júbeas, deprecá
mur, súpplicl confesslőne 
dicéntes: 

Apoetolokr61 az:616 pref6d6. 

Valóban méltó és igazsá- vere dlgnuin et justum 
gos, illt'l és üdvösséges, est, aequum et salutáre: 

hogy téged, Urunk, aláza- Te Dómine suppliciter exo
tosan kérjünk, hogy nyája- ráre, ut grégem tuum, Pa
dat te, örök pásztor, el ne stor aetérne, non désera~, 
hagyd, hanem boldog apos- sed per beátos Apóstolos 
tolaid által folytonos olta- tuos continua protectióne 
lommal t'lrizd; hogy ugyan- custódias. Ut ilsdem rectó
azok kormányozzák, kiket, ribus gubemétur, quos ópe
mint műved helynökelt, ris tui Vicários eidern con
annak elöljáró pásztoraivá tullstl praeésse pastóres. Et 
rendeltél. Es azért az an- Ideo cum Angelis et Archán
gyalokkal és ft'langyalok- gells, cum Thronis, et Do
kal, a trónálló és uralkodó minatiónibus, cumque omni 
égiekkel és a mennyei sereg- milltia caeléstis exércitus, 
nek egész csapatával dicst'l- hymnum glórlae tuae cá
séged himnuszát zengjük, nimus, sine fine dicéntes : 
végnélkül mondván: 

A k6z6• pref6cl6. 

Valóban méltó és igazsá- vere. dignum et justum 
gos, illt'l és üdvösséges, est, aequum et salutá re, 

hogy mi neked mindenkor nos tibi semper et ubique 
és mindenhol hálát adjunk grátias ágere: Dómine san
szentséges úr, mindenható cte, Pater omnlpotens, ae
Atya, örök Isten, a mi ' térne Deus: per Christum, 
Urunk Jézus Krisztus által, Dóminum nostrum. Per 
aki által dicsérik fölségedet quem majestátem tuam lau
az angyalok, imádják az dant Angeli, adórant Domi
uralkodók, félik a hatalmas- natiónes, trémunt Potestá
ságok meg az egek és az tes: caell caelorúmque Vir
egek ert'li és a boldog szerá- tútes ac beáta Séraphim só
fok egyesOlt dicsérettel ma- ciaexultatióne concélebrant. 
gasztalják és engedd meg, Cum quibus et nostras vo
kérQnk, hogy velük egye- ces ut admftti júbeas, de-



A SZENTMISE RENDJE 

sithesstik a. mi szózatunkat l Pt:ecám·. ur, súpplici 
és alázatos megvallással sióne dicéntes : 
mondjuk: 

Halotti pref6cl6. 

569 

confes-

Valóban méltó és Igazsá- yere dignum et justum 
gos, illő és üdvösséges, est, aequum·et salutáre, 

hogy mi neked mindenkor nos tibi semper .et ubique 
és mindenh~l hálát adjunk, grátias ágere: Dómine san
szentséges Ur, mindenható cte, Pater omnipotens, ae
Atya, örök lsten, a mi térne Deus: per Christum 
Urunk Krisztus által, aki- Dóminum nostrum. ln quo 
ben számunkra a boldog fel- nobis spes beátae resurre
támadás reménye fetragyo- ctiónis effúlsit, ut, quos 
gott, hogy akiket megszo- contristat certa moriéndi 
morft a halál bizonyossága, condfclo, eósdem consolétur 
azokat megvigasztalja a~ futúrae, immortalitátis pro
eljövendő halhatatlanság mfssio. Tuis enim fidéllbus, 
igérete, mert hiveidnek élete Dómine, vita mutátur, non 
megváltozik ugyan, Urunk, tóllitur: et, dissolúta ter
de nem szíinik meg és e földi réstris huius incolátus do
élet szállásának porráválása mo, aetérna in eaelis babi
után az égben örök lakóhe- tátio comparátur. Et Ideo 
lyet nyernek; és ezért az. l cum Angelis et Arcbángelis, 
angyalokkal és a főangya- cum Thronis et Dominatió
lokkal, a trónálló és ural- nibus cumque omni militia 
kodókkal és a mennyei caeléstis exercitus hymnum 
seregnek egész csapatával glóriae tue cánimus, sine 
dicsőséged himnuszát zeng- fine dicéntes: 
jük, végnélkül mondva: 
A prefáció után kezét összetéve, meghajolva, a Benedlctus-11!1 

felegyenesedve és magára keresdet vetve mondja: 

Szent, szent, szent a sere- sanctus, .Sanctus, Sanctus 
gek Ura, . Istene. Tele Dóminus, Deus Sábaoth. 

van az ég és föld a te Pleni sunt caeli et ttrra 
dicsőségeddel. Hozsánna a glória tua. Hosánna in ex
magasságban. Áldott, ki az célsis. Benedictus, qui venit 
Űr nevében jő. Hozsanna in nómine Dómini. Hosánna 
a magasságban. in excélsis. 



Asszony, Ime a te fiad . (}.in. 19, 26.) 
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A prefáció befejeztével a pap kitárt karját kissé felemeli ~ 
utána kezét összeteszi ; közben szemét az égre emeli, de azonnal 
lesüti és az, oltár előtt mélyen meghajolva, kezét az oltárra téve 
mondja tovább az eucharisztikus imádságot. 

T
éged ezért, legkegyesebb Te lgitur, clementíssime 
Atya,jézus Krisztus, a te Pater, per jesum Chri

Fiad s a mi Urunk nevében stum Filium tuum Dómi
esedezve kérünk, [Megcsókolja num nostrum, súppllces ro
az oltárt és me Ile előtt összetett gámus, ac pétimus, [osculatur 
kézzel mondja :] hogyfogadd el Altare, et junctis manibus ante 
és áldd meg (Háromszor ker-esz- pectus, dicit :] uti accépta há,
tet vet a kehely és az ostya felett b eas; et benedlcas, ( Signat ttr 
egyszerre és mondja :] ezeket az super Hostiam, et Calicem simul, 
>B ajándékokat, ezeket az >B dicens :) haec >B dona, h~ec 
adományokat, ezeket a >B >B múnera, haec >B sancta 
szent és sértetlen áldozati sacrifieia illibáta, {Extensls 
tárgyakat, [Kitárt karokkal manibus prosequitur : in pri
folytatja :] melyeket főképen mis, quae tibi afférimus 
a katholikus Anyaszentegy- pro Ecclésia tua sancta 
házadért neked bemuta- cathólica: quam pacificáre, 
tunk, hogy azt az egész vilá- custodíre, adunáre, et ré
gon békében és egységben gere diguéris toto a rbe 
meg<'lrlzni, megtartani és terrárum: una cum fám ul o 
kormányozni méltóztassál a tuo Papa nostra N. et An -
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te szalgáddal: N. pápánkkal tístite nostro N. *et ómnibus 
és N. püspökünkkel * és a orthodóxis, atque cathóli
katholikus apostoli hit min- eae, et apostólicae fidei cui
den iga?: követőivel együtt. tóribus. 

Megemlékezés az élőkről : 

Emlékezzél meg, Urunk, 
szolgáidról és szolgálóid

ról: [N. N .-ről. Összeteszi a ke
zét és kissé imádkozik azokért, 
akikért imádkozni szándékozik; 
utána kitárt karokkal folytatja:] 
és minden itt jelenlevőről, 
kiknek hitét ismered és ál
dozatos lelkét tudod, kikért 
neked bemutatjuk, vagy 
akik neked bemutatják ezt 
a dicsőítő áldozatot ma
gukért és minden hozzájuk 
tartozókért, lelkük váltsá
gára, (lelki) üdvösségük, 
(testi) jólétük reményében 
és felajánlják neked, örök, 
élő és igaz Istennek áldo
zati adományaikat. 

Meménto, Dómine, famu
lórum, famularúmque 

tuárum [N. et N. jungit ma
nus, orat aliquantulum pro 
quibus orare intendit: deinde 
manibus extensis prosequitur :] 
et ómnium circumstán
tium, quorum tibi fides có
gnita est, et nota devótio, 
pro quibus tibi afférimus: 
vel qui tibi ófferunt hoc 
sacrifidum laudis, pro se, 
suisque ómnibus: pro re
demptióne animárum suá
rum, pro spe salútis, et in
columitátis suae: tibique 
reddunt vota sua aetérno 
Deo, vivo et vero. 

A szent cselekedet közben: 

Aszentek egyességében communicántes, et me
mindenekelőtt tiszte- móriam venerántes, in 

lettel megemlékezünk a di- primis gloriósae semper 
cs6séges, mindenkoron Szűz Virginis Mariae, Genitricis 
Máriáról, Jézus Krisztus- Dei et Dómini nostri Jesu 
nak, lstenünknek és Urunk- Christi: 
nak szülőanyjáról, l 

Karácsonykor és az egész nyolcad alatt : 
A szentek egyességében azt a Communlcántes et diem sacra-

szeniséges napot (éjtszakát) ün- tíssimum(noctem sacratíssímam) 
nepelve, amelyen a boldogságos celebrantes, quo (qua) beátae 
Szűz Mária szűzessége a világnak Mariae intemeráta virginitas 
az Üdvözítőt adta, mindenek- huic mundo édidit Salvatórem: 
előtt tisztelettel megemlékezünk sed et memóriam venerántes, 
az ugyanazon dicsőséges, min- in prim is eíusdem gloriósae sem
denkoron Szűz Máriáról, ugyan- per Virginis Mariae, Genitricis 
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azon jézus l(risztusnak, Iste-~ ejúsdem Del et Dómini noatd 
nünknek és Urunknak szülő- jesu Christi, 
anyjáról, 

Vizkereszt ünnepén és az egész nyolcad alatt : 
A tzentek tiYeuiaébea ezt a CommualcAatea et diem sacra-

szeatséges napot ünnepelve,ame- tlsalmum celebrlntes, quo Unl
lyen a te Egyszülötted, kl dicső- génitus tuus, ln tua tecum glória 
ségedben veled egy az örökké- coaetémus, ln veritAte carnia 
valóslgban, a ml lényünk való- nostrae visibillter corporilla 
slgAban, ll tha tó testben megje- appArult: sed et memóriam 
lent, mindenekelött tisztelettel venerAntes ln primls glori6sae 
megemlékezünk a dicsőséges, semper Virginis Mariae, Oenltrl
mindenkoron Szűz MArltlról, cis ejúsdem Dei et D6mhú nostri 
ugyanazon jézus l(risztusnak, Jesu Christi, 
lstenünknek és Urunknak szWő-
anyjtlról, 

Nagyszombattól Fehérvastlrnap előtti szombatig : 
A ezentek egyess6gében a ml ' Communlclatee et diem (noc

Urunk jézus l(risztus feltAma- l tem) sacratlsslmum (am) celeb
dtlslnak szeniséges napjlt (~j-~ rAntes resurrectiónis Dómini no
szakájtlt) ünnepelve, mlndenek- strl jesu Christi secúndum car
előtt tisztelettel megemlékeZÜnk nem : sed et memórlam vene
a dicsőséges, mlndenkoron Sdiz i rAntes in prlmis glorl6sae semper 
MáriAról,ugyanazonjézus J<risz-~' Virginis Mariae, Genitriels ejús
tusnak, lstenünknek és Urunk- dem Del et Dómini nostri jesu 
nak szülllanyjAról, Christi, 

Áldozócsütörtökön és az egész nyolcad alatt : 
A ezentell egyenégéllea azt Commualdntee et diem sacra-

a szeniséges napot ünnepelve, tlsslmum celebrAntes quo Dómi
amelyen a ml Urunk, a te egy- nus noster,unlgénitus Fllius tuus, 
szülött Fiad törékeny lényegün- unitam sibi fraglllt!tls nostrae 
ket magival egyesttve, dicsősé- substAntiam in glóriae tuae 
ges jobbodon helyét elfoglalta, déxtera collocávlt : sed et me
mindenekellltt tisztelettel meg- mórlam venerántes ln prlmis 
emlékezünk a dicsőséges, mln- glorlósae semper Virginis Mariae 
denkoron Szliz MArlAról, ugyan- Genitriels ejúsdem Del et Dó
azonjézusl(rlsztusnak, Istenilnk-l mini nostri jesu Christi, 
nek és Urunknak szülllanyjAról, 

Pünkösd viglllájtltól az egész nyolcad alatt : 

A szentek e&Yeaaé&6bea Plln-j Communlelatea et dltm sacra-
kösd szeniséges napjAl ünne- tlsalmum Pentecóstes celebrAn
pelve, melyen a Szentlélek meg-r tes,quoSplrltusSanctusap6stolls 
számlálhatatlan lángnyelvben az innúmerls llnguls appárult: sed 
apostolokra leszállott, mlndenek- et memórlam veaerintes ln prJ. 
előtt tisztelettel megemlékezUnk l mls glori6sae ~emper Virginis 
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a dies6s~es, mindenkoron Szüz .Mariae, Genitr!cls, Dei et Dó· 
Máriárol,jézus J<risztusnak,lste- minl nostri jesu Christi, 
nünknek és Urunknak szülő· 
anyjáról, 

úgyszintén boldog aposto
laid és vértanuidról, Péter 
és Pál, András, jakab, Já
nos, Tamás, jakab, Fülöp, 
Bertalan,. Máté, Simon és 
Tádéról ; Linús, Klétus, 
Kelemen, Xistus, Kornél, 
Ciprián, Lőrinc, Krisogonus, 
János és Pálról, Kozma és 
Damjánról és minden ·szen
tedről ; az ő érdemeikre és 
esedezéseikre add, hogy párt
fogó segftséged mindenben 
megerősitsen minket. [össze
teszi kezelt.] Ugyanazon 
Krisztus, a mi Urunk által. 
Amen. 

sed et beatórum Aposto
lórum ac · Mártyrum tuó
rum, Petri et Pauli, An
dréae, jacóbi. joánnis, Tho
mae, jacóbi, Philipp!, Bar
tholomaei, Matthaei, Simó
nis et Thaddaei: Lini, Cleti, 
Cleméntis, Xysti, Cornélli, 
Cypriáni, Lauréntii, Chry
sógoni, joánnis et Pauli, 
Cosmae et Damiáni: et óm
nium Sanctórum tuórum; 
quorum méritis, . precibús
que concédas, ut in ómni
bus protectiónis tuae mu
niámur auxflio. [Jungit ma
nus.) Per eúmdem Christum 
Dómlf!um nostrum. Amen. 

Kezét az adományok fölé teszi és mondja : 

Szolgáidnak tehát és egy-IHane fgitur oblatiónem 
szersmind egész csalá- servitútis nostrae, sed 

dodnak ezt az áldozatát, et cunctae famfliae tuae, 

Nagyszombattól és Pünkösd vigiliájától a következő szombatig 
bezáróan, egész héten át még hozzáadjuk: 

melyet felajánlunk neked azo- i quatn tibi offérimus pro his quo
kért ls, akiket a vizbill és Szent- 1 que, quos regeneráre dignátus 
lélekbc~U újjáteremteni kegyes· i es ex aqua et Spiritu Sancto, 
kedtél, megadva nekik minden J tribuens eis. remissiónem óm· 
btlnök bocsánatát, nium peceatórum, 

kérünk, Urunk, fogadd meg- quaesumus, Domine, ut pla
engesztelődötten és nap- cátus accfpias : diésque 
jainkat intézd a te békéd- nostros in tua pace dispónas, 
ben: ragadj ki minket az atque ab aetérna damna
örök kárhozatból és so· tióne nos éripi, et in electó
rozz választottaid seregébe. rum· tuórum júbeas grege 
[Ö~>S:et~szi.kezelt.)A mi Urunk numerári. [Jungit manus.J Per 
Krisatus ált;ll. Amen. Christum Dóminum no-

; strum. Amen. 
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Ezt az adományt kérünk, 
lsten, tedd mindenben 

(H.iromszor keresztet vet az 
adom.inyokra.] + áldottá, + 
tulajdonoddá, + érvényessé, 
szellemivé és elfogadhatóvá: 
[Egy keresztet vet az ostyira] 
hogy számunkra szeretett 
Fiadnak, a mi Urunknak Jé
zus Krlsztusnak tes + tévé, 
r~ egy keresztet vet a kehelyre,] 
és véofcrévé váljék. (Kezét 
összeteszi. J 

Q uam obiattónem tu, De~ 
us, ln ómnibus quaesu

mus, (Signat ter super oblata,] 
bene + dlctam, adsert + 
ptam, ra + tam, ratlonábi
lem, acceptabilémque fá
cere dlgnéris: (Slgnat ·semel 
super Hostiam,) ut nobis Cor+ 
p us, [et semel super Ca llcem,] 
et San + guis fiat dilectls
simi Filii tui [Jungit manus,] 
Dómini nostri Jesu Christi. 

Ki szenvedésének előesté- Q ul pridie quam pateré
j én, (Megfogja az osty.it] tur, (Acciplt Hostlam,) 

szent és tiszteletreméltó ke- aceépit panem in sanctas, 
zébe vette a kenyeret, [Sze- ac venerábiles manus suas, 
mét égre emeli,] fölemelte sze- ( Elevat oculos ad caelum,) et 
mét az égre hozzád, Isten, elevátis óculis ln eaeium 
mindenható Atyjához, (Fejet ad te Deum Patrem suum 
hajt,) neked hálát adva [Ke- .omnipoténtem, (Caput lncli
resztet vet az: ostyára,] meg+ nat,) tibi grátias afens, (SI
áldotta, megtörte és tanit- gnat super Hostiam, bene + 
ványainak adta e szavak- dixit, fregit, deditque dl
kal: Vegyétek és egyetek sclpulis suis, dlcens: Ac
ebből mindnyájan: cfpite, et manducáte ex 

hoc omnes: 
Két kezébe veszi az osty.it hüvelykujjával és mutatóujjával; 
- az átváltoztatás szavait csendben, tagoltan és figyelmesen 
mordja el az ostya, illetve ha többet konszekrál, az osty.ik felett: 

MERT EZ AZ ~N HOC EST ENIM 
TESTEM CORPUS MEUM. 

E szavak kimondása után az iltvilltoztatott Ostya lmádú.ira 
térdet hajt ; felkel, felmutatja a népnek (az rAtekint l), leteszi 
a korporilléfa ~ Imádással Ismét térdet hajt. Ettlll kezdve a 
mutató- és hüvelykujjlit nem veszi szét,csak amikor az Ostyéhoz 
nyúl, egészen addig, amig le nem mossa ujjait. Ezut.in teveszi 

a fedöt a kehelyrlll és mondja : 

Hasonló módon, miután simill modo postquam 
megvacsoráltak (Két coenátum est, [Aml:la

kezébe fogja a kelyhed ezt a bus manibus accip:t Calicem,) 
drága kelyhet is szent és acclpiens et hunc prae· 
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tiszteletreméltó kezébe vet
te : ugyancsak rFejet hajt,) 
hálát adva neked, (Balj.ival 
a kelyhet tartja, jobbjAval ke
resztet vet föléje,] meg ~ ál
dotta és odaadta tanitvá
nyalnak e szavakkal: Vegyé
tek és Igyatok belőle mind
nyájan : 

clárum Cálicem in sanctas, 
ac venerábiles manus suas: 
i tem (Caput incllnat,) tibi grá
tlas agens, [Sinistra tenens 
~licem, dextera signat super 
eum,] bene ~dixit, deditque 
dlsclpulis suis, dicens: Ac· 
clpite, et blblte ex eo om
nes: 

Most mondja az fltvflltoztatás szavalt a kehely felett, figyel
mesen, folyamatosan és csendben, közben a kelyhet klss6 fel-

emelve tartja. 

MERT EZ AZ ~N V~- HIC EST ENIM CALIX 
REMNEK KELYHE, AZ SANGUINIS MEI, NOVI 
Új ~ ÖRÖK: SZÖVET- ET AET~RNI TESTA
S~G~, A HITNEK: MISZ- M~NTI: MYST~RIUM 
ttRIUMA, MELY ~RET- FIDEI: QUI PRO VOBIS 
TETEK: ~S SOKAK:~ RT ET PRO MUL TIS EF
I(IONTATIK: A BŰNÖK: FUNDlttUR IN REMIS-

BOCSÁNATÁRA. SIÓNEM PECCATóRUM. 

Ezen szavak kimondlisa utfln Jeteszi a kelyhet a korporáiéra 
és csendben mondja : 

Valahányszor ezt cselek-, Haec quotlescúmque fe
szltek, az én emlékezetemre cérltls, ln mei memórlam 
cselekedjétek. faciétls. 

lmfldflsul térdet hajt ; felkel, felmutatja a népnek (az rA
tekint l), leteszi, befödi és lmfldflsul Ismét térdet hajt. Azutfln 

kltArt kezekkel mondja : 

I me ezért megemlékezünk, ' U n de et mémores, Dó
Urunk, mi a te szolgáid és mlne, nos servi tui, sed 

egyszersmind a te szent né- et plebs tua sancta, ejús
ped is, ugyanazon K:risztus- dem Christi Filii tui Dómini 
nak, a te Fiadnak, a mi nostri tam beátae passlónis, 
Urunknak boldog szenve-j nec non et ab lnferls resur
désén51, ugyanigy halottal- rectlónls, sed et ln caelos 
ból való feltámadásáról, va-ll glorlósae ascenslónis: offé
lamint dics6séges mennybe- rlmus praeclárae majestátl 
menetelértll ls: és bemutat-

1
. tuae de tuls donis, ac datls, 

juk magasztos Fölségednek . [Junglt manus, et signat ter 
saját ajándékaldból és ado-l super Hostlam, et Calicem si
mányaidból, lösmteszi kezét mul, dicens :) hóstlam ~ pu-
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és h~romszor keresztet vet az ram, hóstlam + sanctam, 
Osty~ra és kehelyre együtt e hóstiam + immaculátam, 
azavakkal :] ezt a tiszta + ál- ( Signat semel super Hostlam, 
dozatot, ezt a szent +áldo- dicens :] Panem + sanetum 
zatot, ezt a szepl6telen+ál- vitae aetérnae (et semel super 
dozatot, (Egyszer keresztet vet Calicem, dicens :l et Cálicem~ 
az OstyAra e szavakkal :) az l salútis perpétuae. 
örök élet szent + kenyerét, 
[és egyszer a kehelyre e szavakkal:] és az örök lidvösség + 
kelyhét. 

I<:IUrt kezekkel folytatja : 

Tekints ezekre kegyesen supra quae propftio ac 
Irgalmas és derils tekin- seréno vultu respicere 

tettel: és fogadd el, mlnt dignéris: et accépta habére, 
ahogy kegyesen elfogadtad sleuti accépta habére digná
igaz szolgádnak, ·Ábelnek tus es múnera púerl tul j u
aJándékait, és ősatyánknak, stl Abel, et sacrifidum Pa
Ábrahámnak áldozatát: és triArchae nostri Abrahae: 
azt a szent és szeplótelen ál- et quod tibi óbtulit sum
dozatot, melyet Melkizedek, mus sacérdos tuus Melchf
a te fópapod mutatott be sedech,sanctum sacrifid um, 
neked. immaculátam hóstiam. 

Mélyen meghajol és OSszetett kezelt az olt~rra téve mondja : 

Esdvekérunk, mindenható súpplices te rogámus, 
lsten: parancsold meg, omnipotens Deus: jube 

hogy ezt (az adományt) haec perférri per manus san
szen t angyalod keze meny- ctl Angeli tui in subllme al
nyel oltárodra vigye, Isteni táre tuum, in conspéctu dl
Fölséged szlne elé: hogy vlnae majestátis tuae: ut 
ahányan csak [Megcsókolja az quotquot, (Osculatur Altare,] 
olt~rt,] résztveszlink ez oltár ex hac altáris participatióne 
áldozatában és Fiadnak sacrosánctum Filii tui, [Jun
szentséges (Kezét összeteszi és git manus, et signat semel 
keresztet vet egyszer az Ostyára super Hostiam, et semel super 
éaegyszer a kehelyre,] tes+ tét Calicem,] Corlo{4pus, et Sán + 
és vé~rét magunkhoz vesz- guinem sumpsérlmus, (Selp
szlik, (Magba is keresztet vet sum slgnat, dicens :] omni be
e szavakkal :) minden meny- nedletlőne caeléstl et grátia 
nyel áldással és kegyelem- repleámur. (Jungit manus.J 
mel elteljünk. [Kezelt Ossze- Per eúmdem Christum Dó
teszi.] Ugyanazon l(rlsztus, mlnum nostrum. Amen. 
a ml Urunk által. Amen. 

Misszále. 37 
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Megemlékezés a holtakról. 

Emlékezzél meg, Urunk, Meménto étiam, Dómine, 
N. N. szolgáidról és famulórum, famula

szolgálóidról, kik elóttünk rúmque tuárum N. et N. 
mentek hozzád a hit jelével qui nos praecessérunt cum 
és a béke álmát alusszák. signo fidei, et dórmiunt in 

so{\lno pacis. 

Ke~ét összeteszi és egy kissé imádkozik azokért a halottakért, 
akikért imádkozni szándékozott, majd kitárt kezekkel folytatja : 

Ezeknek, Urunk, és min- lpsis, Dómine, et ómni-
den l(risztusban elhúnyt hi- bus in Christo quiescénti
vőnek add meg, kérünk, az bus, locum refrigérii, lucis 
enyhülés, világosság és béke et pacis, ut indúlgeas, de
helyét. fKezét ÖSSzeteszi és fe- precámur. (Jungi t manus, et 
jet hajt. Ugyanazon l(risz- caput inclinat, dicens :) Per 
tus, a mi Urunk által. eúmdem Christum Dómi-
Amen. num nostrum. Amen. 

jobbkezével mellét megüti és kissé emeltebb hangon mondja: 

N
ekünk is, bűnös [Kitárja Nobis quoque peccatóri
kezét, mlnt előbb és csend- bus (Extensis manibus 

ben folytatja :J szolgáidnak, ut prlus, secrete prosequitur :J 
kik irgalmad bőségében fámulis tuis, de multi
bizakodunk, juttass ke- túdine miseratiónum tuá
gyesen némi részt és kö- rum sperántibus, partem 
zösséget szent apostolaid- állquam et societátem do
dal és vértanuiddal: jános, náre dignéris, cum tuis san
István, Mátyás, Barnabás ctis Apóstolis et Martyribus: 
(apostolokkal), Ignác, Sán- cumjoánne, Stéphano,Mat
dor, Marcellin, Péter Feli- thla, Bárnaba, lgnátio, 
citász, Perpétua, Ágota, Alexándro, Marcellfno, Pe
Luca, Ágnes, Cecilia, Anasz- tro, Felicltáte, Perpétua, 
tázia (vértanukkal) és min- Agatha, Lúcia, Agnéte, Cae
den szeuteddel . és kérünk, cilia, Anastásia, et ómnibus 
hogy ha nem is mint érde- Sanctis tuis: intra quorum 
meink jutalmazója, hanem nos consórtium, non aesti
mint a banbocsánat adója, mátor mériti, sed véniae, 
bocsáss be az ő társaságuk- quaesumus, largltor admft
ba. [Kezét összetesz!.) l(rfsz- te. (Junglt manus.] Per Chri-
tus Urunk által. stum Dóminum nostrum. 
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Ki által mlnd e jókat, p er quem haec ómnia, 
Urunk, mlndig alkotod, Dómine, semper bona 

[Keresztet vet az Osty~ra és creas, [ Signat ter super Hostiam 
kehelyre egyszerre e szavakkal :] et Calicem simul, dicens :) sanct l 
megszen+teled, élte +ted, + ficas, vlvl + flcas, bene 
meg+áldod és nekünk adod. + dlcis et praestas nobis. 
Lefed! a kelyhet, térdet hajt, az Osty~t hüvelykujj~val és 
mutatóujJ~val megfogja ; baljAvai ezut~n a kelyhet tartja és jobb
JAval a kehely egyik izélétől a másikig keresztet vet az Osty~val 

e szavakkal : 
Ál + tala, és Ve + le, és Per ip + sum, et cum 

Ben +ne (Most magával az ip +so, et ln ip +so, [Cum 
Ostyával két keresztet vet a ke- ipsa Hostia signat bis inter se 
hely és maga között e szavak- et Calicem,dlcens:] est tibi Deo 
kal:] van neked mindenható Patri + omnipoténti, in 
+Atyaisten a Szent+lélek- unitáte Splritus + Sanctl. 
kel egyetemben, [Felemeli [Eievans parum Calicem cum 
kissé a kelyhet az ostyával Hostia, dicit :] omnis honor, 
együtt és mondja :] minden et glória. 
tiszteleted és dics~séged. 1 

Leteszi az Ostyát, a kelyhet befödi, térdet hajt, felkel és ért
hető hangon mondja vagy énekeli : 

Mindörökön örökké. l Per ómnla saecula saecu-
&· Amen. lórum. &. Amen. 

Ker;H összetesz!. 

Könyörögjünk. Üdvös pa-IQrémus. Praecéptls salu
rancsolatok készteté-~ táribus ~óniti, et di

sére és isteni tanltással ki- vlna institutióne formáti, 
oktatva merjiik imádkozni: audémus dicere: 

Kezét kitárja. 
Miatyánk, ki vagy a Pater noster, qui es in 

mennyekben: szenteltessék eaelis: Sanctificétur nome n 
meg a te neved: jöjjön el a tuum : Advéniat regnum 
te országod: legyen meg a te tuum: Fiat volúntas tua, 
akaratod, miképen menny- sicut in caelo, et in terra. 
ben, azonképen itt a földön 1 Panem nostrum quotidiá
is .. Mindennapi kenyeriinket num da nobis hódie: Et 
add meg nekünk ma: és bo- dimltte nobis débita nostra, 
csásd meg a mi vétkeinket, sicut et nos dirnittimus 
miképen mi is megbocsátunk debitóribus nostris. Et ne· 
az ellenünk vétkezllknek: és nos indúcas in tentatiónem. 
ne vigy minket a kisértésbe. 

37• 
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~- De szabad l ts meg a go-j !fr. Sed libera nos a 
nosztól. malo. 

A pap csendben mo.tdja: Amen. 

At.ut:tn jobbkezének mutató- és középs/l ujjhal megfogja a 
paténAt, feiAIIItva az oltAron tartja és csendben mondja : 

Szabadlts meg mlnket, ké- Libera nos, quaesumus, 
rOnk Urunk, minden Dómine, ab ómnibus 

mult, jelen és jövő bajtól: a malis, praetéritis, praesénti
boldogságos és dicsőséges, bus, et futúris: et interce
mindenkor Szíiz Máriának, dén te beáta, et gloriósa sem
az lsten anyjának, Szent Pé- per VIrgine Dei Genitri ce 
ter és Pál, meg András a pos- Maria, cum beátls Apóstolis 
tolaidnak és minden szent- tuls Petro et Paulo, atque 
nek közbenjárására, [J<eresz- Andréa, et ómnibus San
tet vet a patéRAval magAra.] ctls, (Signat se cum Patena a 
adj kegyesen békét nap- fronte ad pectus,] da propltius 
jalnkban: (Megcsókolja a pa- pacem ln diébus nostris: (Pa
t~nit,) hogy irgalmad segit- tenarn osculatur,] ut ope mise
ségével a tilintő lmindig men- ricórdlae tuae adj úti, et a pec
tek és mlnden háborltástól cáto simus semper llberi, et 
biztosak legyQnk. abomniperturbatlónesecúrl. 

A paténAt az Ostya ali csúsztatja, leveszi a fedlit a kehelyr/ll, 
Urdet hajt, felkel, veszi az OatyAt és azt a kehely fölött tartva 

mindk~t kezével, középen kett~törl e szavakkal : 

Ugyanazon a ml Urunk, l Per eúmdem Dóminum 
jézus Krlsztus, a te Fiad nostrum jesum Christum 
által. Ffllum tuum. 

Azt a felét, amelyet jobbkezében tart, Jeteszi a pat~nira. 
At.utin a mblk réazből, mely baJjAban maradt, letör egy részt 

e szavakkal : 

Ki veled él és uralkodik a l Qui tecum vivit et regnat 
Szentlélekkel egyetemben, ln unltáte Splritus Sanct! 
lsten. Deus. 

A balkezében tartott felét az Ostyinak oda i eszi a paténttra, 
a mulk féldarab mell~ ; a kis részt pedig jobbJAban a kehely felett 
tartja, melyet a CSésze alatt, a gombnil tart és érthető hangon 

mondja vagy énekli : 

Mlndörökön örökké. l Per ómnla saecula saecu-
&. Amen. , lórum. !fr. Amen. 
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Maghal a partikulAval bArornszor keresztet vet a kehely felett 
e szavakkal : 

Az úr + békéje leg~en l Pax + Dómini sit +sem
~ mindenkor vele+tek. If.. per vobis + cum. If.. Et 
És a te lelkeddel. cum spiritu tuo. 

A kis részecskét bekejU a kehelybe, csendben mondva : 

Ami Urunk jézus Krisz- Haec commixtio, et con
j-\ tus testének és vérének secrátio Córporis et 
ez az egyesitése és megszen- Sánguinis Dómini nostri 
telése váljék nekünk, kik jesu Christi, fiat accipiénti
azt magunkhoz vesszük, az bus nobis in vitam aetér-
örök életre. Amen. nam. Amen. 
Befedi a kelyhet, térdet haj t, felkel és a Szentség fölé hajol 
összetett kezekkel és mellét bArornszor megiltve, érthető hangon 

mondja: 
lsten Báránya, ki elve- Agnus Del, qui tollis pec

szed a világ bűneit, irgal- cáta mundi: miseréi:e nobis. 
mazz nekünk. 

lsten Báránya, ki elve- Agnus Dei, qui tollis pec
szed a világ bűneit, irgal- cá ta mundi: miserére nobis. 
mazz nekünk. 

lsten Báránya, ki elve- Agnus Dei, qui tollis pec
szed a világ bűneit, adj bé- cá ta mundl: dona nobis pa-
két nekünk. 1 cem. 

A gyAszmisében nem mondja miserére nobis (Irgalmazz 
nekünk), hanem helyette dona eis réquiem (adj nekik nyu
galmat), a harmadszor hozzAteszi sempitérnam (örök nyu
galmat). 

&:utAn Osszetett kezeit az oltArra teszi és meghajolva, csendben 
mondJa a következő lmAdsAgokat : 

U ram, jézus Krisztus, ki Dómine jesu Christe, qui 
azt mondottad aposto- dixlsti Apóstolls tu1s: 

Jaidnak: Békét adok nek- Pacem rellnquo vobis, pa
tek, az én békémet adom cem meam do vobis: ne re
nektek: netekintsd az én vét- spidas peccáta mea, sed fi
keimet, hanem Anyaszent- dem Ecclésiae tuae: eám
egyházad hitét: és azt jó- que secúndum voluntátem 
akaratod szerint tartsd meg tuam paclficáre et coadu
békében és egységben: Kl náre dlgnérls: Qui vivis et 
élsz és uralkodol, mint lsten, regnas Deus per ómnla sae
mindörökön örökké. Amen. cula saeculórum. Amen. 
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Ha van békecsókadás, akkor a pap megcsókolja az oltárt és a 
békét átadva mondja : 

Béke veled. 
~. És a te lelkeddel. l

. Pax tecum. ~· Et cum 
spiritu tuo. 

Oyászmisében nincs békecsók, azért az előző imádság is elmarad. 

Uram, jézus Krisztus, az l Dómine jesu Christe, Fili 
élő Isten Fia, ki az Dei vivi, qui ex volun

Atya akaratából a Szentlé- táte Patris cooperánte Spi
lek közremiiködésével ha- rítu Sancto, per mortem 
lálod által a világnak életet tuam mundum vivificásti: 
adtál: szabadíts meg engem libera me per hoc sacro
ezen szentséges tested és vé- sánctum Corpus et Sángui
red által minden gonoszsá- nem tuum ab ómnibus ini
gomtól és minden rossztól: quitátibus meis, et univér
add, hogy parancsaidhoz sis malis: et fac me tuis 
mindig ragaszkodjam és ne semper inhaerére mandátis, 
engedd, hogy valaha elsza- et a te numquam separári 
kadjam tőled: Ki ugyanazon permittas: Qui cum eódem 
Atyaistennel és a Szentlélek- Deo Patre, et Spiritu San
kel élsz és uralkodol, Isten, cto vivis et regnas Deus in 
örökön· örökké. Amen. saecula saeculórum. Amen. 

Testednek vétele, Uram, percéptio Córporis tui, 
jézus Krisztus, melyet Dómine jesu Christe, 

én, méltatlan, magamhoz quod ego indígnus súmere 
venni bátorkodom, ne vál- praesúmo, non mihi prové
jék itéletemre és kárhoza- niat in judícium et condem
tomra, hanem kegyességed natiónem: sed pro tua pi e
szerint szolgáljon lelkem és tá te prosit mihi ad tutarnén
testem oltalmára és gyógyu- tum mentis et córporis, et 
lására: Ki élsz és ural- ad medélam percipiéndam: 
kodol az Atyaistennel és a Qui vivis et regnas cum Deo 
Szentlélekkel egyetemben, Patre in unitáte Spirítus 
Isten, mindörökön örökké. Sancti Deus, per ómnia sae-
Amen. cula saeculórum. Amen. 

Térdet hajt, felkel és mondja: 

Amennyel kenyeret ve-,panem eaeléstem acci
. , szem magamhoz és az piam, et nomen Dó
Ur nevét hivom segftségül. mini invocábo. 
Most kissé meghajolva, az Ostya mindkét részét balkezének 
hüvelyk- és mutatóujjával megfogja, azután a paténát ugyancsak 
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balkezének mutató- és középsö ujja közé veszi, jobbjival három
szor meglill mellét és kissé emeltebb hangon hfuomszor mondja 

áldozatra készen és alizalosan : 

U ram, nem vagyok méltó, oómine, non sum dign us, 
[ & csendben folytatja :J [Et secre te prosequitur :J 

hogy hajlékomba jöjj: hanem ut intres sub tectum meum: 
csak egy szóval mondd és sed tantum dic verbo, et 
meggyógyul az én lelkem. sanábltur ánima mea. 

Ezutin az Ostyhal a paténa fölött keresztet vet maga elött 
és mondja: 

Ami Urunk jézus Krisz- corpus Dómini nostrijesu 
J-\ tus teste örizze meg lel· Christi custódlat ánl-
kemet az örök életre. mam meam ln vitam aetér-

Amen. nam. Amen. 

Meghajolva tisztelettel magihoz veszi az Ostya mindkét 
részét : majd ennek vétele után leteszi a paténit a korporAiéra él 
felemelkedve, kezét összeteszi és kissé elmerlll az Oitáriszent~g 
lmidásában. Azután leveszi a fedőt a kehelyről, térdet hajt, őssze· 
gylljti a töredékeket, ha vannak, letörli a paténát a kehely felett, 

közben mondja : 

Mit adjak az úrnak vi· guld retrlbuam Dórnino 
szonzásul mindazért, pro ómnibus quae re

amit nekem adott? Az üd· tr uit mihi? Cálicem salu
vösség kelyhét veszem és az tárls acclplam, et nomen 
úr nevét hivom segitségfil: 

1 

Dómini lnvocábo. Laudana 
dicsérve hlvom az Urat és lnvocábo Dóminum, et ab 
megszabadulok ellenségeim· inimlcis meis salvus ero. 
től. l 

Megfogja a kelyhet jobbkezével, azzal keresztet vet maga előtt 
és mondja: 

Ami Urunk jézus Krisz- sanguis Dómini nostri je-
J-\ tus vére örizze meg lel· su Christi custódlat ánl-
kemet az örök életre. mam meam in vitam aetér-

Amen. nam. Amen. 

& baljával a paténát a kehely alá tartva, tisztelettel magához 
veszi a szent Vért teljesen a beleejtett Ostyarészecskével együtt. 
Ennek v~tele után, ha vannak áldozók, azokat megáldoztatje; 

mielőtt purifikálna. Aztán mondja : 
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A. mit szánkkal magunk- Quod ore súmpsimus, Dó
J-\ hoz vettünk, Urunk, fo- mine, pura mente caplá
gadjuk azt tiszta szlvbe: és mus: et de múnere tempo
a földi adomány váljék szá- ráli fiat nobis remédium 
munkra az örökkévalóság sempitérnum. 
eszközlll jévé. 

l(özben odanyujtja a kelyhet a minlsternek, aki kevés bort 
tölt és ezzel a pap purifikál ; azután folytatja : 

Tested, Urunk, mit ma- corpus tuum, Dómine, 
gamhoz vettem, és vé- quod sumpsi, et San

red, mit Ittam, hassa éit ben- guis, quem potávi, adhae
s~met: és add, hogy ne ma- reat viseéribus meis: et 
radjon bennem a bűnnek praesta; ut in me non remá
'Semmi foltja, mlután a nea t scélerum mácula, quem 
tiszta és szent misztériumok pura et sancta refecérunt 
megújftottak: Kl élsz és sacraménta: Qui vivis et re-
uralkodol mindörökön gnas in saecula saeculórum. 
örökké. Amen. Amen. 

Leöblltl és megtörli ujjalt ; a kehely tartalmát magához veszi: 
megtörli száját és a kelyhet, összehajtja a korporálét, letakarja 
és az oltár közepére teszi a kelyhet úgy, mint elóbb volt ; azután 
elolvassa az áldoztúra való éneket (Communio), majd az áldoz6s 
1114nl lm44sápkat (postcommunio). 

Az utolsó áldozás utáni Imádság elmondása utAn következik : 

J, Az úr legyen veletek. l r. Dóminus voblscum. 
~. És a te lelkeddel. ~· Et cum spiritu tuo. 

Majd a mlsének megfelelóen mondja : 

Vagy (a nép felé fordulva) Vel : lte, missa est. 
Menjetek, itt az elbocsátás. 

Vagy (az oltár felé fordulva) Vel : Benedicámus Dó-
Mondjunk áldást az úrnak. mino. 

~· Hála legyen Istennek. ~. Deo grAtias. 
A gylszmis6ben szlntén az oltár felé fordulva mondja : 

J. Békességben nyugod-, J. Requléscant in pace. 
janak. 

Jlo. Amen. ~· Amen. 
Ennek elmondása utAn a pap az oltár k!lzepén meghajolva 

és összetett keztt az oltárra téve csendben mondja : 
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Legyen tetszésedre, Szent
háromság, hódoló szol

gálatom és add, hogy az ál
dozat, melyet Fölséged szlne 
ellitt én, méltatlan, bemu
tattam, neked kedves le
gyen: nekem pedig és mind
azoknak, kikért azt bemu
tattam, irgalmadból engesz
telést szerezzen. Ami Urunk 
Krisztus által. Amen. 

P lá ce at tibi, sancta Tri
nitas, obséquium servi

tútis meae: et praesta; ut 
sacriffclum, quod óculls tuae 
majestátls indfgnus óbtull, 
tibi sit acceptáblle, mihf· 
que, et ómnibus, pro quibus 
illud óbtuli, sit, te mise
ránte, propitiáblle. Per Chrf· 
stum Dóminum nostrum. 
Amen. 

Azután megcsókolja az oltért és szemét az égre emeli, kezét kl· 
tirja, felemeli és összetesz!, fejét a kereszt felé meghajtja és mondja: 

Áldjon meg titeket a min-, Benedlcat vos omnipo-
denható lsten, tens Deus, 
és a nép felé fordulva, azt egy kU"esztvetéssel megél<lja, mondvin: 

az Atya, a Fiú és + a l Pater, et Fflius, + et 
Szentlélek. Spfritus Sanctus. 

ij. Amen. ij. Amen. 
A főpapi misében hArom keresztvetéssel van az MdAs. 

Azutén a pap az evangélium oldalén összetett kezekkel mondja: 

1. Az úr legyen veletek., 1. Dóminus vobfscum. 
ij. És a te lelkeddel. ij. Et cum spiritu tuo. 

És megjelilli a kereszt jelével először az oiiArt, vagy a köny
vet, azutAn magamagllt, homloklln, ajklln és mellén és mondja : 

+ A szent evangéliwn kez- + lnítiwn sancti EvangéUl 
dete Szent János szerint. secúndum joánnem. 
~. (1, 1-14.) (1, 1-14.) 
ij. Dicsliség neked,Urunk. ij. Glória tibi, Dómine. 

Osszetett kezekkel folytatja : 

K ezdetben volt -az Ige, és 1 n prin ef pio erat Verbum, 
az Ige Istennél volt és et Verbum erat apud 

lsten volt az Ige. Ez volt Deum, et Deus erat Ver
kezdetben az Istennél. Min- bum. Hoc erat in princlplo 
denek ll általa lettek, és nála apud Deum. Omnia per 
nélkül semmi sem lett, ami ipsum facta sunt: et slne 
lett. Obenne élet volt és az ipso factum est nihil, quod 

. élet volt az emberek világos- factum est: in ipso "Vita erat, 
sága. És a világosság a sö- et vita erat lux hóminum: 
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tétségben világit, de a sötét- et lux in ténebris lucet, et 
ség azt föl nem fogta. Vala ténebrae eam non compre
egy ember, Istentlll kül- hendérunt. Fuit homo mis
detve, kinek neve volt Já- sus a Deo, cui nomen erat 
nos. Ez tanuságul jöve, joánnes. Hic venit in testi
hogy tanuskodjék a vilá- mónium, ut testimónium 
gosságról, hogy mindenki perhibéret de lúmine, ut 
higgyen l!általa. Nem volt omnes créderent per illum. 
ő a világosság, hanem hogy Non erat ille lux, sed ut te
tanuságot tegyen a világos- stimónium perhibéret de lú
ságról. Az igazi világosság l mine. Erat lux vera, quae 
volt, mely megvilágosít illúrninat omnern hóminem 
minden világraj öv(! embert. veniéntem in hunc mundum. 
A világban vala, és a világ ln mundo erat, et mundus 
őáltala lett, és a világ őt per ipsum factus est, et 
meg nem ismeré. Tulajdo- mundus eum non cognóvit. 
nába jöve, de övéi lit be ln própria venit, et sui eum 
nem fogadák. Mindazoknak non recepérunt. Quotquot 
pedig, kik befogadák, ha- autern recepérunt eum, de
talmat ada, hogy lsten gyer- dit eis potesUtem fili os Dei 
mekeivé legyenek, azoknak, fieri, his qui crédunt in nő
kik hisznek az ll nevében, mine e jus: qui non ex san
kik nem a vérb/JI, sem a test guinibus neque ex volun
llsztönébl!l, sem nem a férfi Ute carnis, neque ex volun
lndulatjából, hanem lsten- Ute viri, sed ex Deo nati 
Ml születtek. [Térdet hajt e sunt. [Genuflectit dicens :] Et 
szavakkal:] És az Ige testté Verbum caro factum est, 
IOn, és miköztünk lakozék; [Et surgens prosequitur :] et 
[És felkelve folytatja:) és láták habiUvit in nobis, et vidi
az O dicsOségét, mint az Atya mus glóriam e jus, glóriam 
egyszülöttének dicsOségét, l quasi Unigéniti a Patre, 
ki tele volt malaszttal és plenum grátiae et veritátis. 
Igazsággal. 

Jl.. lstennek legyen hála. Jl.. Deo grátias. 

A gybzmisében nincs áldás, hanem a Requiéscant in pace 
elmondba után mondja : Pláceat tibi, sancta Trinitas; azután 
megcsókolja az oltárt és olvassa Szent János evangéliumát. 

A csendesmisékben az oltár lépcsőjén térdelve elmondja a 
X lll. Leó pápától elrendelt imádságokat. (U.Sd a. függelékben.) 

Az oltártól eltávozva, hálaadásként elkezdi a három Ifjú hála
énekét a hozzfltartozó zsoltárral, mint a mlsekönyv elején van, 
59. l. . 



A megváltás ünnepk.örének. fóünnepei. 
Húsvétvasárnap. 

(Stációs-templom : a Sancta Maria Major-bazilika.) 

•Ez a nap, melyet az ú r alkotott nekünk, örvendjünk és újjong
junk !• Felértünk a hegyre; a győzelem teljes ; amire vágytunk 
a 40 napi böjtben, ami ádventtól kezdve elóttünk lebegett, ma 
megvalósul t : a világosság győzött a sötétség felett. Az Isteni 
kegyelem napja most sugárzik, melegen és világftóan. Advent ben 
sötétség volt és vágyakozva vártuk a világosságot. Karácsony 
éjjelén hirtelen jött ez a világosság és megteremtette a világosság 
országát. •A világosság pompája felkelt a szent város (Egyház) fö
lött•. Ez a megtestesülés ünnepkörének öröm hl re. De ebbe a fényes 
ragyogásba árnyék vegyül, az örömújjongásba egy fájdalmas hang 
is belevegyül és egyre erősebb lesz. •Es a világosság világit a sötét
ségben, de a sötétség nem ismeri meg.• A fájdalom motivumát mAr 
Karácsony hetében hallottuk és ettől kezdve nem is némult el 
soha. A Hetvened vasArnaptól kezdve pedig ez lesz a vezető ének, 
áttör minden hangon és a böjt első vasárnapján lAtjuk az Isteni 
Dávidot, amint megkezdi küzdelmét az óriási Góliáttal. Az egész 
böjtöt összefogJaihatjuk ebbe: •A viiAgosság küzd a sötétséggel>. 
Ebben benne van Krisztus történeti küzdelme a zsidősAggal, az ö 
szenvedése, de benne van Krisztus küzdelme azok lelkében, kik
nek a világossághoz kellene jönniök, tehát a keresztségre készülök 
és a vezeklők lelkében. A világosságnak Ititszólag alá kell merülnie. 
Krisztus meghal a kereszten. De mégis ugyanoly hirtelen, mint 
Karácsonykor az éj sötétjében, felragyog a fény, úgy kél most a 
szomorú nagyhét után a feltámadás na pja fel , hogy örökké vlláglt
son. Ez a Húsvét az ünnepek ünnepe.· Az egyhAzi évnek kimagasló 
pontja. Ez kelt csak azután hangos, újjongó örömet szlvünkben. 
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I. Urunk feltámadása. Krisztus saját erejéből támadt fel sírjá
ból. Soha nem hallott és nem Játott csoda ez. Megcáfolhatatlan 
bizonyíték, hogy hatalma volt az életét odaadni és azt vissza
venni, hogy ö nem pusztán ember volt, hanem az emberalakban 
köztünk megjelent lsten. Tehát igaz, amit tanított, igaz ami hitünk, 
hogy a bűn hatalmá/Jól megsza/Jadultunk. Innen a tiszta öröm, ami 
az Anyaszentegyházat és a hivő nép sz!vét átjárja. Mert öröm
énekeiben nem csupán Krisztusnak halottaiból való feltámadását 
ünnepli a liturgia, hanem a sziveknek és a lelkeknek a feltámadá
sát is egy új, egy jobb életre. •Ahogy Krisztus halottaiból fel
támadt, úgy járjunk mi is az életnek új útjain.• (Róm. 6, 4.) 

2. Az ünnep jelentést és tartalma. A húsvéti liturgiának lényege 
és tartalma, tehát Krisztus di<:sőséges feltámadása és ezzel a bűn 
és a halál hatalmából való megváltásunk befejezése, tehát a mi 
feltámadásunk most a kegyelem életére és egykor az örök bolr1og
ságra. Ez a fenséges eszménykép ott állt eleven valóságként az 
ősegyházban az újonnan megkereszteltekben, akik a bazilikákban 
tartott istentiszteleteken fehér keresztelőruhájukban ékeskedtek 
és megtéréslik első buzgósága a hivők közösségét a keresztény 
erényes életben megerősítette. Ezért emlékezik meg a liturgia 
ünnepélyes szövege még ma is róluk. Azért a húsvéti liturgia 
minden részében mintegy a lélek mennyei örök dicsőségének vissza
vert fénye. Minden egyes istentiszteleten keresztülcseng a zsoltáros 
szava : ,,Ez az a nap, amelyet az úr alkotott nekünk, örüljünk és 
újjongjunk•. (Zs. 117 .) 

Húsvéti öröm valóban ma is számunkra, amikor az lsten háza 
és az oltár ünnepi díszbe öltözve fénylenek és a boldog alleluja 
szinte nem akar megszünni. Ez a húsvéti öröm kifáradhatatlan 
erővel egy teljes hétig tart. Az ünnepnek külön sequentiája, saját 
prefációja van, amelyek az Üdvözítőt magasztalják dicsőségében. 
A húsvéti sequentia fenséges párbeszéd az úr feltámadásáról. 
Szerzőjét nem ismerjük pontosan. Egyesek Szent Damian! Péter
nek (t l 072), sokan pedig Wipónak, ll. Konrád udvari káplánjá
nak tulajdonitják. (t 1048.) 

J. Neve. Már az ősegyházban ezt az ünnepet Solemnitas solemni
tatum-nak, a:~: ünnepek-ünnepének, vagy a legfölségesebb ünnep
nek hívták. A liturgiában a neve Dominica Resurrecliénis, a mi 
Urunk, jézus Krisztus feltámadásának napja. A román nyelvek
ben paszka-ünnepnek nevezzük, a zsidók pászka-ünnepe nyomán 
(átmenet, keresztülvonulás = pászka), amikor is a zsidók az 
egyiptomi fogságból való csodás kiszabadulásuk emlékére pászka
bárányt áldoztak ; de ez csak előképe volt az újszövetség áldoza
tának, Isten Bárányának. A Húsvét német neve az angolszász 
Ostara vagy Eastara nevű istenség nevéből származik, ami a kez
dődő világosságot, vagy a tavaszt jelentette. A magyar neve pedig 
abból származik, hogy húshagyókedd óta ma vettek először húst 
magukhoz buzgó őseink. 

4. Húsvéti szokások. A h(Jsvéti örömünnep keresztülhatol a 
templom, az Isten háza falain és kilép a társadalmi életbe. Altalá
nos szokás, hogy Húsvétkor a negyvennapos böjt utáni els/l napon 
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az ebMet a megazentelt ételekkel kezdik meg. Mlvel a hús és 1 
tojásos ételek evése a régi idöben a böjti időben még tilos volt, 
a keresztények ezeknek megáldásával akarták ezeknek az élve
zését megkezdeni. A legrégibb és legszükségesebb étel-áldás a hús
véti bárány volt. Azonban más húsfélét, süteményt, klilönféle 
szlnes vagy festett tojást, majd mlndazokat a mulatságokat és 
szórakozisokat is, amik a fiatalságnak a nagyböjt folyamán tilo
sak voltak, az Egyház Húsvét reggelén megszentelte. 

A középkorban sok helyen, mlnt ahogy a Karácsonyt, úgy a 
feltámadást is misztérium-játékokkal ünnepelték meg. Ezek 
drámai eléladások voltak a bibllal húsvéti történetrC:ll. Eleinte 
mlntegy a liturgia diszéül és kiegészltél részéül szolgáltak, de 
késöbb annyira elfajultak, hogy az egyházi hatóság kénytelen 
volt szembeszállni velök, mint oaz ördögkisértök és az úr házinak 
megszentségtelenftéll• ellen. Ennek a drámal ünnepségnek központ· 
jában Krlsztus áll, vakitó fehér ruhában, kl győzedelmeskedik a 
halálon és a poklon, kezében a kereszt zászlajával. A mal feltáma· 
dási szoborban ennek maradványát kell látnunk. 

A húsvéti tojás képletes vonatkozásban áll a húsvHI titokkal. 
Látszólag élettelen, azonban mégis egy élet csiráját rejti magában. 
A húsvéti nyúl eredetét a pogányok tavaszt ünnepelben találjuk 
meg, azonban a húsvéti titokhoz semmi köze. 

A húsvéti újjongásnak legmagasabb pontja a húsvéti nagy· 
mise. Mlnden, ami a szent trlduumban szóban, tettben és élőkép
ben jelent meg, most titokzatos való és jelenlét: •Krisztus, a mi 
húsvéti bárányunk feláldoztatott b A szentmisében ez a gondolat 
uralkodik és vezérmotlvumként minduntalan ez csendül meg. 
(Szentlecke, átvonulásra való ének, ünnepi ének, áldozásra való 
ének.) A stáció a Szlizanya nagyobb temploma, mert húsvéti 
örömünkkel legelőször is az lstenanyához megyOnk. A szentmlse 
bejáratánál áll már a feltámadott és Igy szól hozzánk : •Resur
rexi l ~ Feltámadtam l• Ez Krlsztus bevonulási éneke a földön, 
ez az él reggeli Imája a feltámadás napján. Melyek a legelső gondo· 
tatai? A teljes átadása az Atyának, a legbensöbb egyesülés jele. 
Ma azonban nincs egyedül, a mlsztlkus Krlsztus minden tagját 
magával viszi az Atya szivéhez. Ezt átérezve végezzük ezt a 
mai szentmlsét. 

Alt szeretné az EgyhAz, hogy szivünkben uralkodjék a béke, 
legyen szlnte arcunk ls derültebb és gyakran gondotjunk az égre. 
Segit ls ezen cél elérésében a liturgia. A liturgikus év mlnden ki· 
emelkedő ünnepének meg van a maga külön kegyelme. Húsvét 
külön kegyelme a feltámadt Jézus életébe való bensöbb bekapcso
lódásunk. Ezt a külön kegyelmet a liturgia imádságaiban és szer
tartásaiban való tevékeny részvételünk szerzi meg. Ezért zeng az 
égi ének : Alleluja ; ezért vesz az Egyház fehér ruhát magára, 1 
világosság, a mennyei boldogság azlnét ; ezért imádkozik a felti
madt Üdvözltöre gondolva, nem térdelve, hanem állva. Imádjuk 
mlls feltámadt IstenOnket és töltse el azlvOnket az Egy hb ~rzelme: 
a mélys~ges hála és szent Gröm. - Az lntroltuaban Krlsztus szavát 
énekli az Egybiz : vigasztalöbb ~nekünk nem lehet, mondjuk 
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tehát vele együtt szlvvel-lélekkel.- A szentleckében pedig arról 
szól, hogy a zsidók is megünneplik a húsvétot, az egyiptomi szaba· 
duiAsuk emlékét, a húsvéti bArAny és a kovásztalan kenyér evésé
vel, amikor minden kovAszost eltAvolítottak. Ehhez a szertartAs· 
hoz fűzi Szent Pál a maga intését. 

Bevonulásra. (Zsolt. 138, 18, lntroitus. (Psalm. 138, 18, et 
5-6.) 5-6.) 

Ilettámadtam és Ime, llesurréxl, et adhuc te-
veled vagyok: alle- cum sum, allelúja: 
tuja. Felettem tar- posufstl super me 

tod kezedet, alleluja: tudá- manum tuam, allelúja: mi
sod csodálatos előttem, alle- rábllis facta est sciéntia tua, 
tuja, alleluja. (Zs. 138, l, allelúja, allelúja. (Ps. ibid., 
2.) Uram, te megvizsgáltál 1-2.) Dómlne, probásti me, 
és Ismersz engem: tudod, et cognovfstl me: tu cogno
ha leülök és ha felkelek. vlsti sesslónem meam, et 
1. Dicsöség az Atyának és resurrectiónem meam. T. 
Fiúnak. . Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a mai Qrátio. Deus, qui ho
napon Egyszülötted ál- dlérna die per Unigéni

tal a halált legylizted és 
1 
tum tuum, aeternitátis no

az örökkévalóság kapuját l bis áditum devlcta morte 
számunkra megnyitottad: reserásti: vota nostra, quae 
fogadásainkat, melyeket j praeveniéndo aspíras, étiarn 
elllzll kegyelmeddel te su- adjuvándo proséquere. Per 
galltál, segltll kegyelmeddel ! eúmdem Dóminum nostrum 
klsérd. Ugyanazon a mi. i jesum Christum. 
Szentlecke Szent Pál apos- l Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt : Apóstoll ad Corlnthios. 

leveléMI. (1. 5, 7-8.) l (1. 5, 7-8.) 

Testvérek: El a régi ko- fratres: Expurgáte vetus 
v ásszal, hogy új tésztává ferméntum, ut sitls nova 

legyetek,aminthogy kovász- conspérslo, sicut estls ázy
talanok vagytok l Me rt a mi ml. etenlm Pascha nostrum 
húsvéti bárányunk, Krlsz-

1
1mmolátus est Christus. Ita

tus, megöletett. Üljünk te-
1 
que epulémur: non ln fer

hát ünnepet, de ne régl 1 ménto véteri, neque in fer
kovásszal, sem rosszaság és ménto malltlae, et nequl
gonoszság kovászával, ha- tlae: sed in ázymis sinceri
nem egyenes lelkület és tátls, et veritátis. 
Igazság kovásztalanságával. 

Atvonulásra. (Zsolt. 117, Gracluale. (Psalm. 117, 24 
U, l.) Ez az a nap, melyet et 1.) Haec dies, quam fecit 
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az úr megszabott, ujjong
junk és vigadjunk rajtal 
'f. Magasztaljátok az Urat, 
mert jó, mert irgalma örök
kévaló. 

Alleluja,AIIelujall'.(Kor. 
l. 5, 7.) A mi húsvéti bárá
nyunk: Krisztus megöletett. 

U .. nnepi ének. A húsvéti ál
dozatnak zen~jenek di

cséretet a keresztenyek. 
A Bárány juhokat vál

tott meg, és a bűnnélküli 
Krisztus kibékltette az 
Atyával a bűnösöket. 

Csodálatos viadallal meg
vivott az élet és a halál: és 
az élet meghalt vezére ural
kodik élve. 

Mondd el nekünk, Mária: 
Mit láttál az úton? 

Láttam az élő Krisztus 
sirhelyét s a FöltAmadtnak 
dicsőségét. 

Az angyali tanukat, a 
szemfedlit s a ruhákat. 

Föltámadt Krisztus, én 
reményem: Galileába, előt
tetek mégyen. 

Tudjuk Krisztusról, hogy 
valóban föltámadt halottai
ból: győzelmes Királyunk: 
te irgalmazzál minékünk. 
Amen. Alleluja! 

+A szent evangéliwn sza
kasza Szent Márk szerint. 

(16, 1-7.) 

Az időben : Mária Mag
dolna és Márla, Jakab 

anyja és Szalome illatsze
reket vásárolának, hogy el
menvén, megkenjék Jézust. 
És korán reggel a hét első 

Dóminus: exsultémus, et lae
témur in ea. Y. Confitémini 
Dómino, quónlam bonus: 
quóniam in saeculum mise
ricórdia ejus. 

Allelúja, allelúja. r. (t 
Cor. 5, 7.) Pascha nostrum 
immolátus est Christus. 

Sequentia. VIctimae pas
cháJi laudes Immolent 

Christiáni. 
Agnus redémit ov es: 

Christus fnnocens Patri re
conciliávlt peccatóres. 

Mors et vita duéllo con
tlixére mirándo: dux vitae 
mórtuus, regnat vivus. 

Dic nobis, Maria, quid 
vldlsti in via? 

Sepúlcrum Christi vivén
tis: et glóriam vldl resur
géntis. 

Angélicos testes, sudá
rium, et vestes. 

Surréxit Christus spes 
mea: praecédet vos in Ga
lilaeam. 

Sclmus Christum surre
xlsse a mórtuis vere: tu no
bis, victor Rex, miserére. 
Amen. 

Allelúja. 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Marcum. (16, 

t-7.) 

In Illo témpore: Maria Mag
daléne, et MarlaJacóbi, et 

Salóme emérunt arómata, 
ut veniéntes úngerent Je
sum. Et valde mane una 
ubbatórum, vénlunt ad mo-
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napján a sirhoz menének l numéntum, orto jam sole. 
napfelkeltekor. es mon- Et dicéban t ad invicem: 
dák egymás közt: Ki hen- Quis revólvet nobis lápidem 
geriti el nekünk a követ ab óstio monuménti? Et 
a sirbolt ajtajából? Oda- respiciéntes vidérunt revo
tekintvén pedig, láták, hogy lútum lápidem. Erat quippe 
a kli el van hengerítve. magnus valde. Et introeún
Mert igen nagy vala. es tes in monuméntum vidé
bemenvén a sfrboltba, egy runt júvenem sedéntern in 
ifjút látának ülni jobbkéz dextris,coopértumstolacán
fellil, hosszú fehér ruhába dida, et obstupuérunt. Qui 
öltözve, és megrémülének. dfcit illis: Nolfte expavé
Az pedig mondá nekik: scere: jesum quaeritis Na
Ne féljetek l A megfeszf- zarénum, crucifixum: sur
tett názáreti jézust keresi- réxit, non est hic, ecce locus 
tek; feltámadott, nincs itt: ubi posuérunt eum. Sed ite, 
imhol a hely, ahová tet- dicfte discfpulis ejus, et Pe
ték lit. De menjetek, mond- tro, quia praecédit vos in 
játok meg tanítványainak Oalilaeam: Ibi eum vidébi
és Péternek, hogy ellittetek tis, sicut dixit vobis. 
megyen Galileába, ott majd 
meglátjátok őt, amint mondotta nektek. 

Felajánlásra. (Zsolt. 75, 9- Offertorium. (Psalm. 75, 9-
10.) A föld megrendült és 10.) Terra trémuit, et quié
elcsöndesedett, mlkor az vit, dum resúrgeret in judf
Isten ftéletre kelt, alleluja. cio Deus, allelúja. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, quaesu
el, kérünk, Urunk, ez mus, Dómine, preces 

adományok felajánlásával pópuli tui cum oblatiónibus 
együtt néped könyörgését, hostiárum: ut paschállbus 
hogy azok a húsvéti misz- initláta mystériis, ad aeter
tériumokban megszentelve a nitátis nobis medélam, te 
te közreműködéseddel szá- operánte, proffciant. Per 
munkra az örökkévalóság Dóminum nostrum jesum 
eszközeivé váljanak. A mi. Christum. 

. Prefáció a húsvéti, 563. l. 
Áldozásra. (Kor. I. 5, 7-8.) Communio. (l Cor. 5, 7-8.) 

A _mi húsvéti Bárányunk: Pascha nostrum immolátus 
Knsztus . megöletett, alle- est Christus, allelúja: itaque 
Juj a: ŰlJünk tehát ünne- epulémur ln ázymis sinceri
pet az egyenes lelkület és tátis, et veritátis, allelúja, 
Igazság kovásztalanságával, allelúja, allelúja. 
alleluja, alleluja, alleluja! 
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l\ ldozás utáni imádság. 

l"\ Szeretetednek lelkét 
öntsd belénk, Urunk, és 
tedd kegyelmeddel együtt
érz~kké azokat, akiket a 
húsvéti szentségekkel táp
láltál. A ml Urunk. 

Postcommunio. Spfritum 
nobis, Dómine, tuae ca

ritátis lnfúnde: ut, quos sa
craméntis pascháJibus sa
tiásti, tua fácias pietáte 
concórdes. Per Dómlnum ... 
in unitáte ejúsdem. 

A HÚ~VÉ'l\ ~~~ NYOiiCADA. 
Mlnt az ószOvetségl Húsvét, úgy az újszOvetségl Húsvét 

la egy hétig tart és egy nyolcadot alkot. Ez oly klvAitságolt 
nyolcad, hogy alatta mb ünnepet ünnepelni nem szabad éa 
ezenklvW a két első napja önmagAban ls elsőoszülyú ünnep. 
A keresztény ókorban az egész héten át munkaszünet (sabbat) 
volt. Sokan Innen származtatják az egyházi nyelvszokás 
szerint a hétköznapoknak ftrla - ünnepnap elnevezését. Ezen 
az elsö héten, a többi keresztény hét mlntáján, valóban mlnden 
nap ünnepnap volt. Késöbb csütörtöktln kezdve csak a legszüksé
gesebb Qzletek voltak megengedve. Ma mAr a hétfő is csak egyes 
vidékeken ünnep, munkaszünettel. 

A hét minden napjAnak saját mlséje van. Ezeknek szövegel 
többnyire a szent keresztség kegyelmeiről emlékeznek meg, azonban 
az evangélium a feltámadás különböző jelenségeit mondja el. Mln· 
den nap stációs-nap. A nyolcad ünnepi fényét az új keresztényelo: 
emelték, kik mlnden nap a fehér keresztelőruhAjukban vettek részt 
az Istentiszteleten. És el6ször a keresztelési nyolcad ünnepéből ki
eső vasárnapon jelentek csak meg a régi mlndennapl ruhájukban. 

H6svüh6tfG. 
(Stációs-templom: a Szent Péter baziiiUja.) 

Az Egyház új BárAnykált: a Húsvét alkalmával megkeresztelt 
hivöket el6ször a legfőbb pásztornak, Szent Péternek a templo
mába vezeti el. Szent Péter bazilikájAban van ma RómAban a fő
istentisztelet, ö szól hozzánk a szentleckében, az evangélium el
beszélése szerlnt is neki jelenik meg az úr. Egyébként az egész 
azentmise a megkeresztelt hivők új életének boldogságát hirdeti. 
A mal evangélium bevezet teljesen az apostolok lelkivilágába. 
Látjuk a kQzdelmet, a hit és kételkedés, a remény és bizonytalan
ság kOzt, melyet a feltámadásról szóló első hlrek keltettek bennük, 
mlg végre a Megváltó jelenJéltnek világossága eliizOtt mlnden 
s6tétséget. 
Bevonulásra.(Móz.ll. I 3,5,9.) /Introitus. (Mos.ll. I 3, 5 et 9.) 

Dievezetett titeket az llntrodúxit vos Dóml-
úr a tejjel-mézzel nus ln terram fiuén-
folyó földre, alleluja, tem lac, et mel, alle-

hogy az úr törvénye legyen llúja: et ut lex Dómini sem-

Mísszále. 
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mlndlg ajkatokon, alleluja, per sit ln ore vestro, allelúja, 
alieiujal (Zs. 104, 1.) Áld- allelúja, (Ps. 104, 1.) Confi
játok az Urat és hivjátok térnini Dómino, et invocáte 
segitségfil nevét: hirdessé- nomen ejus: annuntiáte in
tek a nemzetek közt mü- ter gentes ópera ejus.J. Gló-
veit. J. Dicsllség. ria Patri. 

Kcmyörgés. lsten, ki hús- Qrátio. Deus, qui solem
vét ünnepén a világ- nitáte pascháli, mundo 

nak az üdvösség eszközét remédia contullsti: pópu
nyujtottad, add meg, ké- Ium tuum, quaesumus, cae
rünk, továbbra is néped- lés ti don o proséquere; ut et 
nek mennyei kegyelmedet, perféctam libertátern eón
hogy méltó legyen mlnd a sequi mereátur, et ad vitam 
tökéletes szabadság elnyeré- proflciat sempitérnam. Per 
sére, mind az örök élet út- Dóminum nostrum jesum 
ján való elllhaladásra. Ami. Christum. 
Szeotlecke az Apostolok cse- Uctio Act u um A postolórum 

lekedetelblll. (10, 37-43.) (10, 37-43.) 
A ma napokban: Megálla l" diébus illls: Stans Petrus 

J-\ Péter a nép között és · ln médio plebis, dixit: 
mondá : Férfiak, testvérek ! Viri fratres, vos scitis quod 
Ti ismeritek, mi történt egész factum est verbum per uni
judeában, miután kezdetét vérsam Judaeam: inclpiens 
vette Galileában, a jános- enim a Galilaea, post baptis
t ól hirdetett keresztség után, mum, quod praedicAvit j o
tudniillik mikép kente föl az án n es, jesum a Názareth: 
lsten Szentlélekkel és er6vel quómodo unxi t eum Deus 
a Názáretblll való jézust, ki Spiritu Sancto, et virtúte, 
körilljárt, jót cselekedvén és qui pertrAnslit benefaciéndo 
meggyógyitvánmindazokat, et sanándo omnes opprés
klkenazördöghatalmatv6n, sos a diábolo, quónlam Deus 
mert az lsten vala llvele. Mi erat cum illo. Et nos testes 
meg tanui vagyunk mind- sumus ómnium, quae fecit 
annak, amit a zsidók orszá- in regióne judaeórum, et 
gába n és Jeruzsálemben cse- jerúsalem, quem occidérunt 
lekedett.Otmegölték, felfüg- suspendént es in ligno. Hunc 
gesztvén a fára. De az lsten Deus suseiUvit tértia die, 
harmadnapon feltámasztá s et dedit eum maniféstum 
megadá, hogy megjelenjék fieri, non omni pópulo, sed 
nem ugyan az egész népnek, téstibus praeordinátis a Deo 
hanem az lsten által ellire nobis, qui manducávimus, 
kijelölt tanuknak, mine- et blbimus cum illo, post
künk, akik ettünk és ittunk quam resurréxit a mórtuis. 
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.5vele, minekutána halottai- Et praecépit nobis praedi
ból feltámadott. Meg is pa- cáre pópulo, et testificári, 
rancsolá nekünk, hogy hir- quia ipse est, qui constitú
dessük a népnek és bizo- tus est a Deo judex vivó
nyftsuk, hogy ő az, akit az rum, et mortuórum. Hule 
Isten az élők és a holtak omnes prophétae testimó
bfrájává tett. Róla tanusá- nium pérhibent, remissió
got tesznek a próféták mind, nem peccatórum accfpere 
hogy mindenki megnyeri a per nomen ejus omnes, qui 
bűnök bocsánatát az ő neve credunt in eum. 
által, aki csak hisz benne. 

Atvonulásra. (Zsolt. 117, Graduale. (Psalm. 117, 24 
24 és 2.) Ez az a nap, ame- et 2.) Haec dies, quam fecit 
lyet az úr megszabott, uj- Dóminus: exsultémus, et 
jongjunk és vigadjunk raj- laetémur in ea. W. Dicat 
tal w. Mondja tehát Izrael, nunc Israel, quóniam bo
hogy jó, hogy irgalma örök- nus: quóniam in saeculum 
kévaló. misericórdia ejus. 

Alleluja, aJieluja! "f. (Mt. Allelúja, allelúja. W. (Mt. 
28, 2.) Az Ur angyala le- 28, 2.) Angelus Dómini des
szálla az égből és odamen- céndit de caelo: et accédens 
vén elhengerfté a követ és revólvit lápidem, et sedébat 
ráült. ; super eum. 

Ünnepi ének ugyanaz, mlnt Húsvétvasárnapján, 591. l. 

~A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(24, 13-35.) (24, 13-35.) 

Az időben: Kettenjézus ta- l" illo témpore: Duo ex di
nftványai közül aznap scfpulis jesu ibant ipsa 

Emmausnevíihelyiségbeme- die in castéllum, quod erat 
nének, mely jeruzsálemtől in spátio stadiórum sexa
hatvan futamatnyi távolság- gfnta ab jerúsalem, nómine 
ra volt. És beszélgetének egy- Emmaus. Et ipsi loquebán
mással mindazokról, amik tur ad Invicem de his ómni
történtek vala. Amint egy- bus, quae accfderant. Et 
más között beszélgetének és factum est, dum fabularén
tanakodának, egyszer csak tur, et secum quaererent: et 
maga Jézus is közeledvén, ipse jesus appropfnquans 
velük méne. De szemeik aka- iba t cum ill is: óculi au tem 
dályozva valának, hogy meg j illórum tenebántur, ne eum · 
ne ismerjék őt. És mondá agnóscerent. Et ait ad ill os: 
nekik: Micsoda beszédek l Qui sunt hi sermónes, qu os 
azok, melyeket egymással confértis ad Invicem ambu-

38* 
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útközben folytattok és hogy lá n tes, et estis tristes? Et 
oly szomorúak vagytok? respóndens unus, cui nomen 
Felelvén egyik, kinek neve Cléophas, dixit ei: Tu sol us 
l(leofás volt, mondá neki: peregrinus es in Jerúsalem, 
Csak te vagy-e idegen Je· et non cognovlsti,quae facta 
ruzsálemben, ki nem hal- sunt in illa his diébus? Qui
lottad, amik ottan történ- bus ille dixit: Quae? Et di
tek eme napokban? )(iknek xérunt: De Jesu Nazaréno, 
ö mondá: Mik? Felelének qui fuit vir prophéta potens 
azok: A názáreti' Jézus in ópere et sermóne, coram 
esete, kl próféta férfiú volt, Deo, et omni pópulo: et 
hatalmas a tettben és szó- quómodo eum tradidérunt 
ban lsten és az egész nép summi sacerdótes, et prin
előtt; mlképpen adták eU cl pes nostri in damnatió
halálos ltéletre a papi feje- nem mortis, et crucifixérunt 
delmek és a mi filembereink eum. Nos autern sperabá· 
és megteszitették öt. Pedig mus, quia Ipse esset redernp
m i reménylők, hogy ö az, túrus Israel: et nunc super 
ki meg fogja váltani Izraelt. haec ómnia, tértla dies est 
Azonfellll ma már harmad- hódie, quod haec facta sunt. 
napja, hogy ezek történtek. Sed et mulleres quaedam ex 
De némely közQIQnk való nostris terruérunt nos, quae 
asszonyok is megzavartak ante lucern fuérunt ad mo
bennOnket, kik hajnalban numéntum, et, non invénto 
a sirnál voltak, és nem ta- córpore ejus, venérunt, di
lálván az ö testét, vissza- céntes se étiarn vislőnern 
jövének azon hlrrel, hogy Angefórum vldfsse, qui di
angyalok jelenését is lát- cunt eum vivere. Et abié
ták, kik azt mondták, hogy runt quidarn ex nostris ad 
ö él. És némelyek társaink monuméntum: et ita in
közQJ a sirhoz menének, és venérunt sicut mulieres di
úgy találták, amint az asz- xérunt, lpsum vero non in
szonyok mondták, öt magát venérunt. Et ipse dixit ad 
pedig nem látták. Erre li eos: O stultl, et tardi corde 
mondá nekik: ó, ti balga- ad eredéndum ln ómnibus, 
tagok és késedelmes szf- quae loeúti sunt prophétael 
vilek mindazok elhivésére, Nonne haec opórtuit pati 
mlket a próféták szólottak. Christum, et ita lntráre in 
Hát nem ezeket kellett-e glórlam suam? Et inclplens 
szenvednl a l(risztusnak a Móyse, et ómnibus prophé
és úgy menni be az ö dicső~ tis, interpretabátur illis ln 
ségébe? És kezdve Mózesen ómnlbus Scriptúris, quae de 
és valamennyi prófétán, Ipso erant. Et appropinqua
megmagyarázá nekik mlnd, vérunt castéllo, quo ibant: 
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amik az Irásokban felőle et ipse se finxit lóngius ire. 
szóltanak. es közeledvén a Et coegérunt illum, dicén
helységhez, ahová mennek tes: Ma ne nobiscum, quó
vala, ő úgy tett, mintha niam advesperáscit, et incli
továbbmenne. De nem eresz- ná ta est jam dies. Et intrá
ték, mondván: Maradj ve- vit cum illis. Et factum est, 
lünk, mert esteledik és már dum recúmberet cum eis, 
lemenőben a nap. es betére aceépit panem, et bene
hogy náluk maradjon. es dixit, ac fregit, et porrigé
történt, midőn asztalhoz bat illis. Et apérti sunt óculi 
ült velük, vevén a kenyeret, eórum, et cognovérunt eum: 
megáldá és megszegé, és ne- et ipse evánuit ex óculis 
kik nyujtá. Azoknak pedig eórum. Et dixérunt ad ín· 
megnyilának szemeik és vicern: Nonne cor nostrum 
megismerék őt; de ő eltűnt ardens erat in nobis, dum 
szemeik elől. es mondák Ioquerétur in via, et aperfret 
egymásnak: Nemde, szf- nobis Scriptúras? Et sur
vünk gerjedez vala ben- géntes eádem hora regréssi 
nünk, amint szólott az sunt in jerúsalem: et inve
úton, és megfejtette ne- nérunt congregátos únde
künk az Irásokat? es útra eim, et eos, qui cum lllis 
kelvén, abban az órában erant, dicéntes: Quod sur
visszatérének jeruzsálembe, réxit Dóminus vere, et ap
hol egybegyűlve találák a · páruit Simóni. Et ipsi uar
tizenegyet és a velük levő- rábant, quae gesta erant in 
ket, kik mondák, hogy való- via: et quómodo cognové
ban feltámadt az úr és runt eum in fractióne panis. 
megjelent Simonnak. es ők 
is elbeszélék, amik az úton történtek, és hogyan ismer
ték meg lit a kenyérszegésben. 

Felajánlásra. (Máté 28, 2, Offertorium. (Matth. 28, 
5-6.) Az úr angyala leszálla 2, 5 et 6.) Angelus Dómini 
az égből és mondá az asz- descéndit de caelo, et dixit 
szonyoknak: Akit kerestek, muliéribus: Quem quaeri
föltámadott, amint meg- tis, surréxit, sicut dixit, al-
mondotta, alleluja! , lelúja. 

Csendes imádság ugyanaz, mint vasárnap, 592. l. 

Prefáci6 a htísvéti, 563. 1. 

Aldozásra. (Luk. 24, 34.) l Communio. (Luc. 24, 34.) 
Feltámadt az úr és meg- Surréxit Dóminus, et appá-
jelcnt Péternek, alleluja! ruit Petro, allelúja. 

~ldozás utáni imádság ugyanaz, mint vasárnap, 593. l. 
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H6svétkedd. 
(Stációs-templom : a Szent Pál bazilikája.) 

A népek apostola Int a l<rlsztusban való lelki feltámadásra 
ts új életre. 
Bevonulásra. (Sirák 15, 3-4.) Introitus. (Eceli. 15, 3 et 4.) 

• 

bölcseség vizével .qua sapiéntiae potá-
itatja őket, alleluja; vit eos, alle! úja: fl r-
és támaszra találnak mábitur in illis, et 

benne és meg nem inognak, non flectétur, allelúja: et 
alleluja; felmagasztalja őket exaltábit eos in aeternum, 
mindörökké, alleluja, alle- allelúja, allelúja. (Ps. 104, 
lujal (Zs. 104, 1.) Aidjátok ll.) Confitémini Dómino, et 
az Urat, hivjátok segltségül invocáte nomen ejus: an
nevét; hirdessétek a nem- nuntiáte inter gentes ópera 
zetek közt műveit. -,. Dicső- ej us. -,. Glória Patri et 
ség. Fllio. 

Könyörgés. Isten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé-
házadat szüntelenül új siam tuam novo sem- ' 

nemzedékekkel gyarapltod, per foetu multlplicas: con
engedd szolgáidnak, hogy céde fámulis tuis; ut sacra
életükkel megtartsák azt a méntum vivéndo téneant, 
szentséget, amelyet hittel quod fide percepérunt. Per 
vettek. A mi Urunk. Dóminum. 

SzentJecke az Apostolok cse- Léctio Ac tuum Apostoló-
lekedeteiből. (13, 16, 26-33.) rum. (13, 16 et 26-33.) 
A ma napokban: Pál fel- l n diébus ill is: Surgens Pau

J-\ emelkedék s kezével Jus, et manu siléntium in
csendre intvén, szóla: Fér- dlcens, ait: Viri fra tres, filii 
fiak, testvérek! Ábrahám géneris Abraham, et qui in 
nemzetének fiai és köztetek vobis timent Deum, vobis 
levő istenfélilki Ezen üdvös- verbum salútis hujus mis
ségnek igéje nektek külde- sum est. Qui enim habitá
tett. Mert jeruzsálem lakói ban t jerúsalem, et príncipes 
és főbbjei el nem ismerték ejus, ignorántes jesum, et 
Jézust, hanem ftélkezésük- voces prophetárum, quae 
kel beteljesftették a prófé- per omne sábbatum legún
ták szavait is, melyek min- tur, judleántes implevérunt: 
den szombaton felolvastat- et nullarn causam mortis 
nak, mert bár nem találtak lnveniéntes in eo, petiérunt 
benne semmi okot sem a a Piláto, ut interflcerent 
halálra, azt kivánták Pilá- eum. Cumque consummás-
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tustól, hogy megöljék llt., sent ómnia, quae de eo 
Miután mindent végrehaj- scripta erant, deponéntes 
tottak, ami róla meg volt eum de ligno, posuérunt 
Irva, levették őt a fáról eum in monuménto. Deus 
és slrba helyezték. De az vero suscitávit eum a mór
lsten feltámasztotta halot- tuis tértia die: qui visus 
talból harmadnapra és ő est per dies multos his, qui 
megjelent több napon át simul ascénderant cum eo 
azoknak, kik vele egyOtt de Oalilaea in jerúsalem, 
jöttek fel Galileából jeru- qui usque nunc sunt testes 
zsálembe: s ezek tanuságot ejus ad plebem. Et nos vo
tesznek őróla mindeddig a bis annuntiámus eam, quae 
nép ellltt. Mi meg nektek ad patres nostros repro
hirdetjílk az atyáinknak mlssio facta est: quóniam 
tett igéretet; hogy az Isten hane Deus adimplévit fili is 
teljesitette ezt a mi fiaink- nostris, resúscitans jesum 
nak, feltámasztván a mi Christum Dóminum nos-
Urunk jézus Krisztust. trum. 

Atvonulásra. (Zsolt. 117, Graduale. (Ps. 117, 24.) 
24.) Ez az a nap, melyet az Haec dies, quam fecit Dó
úr megszabott, ujjongjunk minus: exsultémus, et laeté
és vigadiunk rajta. r. (Zs. mur in ea. r. (Ps. 106, 2.) 
106, 2.) Igy szóljanak azok, Dicant nunc, qui redémpti 
akiket az úr megváltott, sunt a Dómino: quos redé
az ellenség kezéblll, megsza- mit de manu inimíci, et de 
badftott s egybegyüjtött az regiónibus congregávit eos. 
országokból. 

Alleluja, alleluja. r. Föl- Allelúja, alleiúja, r. Sur-
támadott a sirból az úr, aki l réxit Dóminus de sepúlcro, 
értünk a fán függött. qui pro nobis pepéndit in 

ligno. 
Ünnepi ének ugyanaz, mint vasárnap, 591. l. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (24, 36-

(24, 36-47.) 47.) 

Az időben: Megálla jézus Jn illo témpore: Stetit jesus 
tanítványai között és in médio discipulórum 

mondánekik: Békesség nek- suórum, et dicit eis: Pax 
tek, én vagyok, ne féljetek. vobis: ego sum, nolite ti
Kik megrémülvén és f~lvén, mére. Conturbáti vero, et 
azt vélték, hogy lelket lát- contérriti, existimábant se 
nak. És mondá nekik: Miért splritum vidére. Et dixit 
zavarodtatok meg és miért eis: Quid turbáti estis, et 
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támadnak ilyen gondolatok l cogitatiónes ascéndunt in 
szfveitekben? Nézzétek meg 

1 
corda vestra? Vidéte manus 

kezeimet és lábaimat, hogy 
1 
meas, et pedes, quia ego 

én magam vagyok; tapint-~ ipse sum: pal pá te, et vidéte: 
sa tok meg és lássátok, mert quia spfritus carnem, et ossa 
a Jéleknek húsa és csontjai 1 non habet, sicut me vidétis 
nincsenek, amint látjátok, habére. Et cum hoc dixfs
hogy nekem vannak. Es ezt set, osténdit eis manus, et 
mondván, megmutatá nekik pedes. Adhuc autern illis 
kezelt és lábait. De mikor non credéntibus, et mirán
örömükben még mindig ti bus prae gáudio, dixit: Ha
nem hittek és csodálkoztak, bétis hic áliquid, quod man
mondá nekik: Van-e itt va- du cé tur? At Illi obtulérunt 
lami ennivalótok? Űk pedig ei partem plscis assi, et 
elébe tevének egy darab sült favum mellis. Et cum man
halat és lépesmezet. És mi-1 ducásset coram eis, sumens 
után evett elllttOk, vévén a relfquias, dedit eis. Et dixit 
maradékot, nekik adá: És 

1 

ad eos: Haec sunt verba, 
mondá nekik: Ezek az igék, quae locútus sum ad vos, 
melyeket szólottam nektek, cum adhuc essem vobfs
mldlln még veletek valék, cum, quóniam necésse est 
hogy be kell teljesedni min- impléri ómnia, quae scripta 
dennek, ami Irva vagyon sunt in lege Móysi, et Pro
Mózes törvényében és a p ró- phétis, et Psalmis de me. 
fétákban és a zsoltárokban Tunc apéruit ill is sensum, ut 
énfelőlem. Akkor megnyitá intelllgerent Scriptúras. Et 
elméjöket, hogy értsék az dixit eis: Quóniam sic scrip
(rásokat. És mondá nekik: tum est, et sic oportébat 
Mert Igy vagyon megirva és Christum pati, et resúrgere 
Igy kellett a Krisztusnak a mórtuis térti a die: et prae
szen ved ni és harmadnapon dicári ln nómine ejus poeni
halottaiból feltámadni és hir· téntiam, et remissiónem 
detnikell azll nevében a meg- peccatórum in omnes gen
térést és a bűnök bocsánatát tes. 
minden nemzetek között. 

Felajánlásra. (Zs. 17, 14, 
16.) Dörgött az úr az égből, 
hallatta hangját a Fölséges 
és láthatóvá lettek a vizek 
forrásai, alleluja. 

Csendes imádság. Fogadd 
el, Urunk, hiveidnek 

l<önyörgéseit az adományok 

Offertorium. (Ps. 17, 14 
et 16.) lntónuit de caelo Dó
minus, et Altlssimus dedit 
vocem suam: et apparuérunt 
fontes aquárum, allelúja. 

Secreta. Súscipe, Dómine, 
fidéllum preces cum 

oblatiónibus hostiárum: ut 
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felajánlásával együtt, hogy per haec pia e devotiónis offi
a buzgó áldozatkészség eia, ad eaeléstem glóriam 
megmutatása által mennyei transeámus. Per Dóminum 
dicsőségbe jussunk. A mi. nostrum jesum Christum. 

Prefáció a húsvéti, 563. J. 
Áldozásra. (l(olossz. 3, Conununio. (Coloss. 3, 

1-2.) Ha feltámadtatok 1-2.) Si consurrexistis cum 
l(risztussal, keressétek az Christo, quae sursum sunt 
odafönt valókat, ahol az quaerite, ubi Christus est 
lsten jobbján ülő l(risztus in déxtera Dei sedens, alle
vagr.on, alleluja; az odafönt !úja: quae sursum sunt sá
v:tokat izleljétek, alleluja. pite, allelúja. 
A ldozásutáni imádság. En- postconununio. Concéde, 

J-\ gedd, kérünk, minden- quaesumus, omnipo
ható lsten, hogy a húsvéti tens Deus: ut paschális per
szentségnek vétele lelkünk- céptio sacraménti, contfnua 
ben állandóan megmarad- in nostris méntibus perse-
jon. A mi Urunk. véret. Per Dóminum. 

Hósvét utáni szerda. 
(Stációs templom : a Szent Lőrinc-templom a falakon kivül.) 

A stációs szent sfrja köré egybegyült új megkereszteltek ismét 
Szent Péter beszédét hallják a szentleckében és evangéliumban. 
Az énekek elsősorban nekik szólnak, de ránk is vonatkoznak. 

Bevonulásra. (Mt. 25, 34.) Introitus. (Matth. 25, 34.) 

•

öjjetek Atyám áldot- benedfcti Pa-
tai, vegyétek birtok- tris mei, percipite 
ba az országot, alle- regnum, allelúja: 

Juja; mely a világ kezdeté- vobis parátum est ab 
től nektek készittetett, alle- origine mundi, allelúja, al
tuja, alleluja, alleluja. (Zs. lelúja, allelúja. (Ps. 95, 1.) 
95, 1.) Énekeljetek az úr- Cantáte Dórnino cánticum 
nak új éneket; énekeljetek novum: cantáte Dómino, 
az úrnak országok mind. omnis terra. 8'. Glória Patri 
J. Dicsőség. et Fflio. 

Kön]örgés. lsten, ki az Qrátio. Deus, qui nos 
Ur feltámadásának Resurrectiónis Domi

évenként megismétlődő ün- nicae ánnua solemnitáte lae
nepével megörvendeztetsz tfficas: concéde propiti us; 
minket, engedd kegyesen, ut per temporália festa quae 
hogy a jelen ünnep által, ágimus, pervenfre ad gáudia 
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amelyet ünneplünk, az örök l aetérna mereámur. Per 
boldogságra méltók legyünk l eúmdem Dóminum nostrum 
eljutni. Ugyanazon. jesum Christum. 
(A 2. könyörgés: az Egyházért vagy a pápáért, 622. l.; 3·ik 

nincs.) 

Szentlecke az Apostolok cse- Léctio Actuum Apostoló-
lekedeteibl!l.(3,13-15,l7-19.) rum. (3, 13-15, 17-19.) 

Ama napokban: Megnyitá }" diébus illis: Apériens Pe
Péter ajkait, mondván: trus os suum, dixit: Viri 

Izrael férfiai és kik Istent Israelftae, et qui timétis 
félitek, halljátok:Ábrahám- Deum, audite. Deus Abra
nak Istene és Izsáknak Is- ham, et Deus Isaac, et Deus 
tene, Jákobnak Istene és Jacob, Deus patrum nostró
atyáinknak Istene megdi- rum, glorificávlt Filium 
esemette Fiátjézust,kittikl· suum jesum, quem vos 
szolgáltattatok ugyan s meg- quidem tradidfstis, et ne
tagadta tok Pilátus szlne gástis ante fáciem, Piláti, 
előtt, noha ez Ctgy ltélkezett, judicánte illo dimltti. Vos 
hogy szabadon bocsátja lit. autern sanctum, et justum 
TI azonban megtagadtátok a negástis, et petlstis virum 
szentet s igazat s azt kiván- hornieidarn don á ri vobis: 
tátok, hogy a gyilkos adas- auctórem vero vitae inter
sék nektek ajándékul; az feclstis, quem Deus suscitá
életszerzöjét ellenben megöl- vit a mórtuis, cujus nos 
tétek, de az lsten feltámasz- testes sumus. Et nunc, fra
totta halottaiból, ennek mi tres, scio quia per ignorán
tanui vagyunk.Ámde tudom tiam fedstis, sicut et prin
testvérek, hogy tudatlanság- ci pes vestrl. Deus autem, 
ból cselekedtetek, mint quae praenuntiávit per os 
ahogy a ti elöljáróltok is. Az ómnium Prophetárum, pati 
lsten azonban ily módon tel- Christum suum, sic implé
jesltette,amiket minden pró- vit. Poenitémini fgltur, et 
féta szája által eleve hirde- convertlmini, ut deleántur 
tett,hogy az őK risztusa sz en- peccáta vestra. 
vedni fog. Tartsatok h t 
bOnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bOneltek. 

Atvonulásra. (Zsolt. 117, l Graduale. (Ps. 117, 24 et 
24, 1.6.) Ez az a nap, melyet 16.) Haec dies, quam fecit 
az Ur megszabott, ujjong- Dóminus: exsultémus, et 
junk é~ vigadjunk rajta. laetémur in ea. J. Déxtera 
'f. Az Ur job~ja győzelmet Dómini fecit virtútem, déx
szerzett, az Ur jobbja fel- tera Dómini exaltávit me. 
magasztalt engem. 
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Alleluja, allelúja. '/.(Luk., Allelúja. allelúja. '/.(Luc. 
24, 34.) Valóban feltámadt 24, 34.) Surréxit Dóminus 
az úr és megjelent Péternek. vere: et appáruit Petro. 

Ünnepi ének ugyanaz, mint vasárnap, 591. l. 

~ A szent evangélium sza
kasza Szent jános szerint. 

(21, 1-14.) 

Az időben: Megmutat
kozék Jézus a tanitvá

nyoknak a tiberiás! tenger
nél. Megmutatkozék pedig 
ekképpen: Együtt valának 
Simon Péter és Tamás, 
ki kettősnek mondatik és 
Natánael a galileai Kánából 
való és Zebedeus fiai, meg 
más kettő az li tanítványai 
közül. Mondá nekik Simon 
Péter: Megyek halászni. Fe
lelék neki: Mi is veled me
gyünk. És elindulának és 
beszállának a hajóba; de 
azon éjjel semmit sem fogá
nak. Midőn pedig már meg
virradt, jézus a parton álla, 
ámde nem ismerék meg a 
tanítványok, hogy Jézus az. 
Mondá azért nekik jézus: 
Fiaim l nincs valami enni
valótok? Felelék neki: Nin
csen. ű pedig mondá nekik: 
Vessétek a hálót a hajónak 
jobboldalára és találni fog
tok. Beveték azért; és már 
nem birták azt kihúzni a ha
lak sokasága miatt. Akkor 
mondá az a tanítvány, kit 
szeret vala jézus, Péternek: 
Az úr az. Amint Simon Pé
ter meghallotta, hogy az úr 
az, magára ölté köntösét 
(mert neki volt vetkőzve) 
és a tengerbe ereszkedék. 

~quéntia sancti Evangélii 
secúndum joánnem. 

(21, 1-14.) 

In illo témpore: Manifestá
vit se Iterum jesus discl

pulis ad mare Tiberfadis. 
Manifestávit autern sic. 
Erant simul Simon Petrus, 
et Thomas, qui dftitur Df
dymus, et Nathánael, qui 
erat a Cana Galilaeae, et 
filii Zebedaei, et álii ex dis
clpulis ejus duo. Dicit eis 
Simon Petrus: Vado pis
cári. Dicunt ei: Vénimus et 
nos tecum. Et exiérunt, et 
ascendérunt in na vim: et 
illa nocte nihil prendidérunt. 
Mane autern facto, stetit 
jesus in lftore: non tamen 
cognovérunt disclpuli quia 
jesus est. Dixit ergo eis 
jesus: Púeri, numquid pul
mentárium habétis? Res
pondérunt ei: Non. Dicit 
eis: Mittite in déxteram na
vigii rete, et inveniétis. Mi
sérunt ergo: et jam non 
valébant illud tráhere prae 
multitúdine pfscium. Dixit 
ergo disclpulus Ille, quem 
diligébat jesus, Petro: Dó
minus est. Simon Petrus 
cum audisset quia Dóminus 
est, túnica succlnxit se (erat 
enim nudus), et misit se in 
mare. Alii autern disclpuli 
navfgio venérunt (non enim 
longe erant a terra, sed quasi 
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A többi tanltvány pedig a 
hajóval méne (mert nem 
messze voltak a szárazföld
tlll, csak mintegy kétszáz 
könyöknyire), vonszolván a 
halakkal telt hálót. Midlln 
pedig partra szállottak, égő 
parazsat pillantának meg, 
rajta halat és kenyeret. 
Mondá nekik Jézus: Hozza
tok a halakból, melyeket 
most fogtatok. Simon Péter 
kiszálla és partra voná a 
hálót, mely telve volt száz
ötvenhárom nagy hallal. És 
noha ennyi volt benne, nem 
szakadozott a háló. Mondá 
nekik Jézus: jertek, ebédel
jetek: És senki a tanftvá
nyok köztil nem merte kér
deni: Ki vagy? tudván, hogy 
az úr az. Es odamenvén 
Jézus, vevé a kenyeret és 
nekik adá, hasonlóképpen a 
halat is. Ekkor már har
madszor jelent meg Jézus 
támadott halottaiból. 

Felajánlásra. (Zsolt. 77, 
23-25.) Az úr megnyitotta 
a mennynek ajtait és man
nát hullatott nekik eledelül: 
mennyei kenyeret adott 
nekik: angyalok kenyerét 
ette az ember, alleluja. 

Csendes imAdság. Adomá
nyainkat, Urunk, hús

véti örömmel. áldozzuk fel 
neked, amelyekkel Egyhá. 
zadat csodálatosan táplálod 
és neveled. A mi Urunk. 

cúbitis ducéntis), trahéntes 
rete plscium. Ut ergo des
cenderunt in terram, vidé
runt prunas pósitas, et pis
cem superpósitum, et pa
nem. Diclt eis Jesus: Af
férte de plscibus, quos pren
didlstls nunc. Ascéndit Si
mon Petrus, et traxit rete 
in terram, ptenum magnis 
plscibus centum quinqua
glnta tribus. Et cum tanti 
essent, non est scissum rete. 
Dicit eis jesus: Venite, 
prandéte. Et nemo audébat 
discumbéntium interrogáre 
eum: Tu quis es? sci én tes, 
quia Dóminus est. Et venit 
jesus, et ácciplt panem, et 
dat eis, et piscem slmlliter. 
Hoc jam tértio manifestá
tus est jesus disclpulis suis, 
cum resurrexisset a mor
tuis. 

tanitványainak, mióta fGI-

Offertoriwn. (Ps. 77, 23-
25.) Portas caeli apéruit 
Dóm i n us: et pluit illls 
manna, ut éderent: panem 
ca eli dedit eis: panem An
gelórum manducávit homo, 
alle! úja. 

Secreta. Sacriflcla, Dó
mine, paschállbus gáu

dils immolámus : quibus 
Ecclésia tua mirablliter et 
páscitur et nutrltur. Per 
Dóminum. 

(A 2. csendes imidság: az Egyhizért vagy a pápáért, 624. J.; 
3·ik nincs.) 

Prefáció a húsvéti, .563. J. 
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Áldozásra. (Róm. 6, 9.) l Communio. (Rom. 6, 9.) 
Kriszhls feltámadva halot- Christus resúrgens ex mór
taiból,márnem hal meg, alle- tuis, jam non móritur, alle
luja; a halál többénem ural- !úja: mors illi ultra non do
k:>dik rajta, alleluja, alleluja. minábitur, alle! úja, allelúja. 
A ldozásutániimádság.Tisz- postcommunio. Ab omni 

J-\ teletreméltó Szentséged nos, quaesumus, Dó
vétele, kérünk,Urunk,tisztit- mine, vetustáte purgátos: 
son meg minket minden régi sacraménti tui veneránda 
bűnünktől és változtasson új percéptio in nov am trAns
teremtményekké. Ki élsz. ferat creatúram: Qui vivis. 
(A 2. áldozás utáni imádság: az Egyházért vagy a pápáért; 

625. 1.; 3-ik nincs.) 

Húsvét utáni csütörtök. 
(Stációs-templom : a tizenkét apostol batllikilja.) 

A keresztség megnyitotta a mi ajkunkat is ; magasztaljuk 
mi is az úr jóságát irántunk. A szentleckében keresztelő Szent 
Fülöp apostol ereklyéi a stációs-templomban nyugosznak, azért 
zarándokolunk ide lélekben. De köszöntjük az evangéliumball 
szereplő Mária Magdolnát is, ki capostola apostolorum•, az aposto
lok apostola volt, mert elsőnek hirdette : Feltámadott az Ur l 
Bevonulásra. (Bölcs. 10, Introitus. (Sapientiae. 10, 

20-21.) 20-21.) 

llgyetértve magasztal- ctricem manum 
ták, Uram, győztes tuam, Dómine, lau-
kezedet, alleluja, a davérunt páriter, al-

bölcseség ugyanis megnyi- quia sapiéntia apé-
totta a némák száját és a os mutum, et linguas 
gyermekek nyelvét ékesszó- infántium fecit disértas, al
Jóvá tette. Alleluja, alleluja. lelúja, allelúja. (Ps. 97, 1.) 
(Zs. 97, 1.) Énekeljetek az Cantáte Dórnino cánticum 

, úrnak új éneket, mert cso- novum: quia mirabilia fecit. 
dálatos dolgokat cseleke- r. Glória Patri. 
dett. r. Dicsőség. 
Könyörgés. lsten, ki a kü- Qrátio. Deus, qui dl ver· 

Jönböző nemzeteket ne- sitátemgéntium in con
ved megvallásában egyesi- fessióne tui nóminis adu
tetted, add, hogy akik a ke- násti: da, ut renátis fonte 
resztség forrásában újjászü- baptfsmatis una sit fides 
lettek, egyek legyenek lel· l méntium, et pfetas actió
kük hitében és tetteik jám- num. Per Dóminum no
borságában. A mi Urunk. strum jesum. 
(A 2. könyörgés: az EgyhAzért vagy a pilpáért, 622.1.; 3·ik nincs.) 
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Szentlecke az Apostolok cse-
1

1 Uctio Actuum Apostoló-
lekedeteiblil. (8, 26-40.) rum. (8, 26-40.) 

A ma napokban : Az úr an-l J n d ié bus illis: Angelus Dó
J-\ gyala szóla Fülöphöz, : mini locútus est ad Phi
mondván: Kelj föl és menj lipp um, dicens: Surge, et 
délre arra az útra, mely le- vade contra meridiánum, ad 
visz jeruzsálemból Gázába, viam, quae descéndit .ab 
amely elhagyatott. Fölkele jerúsalem in Gazarn: haec 
tehát és elméne. S Ime, egy est desérta. Et surgens ábllt. 
ethiops férfiú Kandakének, Et ecce vir Aethiops eu
az ethiopsok királynőjének núchus, potens Candácis re
hatalmas udvari tisztje s glnae Aethlopum, qui erat 
minden kincsének kezelője super omnes gazas ejus, 
jeruzsálembejött vala imád- vénerat ador á re in jerúsa
kozni és visszatértében, ko- lern: et revertebátur sedens 
esiján ülve, lzaiás prófétát super currum suum, le
olvasgatta. Ekkor a Lélek génsque Isaiam prophétam. 
szóla Fülöphöz: Menj oda Dixit autern Spirit us Phi
és szegödjél ahhoz a kocsi- llppo: Accéde, et adjúnge te 
hoz. Amint Fülöp odasiete, ad currum istum. Aceúrrens 
hallá, hogy lzaiás prófétát autern Phillppus, audivit 
olvassa, szóla tehát: Vé- eum legéntern Isaiam pro
led-e, hogy érted, amiket phétam, et dixit: Putásne 
olvasol? Ez felelé: Hogyan intélligis, quae legis? Qui 
bírnám, ha nincs, aki meg- alt: Et quómodo poss um, si 
magyarázza nekem? Meg- non áJiquis osténderit mlhi? 
kéré tehát Fülöpöt, hogy Ragavitque Philippum, ut 
szállfon fel és üljön melléje. ascénderet, et sedéret se
Az Irás helye pedig, ame- cum. Locus autern Scrip· 
lyet olvasott, ez vala: úgy túrae, quam legébat, erat 
vitték a megölésre, mint a hic: Tamquam ovis ad 
juhotsahogy a bárány meg- occisiónem ductus est: et 
némul nyirója előtt, akként sicut agnus coram tondénte 
nem nyitotta fel száját. se, sine voce, sic non apé
Megaláztatásában végződik ruit os suum. ln humilitAte 
be rajta az itélet. Ki számlál- judlcium ejus sublátum est. 
ja el az ll nemzetségét, mert Generatiónem ejus quis 
az ő élete elvétetik a föld- enarrábit, quóniam tolJétur 
ről. Mondá erre az udvari de terra vita ejus? Respón
tiszt Fülöpnek: Kérlek, ki- d ens autern eunúchus Phi
ről mondja ezt a próféta, llppo, dixit: Obsecro te, de 
önmagáról, vagy másvala- quo propbéta dicit hoc? 
kirill? Ekkor Fülöp meg- de se, an de álio áliquo? 
nyitván száját s kiindulva Apériens autern Phlllppus 
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emez Írásból, hirdette neki os suum, et incípiens a 
Jézust. S amint az úton Scriptúra ista, evangelizá
haladnak vala, vatami viz- vit illi jesum. Et dum irent 
hez jutának; erre az udvari per viam, venérunt ad 
tiszt mondá: fme a viz, mi quamdam aquam: et ait 
gátol abban, hogy meg ne eunúchus: Ecce aqua, quid 
keresztelked jem? Fülöp erre próhibet me baptizári? Dl
azt mondá: 'Ha hiszesz tel- xit · autern Philíppus: SI 
jes szivedből, szabad. Az eredis ex toto corde, licet. 
felelvén, mondá: Hiszem, Et respóndens, ait: Credo, 
hogy Jézus Krisztus az ls- Filium Dei esse jesum Chri
ten Fia. S megállitá a kocsit stum. Et jussit stare cur
s mindketten lemenének a rum: et descendérunt utér
vlzbe, Fülöp és az udvari que in aquam, Philfppus, et 
tiszt és megkeresztelé őt. eunúchus, et baptizávit 
Amint pe~ig feljötte.k a viz- eum. Cum autern ascendis
MI, az Ur Lelke elragadá sent de aqua, Spirítus Dó· 
Fülöpöt. Az udvari tiszt mini rápuit Philippum, et 
nem látta többé s tovább ámplius non vidit eum 
megy vala örvendezve az eunúchus. lbat autern per 
útján. Fülöp meg Azótus- viam suam gaudens. Pili
ban termett s körüljárva lfppus autern invéntus est 
minden városban, hirdeti in Azóto, et pertránsiens 
vala az evangéliumot (mlg- evangelizábat elvitátibus 
nem Cezareába jutott), az cunctis (donec venfret eae
úr jézus Krisztus nevében. saréam) nomen Dómini jesu 

Christi. 
Atvonulásra. (Zsolt. J 17, Graduale. (Ps. 117, 24 et 

24, 22-23.) Ez az a nap, me- 22-23.) Haec dies, quam fe
lyet az úr megszabott, uj- cit Dóminus: exsultémus, et 
jongjunk és vigadjunk raj- Iaetémur in ea. f. Lápidem, 
ta. f. A kő, melyet az épl- quem reprobavérunt aedifi
Mk elvetettek, szegletkövé cántes, hic factus est in ca
lett: az úrnak műve ez és put ánguli: a Dórnino fa
csodálatos a mi szemünk- ctum est istud, et est mirá-
ben. bile in óculis nostris. 

Alleluja, alleluja, "'1. Fel- Allelúja. allelúja. f. Sur-
támadott Krisztus, aki min- réxit Cbristus, qui creávit 
dent teremtett és megkö-~ ómnia: et misértus est Ilu
nyörült az emberiségen. máno géneri. 

Unnepi ének ugyanaz, mint vasárnap, 591. J. 
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+ A szent evangélium sza
kasza Szent János szerint. 

(20, 11-18.) 

Az időben: Mária kinn 
álla a slrboltnál, sirván. 

Amint igy sírdogála, oda 
hajolván, bepillanta a sír
boltba és láta két angyalt 
fehér ruhában ülni, egyiket 
fejtlll, másikat lábtól, ahol 
Jézus teste feküdt vala. 
Mondák neki azok: Asszony, 
mít sirsz? Felelé nekik: 
Mert elvitték az én Uramat 
és nem tudom hová tették. 
Ezeket mondván, hátrafor
dula és látá jézust ott ál
lani és nem tudta, hogy az 
Jézus. Mondá neki Jézus: 
Asszony, mit sirsz? kit ke
resel? Amaz vélvén, hogy a 
kertész az, mondá neki: 
Uram l ha te vitted el őt, 
mondd meg nekem, hová 
tetted s én elviszem öt. Meg
szólltá öt Jézus: Mária! 
Megfordulván amaz, felelé 
neki: Rabboni! (ami annyit 
tesz, mint Mester). Mondá 
neki Jézus: Ne illess engem, 
mert még nem mentem föl 
Atyámhoz; hanem eredj 
atyámfiaihoz és mondjad ne
kik:Fölmegyek az én Atyám
hoz és a ti Atyátokhoz, az én 
lstenemhez és a ti Istenetek
hez. Elméne Mária Mag
dolna, hírül adván a tanít
ványoknak, hogy: Láttam 
az Urat és ezeket mondotta 
nekem. 

Felajánlásra. (Mózes II. 
13, 5.) Ünnepetek napján, 
mondja az úr, beviszlek 

oi<Sequéntia sancti Evangétü 
secúndum joánnem. (20, 

11-18.) 

In illo témpore: Maria sta
bat ad monuméntum fo

ris, plorans. Dum ergo fle
ret, inclinávit se, et prospé
xit in monuméittum: et vi
dit duos Angelos in albis, 
sedéntes, unum ad caput, et 
unum ad pedes, ubi pósi
tum fúerat corpus jesu. Di
cunt ei illi: Múlier, quid 
ploras? Dicit eis: Quia tu
lérunt Dóminum meum: et 
néscio, ubi posuérunt eum. 
Haec cum dixisset, con
vérsa est retrórsum, et 
vidit Jesum stantem: et non 
sciébat quia jesus est. Dicit 
ei jesus: Múlier, quid pio
ras? quem quaeris? Illa exi
stimans quia hortulánus es
set, d i cit ei: Dómine, si tu 
sustulfsti eum, dlcito mihi 
ubi posuisti eum: et ego eum 
tollam. Dicit ei jesus: Ma
ria. Con vé rsa illa, dicit ei: 
Rabbóni (quod dicitur Ma
gister). Dicit ei Jesus: NoH 
me tAngere, nondum enim 
ascéndi ad Patrem meum: 
vade au tem ad fratres meos, 
et dic eis: Ascéndo ad 
Patrem meum, et Patrem 
vestrum, Deum meum, et 
Deum vestrum. Venit Ma
ria Magdaléne annúntians 
discípulis: Quia vidi Dó
minum, et haec dixit mihi. 

Offertorium. (Exodi 13, 
5.) ln die solemnitátis ves
trae, dicit Dóminus, lndú-



HÚSVtT UTÁNI PtNTEK 609 

titeket a tejjel és mézzel 
folyó földre, alleluja. 

Csendes imádság. Fogadd 
kegyesen,kérünk,Urunk, 

néped áldozati adományait, 
hogy neved megvallása és a 
keresztség által megújulva, 
az örök boldogságot elnyer
hessék. A mi Urunk Jézus 
Krisztus. 

cam vos in terram fiuéntern 
lac et mel, allelúja. 

Secreta. Súscipe, quaesu
mus, Dómine, múnera 

populórum tuórum propf
tius: ut confesslőne tui nó
minis et baptfsmate reno
váti, sempltérnam beatitú
dinem consequántur. Per 
Dóm in um. 

(A 2. csendes imAdúg: az EgyhAzért vagy a pApáért, 62-4. l. ; 
3. nincs.) 

Prefáció a húsvéti, 563. 1. 

Áldozásra. (Pét. l. 2, 9). Conununio. (l Petr. 2, 
Kiválasztott nép, hirdessé- 9.) Pópulus acquisitiónis 
tek annak erényeit, alleluja; annuntiáte virtútes ejus 
aki a sötétségblll hivott tite- allelúja: qui vos de ténebrls 
ket az c5 csodálatos világos- vocávit in admlráblle lumen 
ságára, alleluja. suum, allelúja. , 

Aldozás utáni imádság. 
Hallgasd meg, Urunk, 

kéréseinket, hogy megváJ
tásunk szentséges cseréje 
legyen segitségünkre a jelen 
életben és szerezze meg ne
künk az örök boldogságot. 
A ml. 

Postconununio. Exáudl, 
Dómine, preces no

stras: ut redemptiónis no
strae sacrosáncta commér
cia, et vitae nobis eónferant 
praeséntis auxilium, et gáu
dia sempltérna concllient. 
Per Dómlnum. 

(A 2. ildoús u tini lmidság: az Egyhbért vagy a pApAért, 
625. l.; 3 .. nincs.) 

H6sv6t utinl péntek. 
(Sticiós-templom : Sancta Maria ad Martyres-templom.) 

A mal szentmise stAclós-temploma a Vértanuk klrAiynőjének 
temploma. Oondolatalnkat ez visszaviszi önkénytelenOt is az előző 
két hét péntekjére : a FAjdalmas Péntekre és a Nagypéntekre. 
Akkor a keresztfAnAl Allt az Istenanya, sirAokozva IAtta halAlba 
menni szent FiAt. Ma a Húsvét fényében ragyog a Szent Szűz, körül· 
véve •a vértanuk ragyogó seregévelo. Régebben nem ez volt 
a stAciós-templom. A régi mlse a keresztség alapitAsit és annak 
előképeit, a bArkAt, a vlzözönt, a Vöröstengeren való Atvonulást 
emlegeti, hogy a húsvéti szentségekben mi is megújuljunk. 

M i ss Z:. It. 39 
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Bevonulásra. (Zs. 77, 53.) i Introitus. (Ps. 77, 53.) 

liivezette őket az úr, dúxit eos Dóminus in 
biztonságban, alle- spe, allelúja: et ini-
tuja; és el boritotta micos eórum opé-

a tenger ellenségeiket, alle- mare, allelúja, allelúja, 
tuja, alleluja, alleluja. (Zs. allelúja. (Ps. ibid. l.) At-
77, 1.) Figyelj, népem, tan!- téndite, pópule meus, legern 
tásomra, hajtsd füledet szá- meam: inclináte aurem ve
jam igéire. r. Dicsőség az stram in verba oris mei. r. 
Atyának. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, ki a húsvét pitérne Deus, qui pa

szentségét, mint az emberi- schále sacraméntum in re
séggel való engesztelő szö- conciliatiónis humánae foe
vetséget alapítottad, add dere contulisti: da méntibus 
meg lelkünknek, hogy amit nostris; ut, quod profes
a külső szertartással ünne-, sióne celebrámus, imitémur 
pelünk, cselekedeteinkkel is efféctu. Per Dóminum no-
utánozzuk. A mi Urunk. strum. 
(A 2 könyörgés : az Egyházért vagy a pápáért, 622. l. ; 3. nincs. ) 

Szentlecke Szent Péter a pos- Uctio Epfstolae beáti Petri 
tolleveléből. (I. 3,18-22.) Apóstoli. (l. 3, 18-22.) 

Szeretteim: Krisztus is carissimi: Christus semel 
meghalt egyszer a mi pro peccátis nostris 

biineinkért, az igaz a biinö- mórtuus est, justus pro 
sökért, hogy minket lsten- injústis, ut nos offérret 
nek bemutasson, megöletvén Deo, mortificátus quidem 
ugyan test szerint, de meg- carne, vivificátus autern spi
elevenittetvén lélek szerint; ri tu. ln quo et his, qui in 
melyben elmenvén azoknak cárcere erant, spiritibus vé
a lelkeknek is, kik a börtön- niens praedicávit: qui incré
ben voltak, a megváltást duli fúerant aliquándo, 
hirdette, kik valamikor hi- quando exspectábant Dei 
tettenek voltak, midőn ls- patiéntiam in diébus Noe, 
ten béketűrését várták cum fabricarétur arca, in 
Noé napjaiban, mikor a qua pauci, id est octo áni
bárka épült, melyben kevés, mae salvae factae sunt per 
azaz nyolc lélek menekült aquam. Quod et vos nunc 
meg a viz által. Hasonló similis forrnae salvos facit 
módon ment meg titeket is baptisma: non carnis de
most a keresztség, nem a positio sórdium, sed con
test szennyeinek lemosása, sciéntiae bonae interrogátio 
hanem a jó lelkiismeretnek in Deum per resurrectiónem 
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megkérdezése lsten előtt Jé· 
zus Krisztus feltámadása ál· 
tal, aki az lsten jobbján van. 

Atvonulásra. (Zsolt. 117, 
24, 26-27.) Ez az a nap, 
melyet az úr megszabott, 
ujjongjunk és vigadjunk 
rajta. 81. Áldott, ki az úr 
nevében jő; lsten az úr, 
derltsen fel minket. 

Alleluja, alleluja! r. (Zs. 
95, 10.) Hirdessétek a nem
zetek közt, hogy a kereszt
fáról uralkodik az úr. 

jesu Christi Dómini nostri, 
qui est in déxtera Dei. 

Graduale. (Ps. 117, 24 et 
26-27.) Haec dies, quam fe
cit Dóminus: exsultémus, et 
laetémur in ea. 'f. Benedic
tus, qui venit in nómlne Dó
mini: Deus Dóminus, et il· 
lúxit nobis. 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
95, 10.) Dlcite in géntibus: 
quia Dóminus regnávit a 
ligno. 

Ünnepi ének ugyanaz, mint vasá.rnap, 591. l. 

+A szent evangéliwn sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint secúndum Matthaeum. 

(28, 16-20.) (28, 16-20.) 

Az i dllben: A tizenegy ta- J n illo témpore: Undeeim 
oltvány Galileába méne disclpuli abiérunt in Ga

ama hegyre, hová jézus lilaeam, in montem, ubi con
rendelte vala llket. És lát· stitúerat illis jesus. Et vi
ván lit, imádák; némelyek déntes eum adoravérunt: 
pedig kételkedének. És hoz- quidarn autern dubitavé
zájuk menvén jézus, szóla runt. Et accédens jesus !o
nekik, mondván: Minden cútus est eis, dicens: Data 
hatalom nekem adatott 1 est mihi omnis potéstas 
mennyben és a földön. El- in caelo, et ln terra. Eúntes 
menvén tehát, tanltsatok ergo, docéte omnes gentes, 
minden népet, megkeresz- baptizántes eos in nómine 
telvén llket az Atya és Fiú Patris, et Filii, et Spirítus 
és Szentlélek nevében; ta- Sanct i: docéntes eos serv á re 
nitván llket megtartani ómnia quaecúmque man
mind, amiket parancsoltam dávi vobis. Et ecce ego vo
nektek. És ime, én veletek biscum sum ómnibus dié· 
vagyok mlnden nap, a világ bus, usque ad consumma-
végezetéig. tiónem saeculi. 

Felajánlásra. (Móz. l I. Offertoriwn. (Ex od i 12, 
12, 14.) Legyen ez a nap 14.) Erit vobis haec dies 
emléknap nálatok, alleluja; J memoriális, allelllja: et diem 
és üljétek meg ünnepül ezt festum celebrábitis solém
a napot örök szertartásk"nt ; nem Dúmino in progénles 

J!,)• 
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az úrnak nemzedékról nem- vestras: legitimum sempi
zedékre, alleluja, alleluja, térnum diem, allelúja, alle-
alleluja. !úja, allelúja. 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Hóstias, quaesu
U runk, fogadd meg- mus, Dómine, placátus 

engesztelődve az adományo- ass ú me: quas et pro rena
kat, melyeket az újjászülöt- tórum expiatióne peccáti 
tek bíineinek engesztelésére deférimus, et pro aceelera
és a mennyei segitség si ette- ti ón e caeléstis auxilii. Per 
tésére hozunk neked. A mi Dóminum nostrum jesum 
Urunk jézus J<risztus. Christum Filium tuum. 
(A 2. csendes imádság: az Egyházért vagy a pápáért, 624. l.; 

3. nincs.) 
Prefáció a húsvéti, 563. l. 

Aldozásra. (Máté 28, Communio. (Matth. 28, 
18-19.) Minden hatalom ne- 18-19.) Data est mihi omnis 
kem adatott mennyben és a potéstas in caelo, et in terra, 
földön, alleluja; elmenvén, allelúja: eúntes, docéte om
tanítsatok minden népet, nes gentes, baptizántes eos 
megkeresztelvén őket az in nómine Patris, et Filii, et 
Atya és Fiú és Szentlélek ne- Spirítus Sancti, allelúja, al-
vé ben, alleluja, alleluja. lelúja. , 

Aldozás utáni imádság. Te- postcommunio. Réspice, 
kints le, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine, 

népedre és amint azt az pópulum tuum: et quem 
örök misztérium által meg-~ aetérnis dignátus es reno
újitani méltóztattál, úgy váre mystériis, a tempo
szabadítsd meg kegyesen az 

1 

rálibus culpis dignánter ab
ideiglenes bíinöktól. A mi sólve. Per Dóminum no-
Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: az Egyházért vagy a pápáért, 

625. l.; 3. nincs.) 

Híísvét utlnl szombat. 
(Stációs-templom : a lateráni Szent jános-bazilika.) 

A keresztelés templomába jönnek ma újra össze a megkeresz
teltek. Egy hete kapták meg a fehér ruhát, ma le kell tenniök azt. 
Innen az ünnep neve. Fehérszombat, a fehér ruha letevésének 
szombatja. Ez bizony fájdalmas cselekedet volt. Ezért vigasztal 
ma mlndnyijunkat az Egyház : megmarad a fehérség bennetek, 
hiszen egészen eltöltötte Jelketeket a •Lumen Christi•, Kriszt 
a Világosság. 
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Bevonulásra. (Zs. 104, 43.) Introitus. (Ps. 104, 43.) 

lllvezette népét az úr [[ldúxit Dóminus pópu-
ujjongással, alleluja: Ium suum in exsul-
választottait vigas- tatióne, allelúja: et 

sággal, alleluja, alleluja. eléctos suos in laetitia, alle
(Zs. 104, l.) Áldjátok az lúja, allelúja. (Ps. ibid. 1.) 
Urat és hívjátok segltségül Conlitérnini Dómino, et in
nevét, hirdessétek a nem- vocáte nomen ejus: annun
zetek közt műveit. "W. Di- tiáte inter gentes ópera ejus. 
csllség. "W. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quaesu
rünk, mindenható ls-~ mus,omnlpotens Deus: 

ten, hogy akik a húsvéti ün- ut, qui festa paschália ve
nepeket tisztelettel meg- nerándo égimus, per haec 
ültük, ezek által az örök 

1 
contingere ad gáudia aetér

boldogságot elnyerni méltók, na mereámur. Per Dómi-
legyünk. Ami Urunk. i num. 
(A 2. könyörgés: az Egyházért vagy a pApáért, 622. l. ; 

3. nincs.) 
Szentlecke Sze nt Péter a pos- Uctio Epistol ae beáti Petri 

tol leveléből. (1. 2, 1-10.) Apóstoli. (l. 2, 1-10.) 

Szeretteírn: Levetvén te- carfssimi: Deponéntes fgi
hát minden gonoszsá- tur omnern rnalltiam, 

got és minden álnokságot és et omnern dolum, et simu
képmutatást, irigységet és latiónes, et invldias, et orn
minden rágalmazást, mint nes detractiónes, sicut modo 
most született kisdedek ha- géniti infántes, rationábile, 
misltatlan szellemi tej után sine dolo lac concupfscite: 
vágyódjatok, hogy azáltal ut in eo crescátis ln salú
növekedjetek az üdvösségre, tem: si tamen gustástis, 
ha ugyan !"egizleltétek, quónlam dulcis est Dómi
hogy édes az Ur. járuljatok nus. Ad quem aceedéntes 
hozzá, mint élll kőhöz, kit az lápidem vivum, ab hornini
emberek elvetettek ugyan, bus quidem reprobátum, a 
de lsten kiválasztott és meg- Deo autern eléctum, et ho
tisztelt; és ti is, mint él6 kö- norificáturn: et ips i tam
vek épüljetek fel rajta lelki quam lápides vivi superae
házzá, szent papsággá, lelki dificámini, domus spiritu
áldozatok bemutatására,me- ~lis, sacerdőtium sanctum, 
lyek kedvesek lstennek Jé-~ offérre spirituáles hóstias, 
zus Krisztus által. Azért áll acceptábiles Deo per jesum 
az l rásban: (me, kiválasz- Christum. Propter quod 
tott értékes főszegletkövet 1 cóntinet Scriptúra: Ecce 
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teszek le Sionban; és aki pono in Sion lápidem sum
abban hisz, nem fog meg- mum angulárem, eléctum, 
szégyen ülni. Nektek tehát, pretiósum: et qui crediderit 
hivőknek, ez tisztesség; a in eum, non confundétur. 
nemhivőknek pedig ez a kő, Vobis igitur honor credénti
melyet az épitők elvetettek, bus: non credéntibus autern 
szeglet fejévé lett és botlás- lapis, quem reprobavérunt 
köve és botránysziklája aedificántes, hic factus est 
azoknak, kik megütköznek in caput ánguli, et lapis of
azigén és nem hisznek benne, fensiónis, et petra scándali 
amire pedig rendeltettek. his, qui offéndunt verbo, 
Ti pedig választott nemzet- nec credunt in quo et pósiti 
ség, királyi papság, szent sunt. Vos autern genus eléc
nemzet, szerzett nép vagy- tum, regále sacerdótium, 
tok, hogy hirdessétek annak gens sancta, pópulus acqui
erényeit, aki sötétségből sitiónis: ut virtútes annun
hivott titeket az ő csodá- tiétis ejus, qui de ténebris 
latos világosságára, kik va- vos vocávit in admirábile 
laha nem nép, most pedig lumen suum. Qui aliquándo 
Isten népe vagytok; kik az- non pópulus, nunc autern 
előtt nem nyertetek irgal- 1 pópulus Dei: qui non conse
mat, most pedig irgalmat l cúti misericórdiam,nunc au
nyertetek. tem misericórdiam consecúti. 
Mától kezdve egészen a pünkösdi kántorböjt szombatjáig nincs 
graduálé, hanem kibővit ett, nagyobb alleluját énekel az Egyház. 

Alleluja, alleluja! "f. (Zs. l Allelúja, allelúja. "f. (Ps. 
117,24.) Ez az a nap, melyet 117, 24.) Haec dies, quam 
az úr megszabott, ujjong- fecit Dóminus: exsultémus, 
junk és vigadjunk rajta, et laetémur in ea. Allelúja. 
alleluja. "f. (Zs. 112, l.) "f. (Ps. 112, l.) Laudáte, 
Dicsérjétek az Urat, szol- púeri, Dóminum, laudáte 
gái, dicsérjétek az úr nevét. nomen Dómini. · 

Ünnepi ének ugyanaz, mint vasárnap, 591. l. 

>B A szent evangélium sza- >}4Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (20, 

(20, 1-9.) 1-9.) 

Az időben: A hét első nap- }" illo témpore: Una sáb
ján Mária Magdolna , bati, Maria Magdaléne 

reggel még sötétben a sírhoz ' venit mane, cum adhuc 
méne és látá, hogy a kő ell ténebrae essent, ad monu
van mozdltva a sírbolttól. méntum: et vidit lápidem 
Elfuta tehát és Simon Péter- sublátum a monuménto. 
hez s a másik tanítványhoz 1 Cucúrrit ergo, et venit ad 
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méne, kit szeret vala Jézus Simónem Petrum, et ad 
és mondá nekik: Elvitték az áfium discfpulum, quem 
Urat a sirból és nem tudjuk amábat jesus, et dicit illls: 
hová tették öt. Kiméne Tulérunt Dóminum de mo
azért Péter és a másik tanit- numénto, et nescimus ubi 
vány és a sirhoz menének. posuérunt eum. Exiit ergo 
Együtt futnak vala pedig Petrus, et ille álius discl
ketten és a másik tanltvány pulus, et venérunt ad mo
megelözé Pétert a futásban numéntum. Currébant au
és hamarabb ért a slrhoz. És tem duo simul, et ille álius 
belenézvén, ott látá elhe- discipulus praecucúrrit cl
lyezve a lepedöket, de nem tius Petro. et venit primus 
méne be. Majd oda ére Si- ad mor.uméntum. Et cum 
mon Péter is, követvén öt és se inclinásset, vidit póslta 
beméne a sirboltba és látá az linteámina, non tamen in
otthagyott l epedöket; a kesz· trofvit. Venit ergo Simon 
kenöt pedig, mely az ö fején Petrus sequens eum, et in
volt, nem a lepedök mellé trolvit in monuméntum, et 
téve, hanem külön egy he- vidit linteámina pósita, et 
lyen összehajtva. Akkor az- sudárium, quod fúerat su
után beméne a másik tanit- per caput ejus, non cum 
vány is, ki először érkezett linteamínibus pósitum, s~d 
vala a sirhoz és láta és hitt. separátim involútum tn 
Mert még nem értették az l unum locum. Tunc ergo 
Irást, hogy fel kellett neki introfvit et ille disclpulus, 
támadnia halottaiból. l qui vénerat primus ad mo-

numéntum: et vidit, et cré· 
didit: nondum enim sciébant Scriptúram, quia oportébat 
eum a mórtuis resúrgere. 

Felajánlásra. (Zs. 117, 26- l Offertorium. (Psalm. 117, 
27.) Áldott, ki az úr nevé-~26-27.) Benedictus, qui venit 
ben jö; áldunk az úr házá- in nómine Dómini: benedlxl· 
ból titeket; Isten az úr és mus vobis de domo Dómini: 
felderitett minket, alleluja, Deus Dóminus, et illúxit 
alleluja. nobis, allelúja, allelúja. 

Csendes imáság. Engedd, secreta. Concéde, quae
kérünk, Urunk, hogy e sumus, Dómine, sem

húsvéti misztériumok által per nos per haec mystéria 
mindig örvendhessünk: és paschália gratulári: ut con
megváltásunknak ez az ál- tínua nostrae reparatiónis 
landó müködése legyen szá- operátio, perpétuae nobis 
munkra az örök örömök fiat causa laetitiae. Per 
oka. A mi Urunk. ' Dóminum. 
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(A 2. csendes Imádság : az Egyházért vagy a pápáért, 624. l.; 
3. nincs.) 

Prefáció a húsvéti, 563. 1. 
Áldozásra. (Gal. 3, 27.) Communio. (Gal: 3, 27.) 

Mlndnyájan, kik Krisztusra Omnes qui in Christo bap
megkeresztelkedtetek,Krisz- tizáti estis, Christum in
tust öltöttétek magatokra. dulstis, allelúja. 
Alleluja. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Redemp
Megváltásunk adomá- tiónis nostrae múnere 

nya által táplálva, kérünk, vegetáti, quaesumus, Dó
Urunk, hogy az örök üdvös- mine: ut hoc perpétuae sa
ség ezen segitő eszköze által lútis auxllio, fides semper 
az igaz hit mindíg gyara-~· vera profíciat. Per Dómi-
podjék. A mi Urunk. num. 
(A 2. áldozás utáni imádság: az Egyházért vagy a pápáért 

625. l.; 3. nincs.) 

HÚ~VÉil\ NAGY NYOúCADA. 

l. Húsvé/i id6. Húsvét ünnepét követő Időt a liturgiában 
Tempus pascha/e-nak vagy húsvéti időnek nevezzük. Az lsten
tisztelet külsö formáiban megnyilatkozó szent öröm által a többi 
évszaktól megkülönböztetjük és mlnt ilyen örvendetes idő tart 
a pünkösdi hét szombatjáig. E mise után azt mondja a Mise
kOnyv rubrikája : Exspirat tempus paschale. Ez is egy ok, hogy 
ne beszéljünk külön pünkösdi ünnepkörről, mert a misekönyv 
tanusága szerint Pünkösd és egész oktávája még beletartozik a 
megváltás ünnepkörélit, va~y a húsvéti ünnepkörbe. 

2. Liturgiai jtlltge. A husvéti időt liturgikus szempontból a 
ryakran megismétlődő Alleluja különbözteti meg a többi évszak
tól. A liturgikus hórák és a snntmise énekes részei egy, két, sőt 
hirom Allelujával végződnek. A szenimisében a graduálé helyett 
csak az Alleluja éneket énekelik. A vasárnapi nagymise előtt a 
szenteltviz kiosztisánál az antilona és a zsoltár a szent keresztség 
kegyelmeiről emlékezik meg, mlg máskor a búnbánatról és bű
neinktől való megtisztulásról szól. 

Húsvéti időben az egyházi ruhák szine mindig fehér. Ezzel 
ls kifejezésre akarja juttatni az egyház azt a nagy örömet, 
mely l(risztus feltámadása miatt eltillti, hiszen ebben az idö
ben a diadalmas Krisztust ünnepli. A győzedelmes Krisztus 
ugyanis a liturgia középpontja és üdvözülésünk biztos záloga. 

A háromszori harangozásnál : reggel1 délben és este, nem a 
megtestesülésre gondolunk, hanem az Ur feltámadására. Ezért 
az Oraogyala helyett a Regina coeli, Mennynek királynője anti-
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fonflt mondjuk, még pedig mindig llllva. Különben ls keresztény 
őseink éppen a feltllmadllsra való tekintettél vasllrnapon á 
a húsvéti idöben llllva imádkoztak. E.gyts helyeken, régi int~z. 
mény vagy szokáskéni, minden vasárn:\p az Oltllriszentséggel 
húsvéti ujjongó örömmel körmenetet tartanak. 

3. Húsvit utiini vasamapok. A Húsvét utóünnepelése, melyet 
a régi liturgikus könyvek Quinquagesima paschaUs-nak vagy 
Latliliat-nak neveznek, hat vasArnapol ölel fel. Ezek alkotjAk a 
hétszer hét napot, vagyis Húsvét nagy nyolcadat. Részben a hús
véti örömhir hatlisa alatt állan~k, részben az Áldozócsüt!lrt!lk 
búcsúztisa nyomja rájuk a bélyegét, részben pedig a bizakodó, 
pünkösdi Szentlélek·vflrás hatja at öket. 

Hlisvét utini l. vas!map. (Fehérvasárnap.) 

(Stllciós-templom: Szent Pancratius temploma.) 

A mal vasárnap tulajdonképpen húsvét kis nyolcadának be· 
fejezö ünnepe. Amikur még szombat este kezdttk a liturgiát, akkor 
a fehér ruhának a tegnap emlitett let~vése vasárnapra húzódott 
flt ; innen van a neve is a mai vasllrnapnak. Ezzel függ össze az a 
szép szoklls is, hogy a gyermekek a mai nap járulnak sok helyen 
az elsö szentáldozáshoz. Egyébként az egész mise még mlndlg 
húsvéti örvendezö és a feltámadt Odvözltöben bízó, hlvó hangu
lattal van tele. Iparkodjunk mi is együttérezni az Anyaszentegy. 
hAzzal és keltsük fel mi is magunkban a mai szenimisének érzéseit. 
A Krlsztusban való hit érdemeire és értékére tanit bennünket a 
mai szentleckében a szeretet tanltványa, Szent jllnos. E hitnek 
az alapja a Szenthllromság tanubizonysága. Bizonyságot tett az 
Atya a viz által a jordAn partj!: n Fia megkeresztelésekor; -
bizonysAget tett a Fiúisten vére által a Golgotlln keresztfallldo
zala alkalmával; - bizonysllgot tett a Szentlélek, ki Krisztus 
feltllmadásllval bizonyította be az Üdvözító isteni voltAt.- A fel· 
támadt Üdvözllll két megjelenéseről szól az evangélium. Az egyik 
egy héttel elóbb volt, Húsvét napján, mikor megalapitotta a bűn· 
bánat szentségét, a mllslk egy hettel késöbb volt, a mai napon, 
mlkor a hitetlen Tamlist és vele minket is, kicsinyhitűeket, meg
erösitett hitünkben. Mondjuk mi ls hívó alázattal : Én Uram és 
én Istenem l - És ha adósak volnánk a húsvéti szentgyónllssal, 
Krisztus szaval vezessenek el a gyóntatószékhez, hogy katho
likus életünk e~yik alapkötelességér.ek, mely nélkül nem lehetünk 
élőhitű katholikusok, eleget tegyiink. 
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alleluja, alleluja, alleluja l 
(Zs. 80, 2.) Örvendjetek az 
Istennek, a mi segítőnknek 
ujjongjatok Jákob Istené
nek. 'f. Dicsőség. 

lelúja, allelúja. (Ps. 80, 2.) 
Exsultáte Deo adjutóri no
stro: jubiláte Deo jacob. 
t. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rO nk, mindenható lsten, mus, omnipotens Deus: 

hogy akik a húsvéti ünnepe- ut, qui paschália festa per
ket megültük, azt kegyel- égimus, haec, te largiénte, 
medből életünkben és erköl- móribus et vita teneámus. 
esünkben meglírizzük. Ami. Per Dóminum. 
(Ha e szentmisét hétköznap mondjuk, akkor a 2. és 3. könyör

gés ugyanaz, mint a következő misében, 622. J.) 

Szentlecke Sze nt jános a pos-~ Léctio Epistolae beáti j o-
tol leveléből. (l. 5, 4-10.) án nis ApóstolL (l. 5, 4-10.) 

Szeretteírn: Minden, ami l c·-..,arlssimi: Omne, quod 
..._ Istentől szűletett, meg- • natum est ex Deo, vin
győzi a világot; és ez a győ- cit mundum: et haec est 
zelem, mely meggyőzi a vi- victória, quae vincit mun
lágot, a mi hitünk. Ki az, dum, fides nostra. Quis·est, 
aki meggyőzi a világot, qui vincit mundum, nisi 
mint aki hiszi, hogy jézus qui credit, quóniam jesus 
az lsten Fia? Ez az, aki viz est Fllius Dei? Hic est qui 
és vér által jött, jézus Krisz- venit per a quam, et sán
tus, nem csupán viz által, guinem, jesus Christus: non 
hanem viz és vér által. És a in aqua solum, sed in aqua 
Lélek az, aki bizonyságot et sánguine. Et Spiritus est, 
tesz, hogy Krisztus az igaz- qui testificátur, quóniam 
ság. Mert hárman vannak, Christus est véritas. Quó
kik bizonyságot tesznek a niam tres sunt, qui testimó
mennyben: az Atya, az Ige nium dant in caelo: Pater, 
és a Szentlélek; és ez a há- Verbum, et Spiritus Sanc
rom egy. És hárman van- tus: et hi tres unum sunt. 
nak, kik bizonyságot tesz- Et tres sunt, qui testimó
nek a földön: a Lélek, a viz ni um dant in terra: Spiri
és a vér; és ez a három tus, et aqua, et sanguis: 
egy. Ha az emberek bi- et hi tres unum sunt. Si 
zonyságát elfogadjuk, az ls- testimónium hóminum acei
ten bizonysága nagyobb, pimus, testimónium Dei ma
mert ez az lstennek bizony- jus est: quóniam hoc est 
sága, amely nagyobb, hogy 1 testimúnium Dei, quod ma
bizonyságot tett az li Fiá- 1 jus est: quóniam testificá
ró l. Aki hisz az lsten Fiá- i tus est de Fílio suo. Qui ere-
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ban, az önmagában bírja l dit in Filium Dei, habet 
lsten bizonyságát. testimónium Dei in se. 

Alleluja, alleluja! f. (Mt. 
28, 7.) Feltámadásom nap
ján, mondá az úr, előttetek 
megyek Galileába. Alleluja! 
f, (Ján. 20, 26.) Nyolc nap 
múlva Jézus zárt ajtókon át 
megjelent tanítványai közt 
és mondá: Békesség nektek 
Alleluja! 

Allelúja, allelúja. f. 
(Matth. 28, 7.) ln die resur
rectiónis meae, dicit Dómi
nus, praecédam vos in Gali
laeam. Allelúja. 'f. (Joann. 
20, 26.) Post dies octo, jánuis 
clausis, stet it Jesus in médio 
discipulórum suórum, et 
dixit: Pax vobis. Allelúja. 

+A szent evangélium sza- of<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. (20, 

(20, 19-31.) 19-31.) 

Az időben: Este lőn, a {" illo témpore: Cum sero 
hét első napján, és az esset die illo, una sab

ajtók be voltak zárva ott, batórum, et fores essent 
hol a tanítványok egybe va- clausae, ubi erant disclpuli 
Iának gyűlve a zsidóktól congregáti propter metum 
való félelem miatt, eljöve Judaeórum: venit Jesus, et 
Jézus, megálla középen, és stetit in médio, et dixit eis: 
mondá nekik: Békesség nek- Pax vobis. Et cum hoc d i
tek l És midőn ezt mondotta, xísset, osténdit eis manus, 
megmutatá nekik kezeit és et latus. Gavisi sunt ergo 
oldalát. Örvendének tehát 1 discípuli, viso Dómino. Di
a tanítványok, látván az 1 x it ergo cis iterum: Pax vo
Urat. Mondá azért nekik · bis. Sicut misit me Pater, 
ismét : Békesség nektek l et ego mitto vos. Haec cum 
Amint engem küldött az dixisset, insufflávit: et dl
Atya, én is úgy küldelek ti- x it eis: Accipite Splrltum 
teket. Ezeket mondván, rá-~ Sanetum: quorum remiséri
juk lehe le és mondá nekik: t is peccáta, remittúntur eis: 
Vegyétek a Szentlelket. et quorum retinuéritis, re
Akiknek megbocsátjátok l ténta sunt. Thomas autern 
bíineiket, megbocsáttatnak unus ex duódecim, qui dl
nekik; és akiknek megtart-J citur Didymus, non erat 
játok, meg vannak tartva. cum eis, quando venit Je
Tamás pedig, egy a tizen- l sus. Dixérunt ergo ei álii 
kettő közül, ki kettősnek 1

1 disclpuli: Vidimus Dómi
neveztetik, nem vala velük, num. Ille autern dixit eis: 
mikor eljött jézus. Mondák Nisi videro in mánibus ejus 
tehát neki a többi tan~tvá- fixúram clavórum, et mit
nyok: Láttuk az Urat. 6 pe- l tam dlgitum meum in lo-
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dig mondá nekik: Hacsak l cum clavórum, et mittam 
nem látom az 6 kezein a sze- manum meam in Iatus ejus, 
gek nyomát és ujjamat a sze- non credam. Et post dies 
gek helyére nem bocsátom, octo, iterum erant disclpuli 
és kezemet az 6 oldalába ejus intus, et Thomas cum 
nem teszem, én nem hiszem. eis. Venit jesus jánuis elau
És nyolc nap mulva ismét sis, et stetit in médio, et dl
odabenn valának az ó tanit- x it: Pax vobis. Deínde dicit 
ványai és Tamás is velük. Thomae: Infer dígitum 
Eljöve jézus a zárt ajtón át, tuum hu c, et vide manus 
és megálla középen, és szóla: meas, et affer ma num tuam, 
Békesség nektek! Azután et mitte in Jatus meum: et 
mondá Tamásnak: Tedd ide no li esse incrédulus, sed fi· 
ujjadat, és nézd kezeimet; dé lis. Respóndit Thomas, et 
és nyujtsd ki kezedet, és dixit ei: Dóm i n us meus, et 
tedd az én oldalamba, és ne Deus meus. Dixit ei jesus: 
légy hitetlen, hanem hívő. Quia vidísti me, Thoma, 
Felelé Tamás és mondá credidisti: beáti, qui non 
neki: Én U ram, és én Iste- vidérunt, et credidérunt. 
nem! Mondá neki jézus: Mi- Multa quidem et ália signa 
velhogy láttál engem, Ta- fecit jesus in conspéctu dis
más! hittél; boldogok, akik cipulórum suórum, quae 
nem láttak és hittek. Még non sunt scripta in libro 
sok egyéb jelet is cselekvék hoc. Haec autern scripta 
ugyan jézus az ő tanítvá- sunt, ut credátls, quia jesus 
ny ai láttára, melyek ni n- est Christus Fili us Dei: et 
csenek megirva ebben a ut credéntes, vitam habe
könyvben; ezek pedig meg- átis in nómine ejus. 
irattak, hogy higgyétek, 
hogy jézus a Krisztus, az lsten Fia, és hogy hivén, éle
tetek legyen az ó nevében. 

Felajánlásra. (Máté 28, Offertorium. (Matth. 28, 
2, 5-6.) Az úr angyala le- 2, 5 et 6.) Angelus Dómini 
szálla az égből és mondá descéndit de caelo, et dixit 
az asszonyoknak: Akit ke- muliéribus: Quem quae ri
restek, feltámadott, amint tis, surréxit sicut dixit,alle· 
megmondotta, alleluja! lftja. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe múnera, 
el, Urunk, kérünk, ör- Dómine, quaesumus, 

vendezó Egyházad adomá-l exsultántis Ecclésiae: et cui 
nyalt és miután neki ily nagy causam tanti gáudii prae
örömre nyujtottál okot, add stitlsti, perpétuae fructum 
meg neki az örökkétartó ! concéde laetitiae. Per Dó
öröm gyumölcsét is. A mi. ! minum. 
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(Ha e szentmisét hétköznap mondjuk, akkor a 2. a 3. csendte 
!mtldság ugyanaz, mint a következi! mis~ben, 624. J.) 

Prefáció a h 'svétl, 563. l. 

Áldozásra. (Ján. 20, 27.) Communio. (Joann. 20, 
Nyujtsd ide kezedet és ls- 27.) Mltte manum tuam, et 
merd meg a szögek helyét, cognósce loca clavórum, al
alleluja! Es ne légy hitet- lelúja: et noll esse incrédu
len, hanem hlv!J, alleluja, Jus, sed fidélis, allelúja, al-
a~leluja l lel úja. 

Aldozás utáni imádság. j postcommunio. Quaesu
" Kérünk téged, Urunk mus, Dómine Deus no
Istenünk, hogy ezt a szent- 1 ster: ut sacrosáncta mysté
séges misztériumot, melyet ria, quae pro reparatiónis 
megváltásunk blztosltására nostrae munlmine contu
alapltottál, tedd mind a je- lis ti; et praesens nobis remé
len ben, mind a jövőben Od- dium esse fácias, et futú
vösségünk eszközévé. A mi. rum. Per Dóminum. 
(Ha e szentmisét hétköznap mondjuk, akkor a 2. és 3. tlldozál 

utáni imádstlg ugyanaz, mint a következ6 mlsében. 625. 1.) 

H1isv6t utAn z. vasimap. 
A mal vasárnap a jó Pásztor vasárnapja. Amint korunk 

Krisztus-tisztelete a jézus Szlve-kultuszban talált kifejezési formát, 
úgy mondhatjuk a katakombák kedves ájtatosstlgának, az Igazi 
Ilskeresztény Krisztus-ájtatosságnak a jó Pásztor tiszteletét. 
A szentmise hangulata a hála, szeretet és az öröm. Hálásnak kell 
lennünk, mert Nagypéntek után nem kell nekünk magyarázni, ki 
az a Jó Pásztor, aki életét adja juhaiért. Azután a szeretetnek köl· 
csönös voltára akar rtlmutatni a mai liturgia, mlkor annyiszor 
Ismétli, hogy nemcsak a jó Pásztor ismeri juhalt (az úr ismer tehát 
engem ls l), hanem a juhok is ismerik llt és követik szavát. Ha a 
Jó Pásztornak ezt a szeretetét megértjük, kell, hogy állandó hús· 
véti öröm töltse el szlvünket, amint az Egyház valóban azért 
Imádkozik ma. 

Bevonulásra. (Zs. 32. 5-6.) Introitus. (Ps. 32, 5-6.) 

11z úr irgalma be- misericórdia Dómini 
tölti a földet; alle- plena est terra, al-
tuja: az úr Igéje lelúja: verbo Dó-

alkotta az egeket, alleluja, mini caeli firmáti sunt, al
alleluja l (Zs. 32, l.) Ujjong-~lelúja, alle! úja. (Ps. ibid. 
va zengjetek igazak az 1.) Exsultáte, justi, in Dó
úrnak, a jámborokhoz illik mino: rectos decet collau-
a dicséret. ~. Dicsőség. l dátio. 1. Glória Patri. 
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Könyörgés. lsten, ki Fiad- Qrátio. Deus, qui in Filii 
nak megalázódása által tui humilitáte jacéntem 

az elesett emberiséget fel- mundum erexísti: fidélibus 
emelted: adj hiveidnek ál- tuis perpétuam concéde lae
landó vidámságot, hogy aki- titiam; ut, qu os perpétuae 
ket az örök halálba való mortis eripuisti cásibus, gáu
zuhanástól megmentettél, diis fácias pérfrui sempitér
az örökkétartó örömök él- nis. Per eúmdem Dóminum 
vezésében részesítsd. Ugyan-J nostrum jesum Christum, 
azon. Fílium tuum. 

2. könyörgés: Szüz Máriáról: 

Engedd, kérünk, úr lsten, concéde nos fámulos tuos 
_, hogy mi, a te szolgáid, quaesumus Dómine 

folytonos lelki és testi jólét- Deus perpétua mentis et 
nek örvendhessünk és a córporis sanitáte g au dére: 
boldogságos, mindenkoron et gloriósa beátae Mariae 
Szűz Máriának dicső köz- semper Virginis interces
benjárása által a jelen szo- sióne a praesénti liberári 
morúságtól megszabadulva, tristftia et aetérna pérfrui 
örökké tartó örömet élvez- laetitia. (Per Dóminum 
zünk. (A mi Urunk.) 1 nostrum.) 

3. könyörgés: Az Egyházért: 

f ogadd, kérünk, Urunk, Ecclésiae tuae, quaesumus, 
kegyesen Anyaszentegy- Dómine, preces placátus 

házad könyörgéseit, hogy admitte: ut, destrúctis ad
minden viszály és tévely versitátibus et errőribus 
lerontatván, neked biztos univérsis, secúra tibi sérviat 
szabadsággal szolgáljon. A libertáte. Per Dóminum no-
mi Urunk. strum. 

Vagy: A pápáért: 

Isten! minden hivő pász-1 oeus, ómnium fidéli um pa
tora és kormányzója, te-

1 
stor et rector, fámulum 

kints kegyelmesen N. szol- 1 tuum N., quem pastórem 
gádra, kit Egyházad föpász- 1 Ecclésiae tuae praeésse vo
torává rendeltél: s add neki, \tuisti, propiti us réspice: da 
kérünk, hogy mindazoknak, ei, quaesumus, verbo et 
akiknek előljárója lett, sza-l exémplo, quibus praeest, 
v ával és példájával javukra proflcere; ut ad vitam, una 
legyen, hogy igy a rábízott l cum grege sibi crédito, per
nyájjal együtt az örök életre l vénlat sempitérnam. Per 
eljuthasson. A mi Urunic 1 Dóminum nostrum. 
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Szentlecke Szent Péter apos
tol leveléből. (1. 2, 21-25.) 

Léctio Eplstolae beáti Petri 
ApóstolL (1. 2, 21-25.) 

Carfssimi: Christus pas
sus est pro nobis, vobis 

relfnquens exémplum, ut se
quámini vestigia ejus. Qui 
peccátum non fecit, nec in
véntus est dolus in ore ejus: 
qui cum maledlcerétur, non 
maledicébat: cum pateré
tu r, non comminabátur: tra
débat autern judicánti se 
injúste: qui peccáta nostra 
ipse pértulit in córpore suo 
super lignum: ut peccátis 
mórtui, justitiae vivámus: 
cujus livóre sanáti estis. 
Erátis enim sicut oves er
rántes, sed convérsi estis 
nunc ad pastórem et eplsco
pum animárum vestrárum. 

S zeretteim: Krisztus szen
vedett érettünk, példát 

hagyván nektek, hogy az ll 
nyomdokait kövessétek; aki 
bűnt nem tett, sem álnokság 
az ő szájában nem találta
tott, ki midőn szidalmazta
tott, nem szidalmazott, mi
dőn szenvedett, nem fenye
getődzött,hanem átadta ma
gát az őt igazságtalanul ellté
lőnek; ki ami bűneinket ma
ga elviselte testében a fán, 
hogy a bűnöknek meghalván 
az igazságnak éljünk; aki
neksebeáltal meggyógyulta
tok. Me rt úgy voltatok, mint 
a tévelygő juhok, de most 
megtértetek a ti lelketek 
pásztorához és püspökéhez. 

Alleluja, alleluja! t. (Luk. Allelúja, allelúja. t. 
24, 35.) A tanltványok meg- (Luc. 24, 35.) Cognovérunt 
ismerték az úr jézust a ke- disclpuli Dóminum jesum 
nyérszegésről. Alleluja! t. in fractlóne pa nis. Allelúja. 
(Ján. 10, 14.) ~n vagyok a 8'. (Joann. 10, 14.) Ego sum 
Jó Pásztor: és ismerem pastor bonus: et cognósco 
juhaimat és ismernek engem oves meas, et cognóscunt 
enyéim. Alieiujal me meae. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
Icasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (10, 

(10, 11-16.) l 1-16.) 

Az időben: Mondá Jé- l" illo témpore: Dixit jesus 
z us a farizeusoknak: En p harisaeis: Ego sum pa

vagyok a Jó Pásztor. A Jó stor bonus. Bonus pastor 
Pásztor életét adja a ju- ánimam suam dat pro óvi
hokért. A béres pedig, és bus suis. Mercenárius au
aki nem pásztor, kinek a ju- , tem, et qui non est pastor, 
hok nem tulajdonai, látván cujus non sunt oves pró
a farkast jönni, elhagyja a priae, videt lupum venién
juhokat, és elfut; és a far- tem, et dirnittit oves, et fu
kas ~tr::gadona és el$zé- git: et lupus ra plt, et d i· 
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leszti azokat. A béres elfut, spérgit o ves: rnercenári us au
mert béres, és nem törődik a tem fugit, quia mercenárius 
juhokkal. Én vagyok a Jó est, et non pértinet ad eum 
Pásztor, és ismerem enyei- de óvibus. Ego sum pastor 
met, és ismernek engem bon us: et cognósco meas, et 
enyéim; amint ismer engem l cognóscunt me meae. Sicut 
az Atya, én is ismerem az novit me Pater, et ego ag
Atyát; és életemet adom a nósco Patrem: et ánimam 
juhokért. Egyéb juhaim is 1

1 meam pono pro óvibus meis. 
vannak, melyek nem ez Et álias oves hábeo, quae 
akolból valók; azokat is ide j non sunt ex hoc ovíli: etillas 
kell terelnem, és hallgatni opórtet me addúcere, et vo
fogják az én szómat, és egy cem meam áudient, et flet 
akollészen és egy pásztor. unum ovfle, et unus pastor. 

Felajánlásra. (Zsolt. 62, 2 Offertorium. (Psalm. 62, 2 
és 5.) lsten, én Istenem, et 5.) Deus, Deus meus, ad 
virradatkor tehozzád ébre- te de luce vigilo: et in nó
dek: és nevedben emelem mine tuo levábo manus 
(imára) kezemet, alleluja. l meas, allelúja. 

Csendes imádság. Ez a ,. secreta. Benedictiónem 
szent áldozati ajándék, nobis, Dómine, cónfe

Urunk, szerezze meg szá- rat salufárem sacra semper 
munkra mindig az üdvöt- 1 oblátio: ut, quod agit my
nyujtó áldást, hogy erejévell stério, virtúte perfíciat. Per 
teljessé tegye azt, amit e Dóminum nostrum jesum 
misztériumban végbevisz. l Christum Filium tuum : Qui 
A mi Urunk. tecum. 

2. csendes imádság : Szüz Máriáról: 

Ate kegyelmedből, Urunk, :Tua, Dómine, propitia
és a boldogságos, min- ! tióne, et beátae Mariae 

denkor Szűz Máriának köz- • semper Virginis interces
benjárására ez a felajánlás : sióne, ad perpétuam atque 
szolgáljon az örök és a jelen 1 praeséntem haec oblátio no
élet javára és békéjére. : bis profidat prosperitátem 
(A mi Urunk.) ! et pacem. (Per Dóminum.) 

3. csendes imádság: Az Egyházért: 

Oltalmazz meg, Urunk, prótege nos, Dómine, tuis 
minket, kik misztériu- mystériis serviéntes: ut, 

maidnak szolgálunk, hogy divinis rebus inhaeréntes, et 
az isteniekhez ragaszkodva, córpore tibi famulémur et 
mind testtel, mind lélekkel mente. Per Dóminum no
neked szolgáljunk. A mi strum jesum Christum, Fi-
Unmk. i lium tuum. 



HÚSVÉT U'rÁNI 2. VASÁRNAP 625 

Vagy: A pápáért 

E ngesztelődjél meg, ké-!Qblátis, quaesumus, Dó
~ rünk, Urunk, felaján- mine, placáre munéri

lott adományaink által, és bus: et fámulum tuum N., 
N. szolgádat, kit Egyházad quem pastórem Ecclésiae 
filpásztorává rendeltél, ve- tuae praeésse volulsti, assl
zéreld folytonos oltalmad- dua protectióne gubérna. 
dal. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Prefáció a húsvéti, 563. J. 
Aldozásra. (Ján. 10, 14.) l Communio. (Joann. 10, 

Én vagyok a jó Pásztor, /14.) Ego sum pastor bonus, 
alleluja, és Ismerem juhai- allelúja: et cognósco oves 
mat és ismernek engem ' meas, et cognóscunt me 
e?yéim, alleluja, alleluja l l meae, allefúj a, allelúja. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Praesta 
Engedd meg nekünk, 1 nobis, quaesumus, om

kérünk, mindenható lsten, nl potens Deus: ut vivifica
hogy az új élet kegyelmét tiónis tuae grátiam conse
elnyerve, dicsöségünket quéntes, in tuo semper mú
mindig a te ajándékodban nere gloriémur. Per Dómi-
keressük. A mi Urunk. num. 

2. áldozás utlini imádság: Szűz Mllriáról: 

Magunkhoz véve, Urunk,/ sumptis Dómine salútis 
üdvösségünk kegysze- 1 ..._ nostrae subsldiis: da 

rét, kérünk, add, hogy a J quaesumus beatae Mariae 
boldogságos, mindenkoron . semper VIrginis patroclniis 
Szűz Mária pártfogásában! nos ubique prótegi in cujus 
mindenütt oltalmat talál- i veneratióne haec tuae ob
junk, akinek tiszteletére i túlimus majestáti. (Per Dó
ezeket felségednek bemutat- .

1 

minum nostrum jesum 
tuk. (A mi Urunk.) Christum.) 

3. Aldozlis utáni imádság: Az Egyházért: 

Kérünk, Urunk, Istenünk, l(--) uaesumus, Dómine De
hogy azokat, akiknek \:!._ us noster: ut, quos dl

megadtad az istenségben vina tríbuis participatióne 
való részesülés örömét, ne gaudére; humán is non sin as 
engedd emberi veszélyeknek . subjacére pericclis. Per Dó-
kitétetni. A mi Urunk. · minum. 

Vagy: A pápáért: 

Ez isteni szentség vétele, ~I-J ae c nos, quaesumus, Dó
kérünk, Urunk, védjen : mine, divini sacraménti 

meg minket P.s N. szolgáctat,! pcrcéptio prótegat: et fámu-

\!i-.ák. 40 
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kit Egyházad főpásztorává · Ium tuum N., quem pastó
rendeltél, a reábízott nyájjal l rem Ecclésiae tuae praeésse 
együtt mindenkor önzze és l voluísti; una cum commlsso 
erősítse meg. A mi Urunk sibi grege, salvet semper et 
jézus Krisztus. múniat. Per Dóminum. 

H6svét utini 3. vasArnap. 
Az egész húsvéti Időn át Alleluját zeng az Egyház dicsőségesen 

feltámadt királyának, aki legyőzte a halált és a poklot. Mentől 
Jobban közeledünk azonban a mennybemenetel ünnepéhez, annál 
erősebben belevegyül egy más hang is az öröménekbe : a tanltvá
nyok szomorúsága mesterük távozása miatt. A legközelebbi három 
vasárnap evangéliuma az úr jézus búcsúbeszédéből van véve, 
melyben megnyilatkozik szlvének teljes gyengédsége. Tanuljuk 
meg a mostani liturgiából, hogyan kell örömünkben, bánatunk
ban egyformán Krisztushoz csatlakoznunk. - jézus szavalt az 
evangéliumban kétféle módon lehet felfognunk. Némelyek szerint 
halálát és rákövetkező feltámadását jövendölte meg ezekkel a 
szavakkal, mások szerint mennybemenetelére vonatkoznak. Az 
Egyház is ebben az utóbbi értelemben magyarázza, mikor most 
olvassa fel a hivőknek, mert most nem látjuk őt, de az utolsó 
ltéleten lfttni fogjuk és az örökkévalósághoz képest valóban csak 
rövid idő az egész vilftg létezése. 

Bevonulásra. (Zs. 65, 1-2.) 1 Introitus. (Ps. 65, 1-2.) 

lljjongj az Istennek, ! llubiláte Deo, omnis 
egész világ, alleluja; terra, alle l úja: psal-
mondjatok nevének i mum dicite nómini 

éneket, alleluja: dicsőségét 1 e jus, allelúja: date glóriam 
dicsérve zengjétek, alleluja, 1taudi ejus, allelúja, alle
alleluja, alleluja l (Zs. 65, 3.) i lúi'a, allelúja. (Ps. ibid., 3.) 
Mondjátok az Istennek:! D cite Deo, quam terribilia 
Uram, mily félelmetesek sunt ópera tua, Dóminel in 
müveid, hatalmad nagy- multitúdine virtútis tuae 
sága miatt hizelegnek neked mentiéntur tibi inimfcl tui. 
ellenségeid. r. Dicsőség. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a té- Qrátio. Deus, qui errán
velygőknek, hogy az tibus, ut in viam pos

igaz útra visszatérhessenek, sint redire justitiae, veritá
megmutatod igazságod fé- tis tuae lumen osténdis: da 
nyét: add meg minden ke- cunctis qui christiána pro
resztény hívőnek, hogy fessióne censéntur, et illa 
mindazt, ami e névvel ellen- respúere, quae huic inimlca 
kezik, elvessék és mindazt,l sunt nómini; rt ea quae 
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ami vele megegyezik, kö-,1 sunt apta, sectári. Per Dó-
vessék. A mi Urunk. minum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mint a Húsvét utáni 2. vasár

napon, 622. l.) 

Szentlecke Szent Péter a pos-~ Léctio Epistolae beáti Petri 
tol leveléből. (I. 2, 11-19.) Apóstoli. (l. 2, 11-19.) 

Szeretteim: Kérlek titeket, 'Caríssimi: Obsecro vos 
mint jövevényeket és za-~ tamquam ádvenas, et 

rándokokat, tartózkodjatok peregrinos abstinére vos a 
a testi kívánságoktól, melyek l carnálibus desidériis, quae 
a lélekellen harcolnak ;jó ma- rollitant actvérsus ánimam, 
gaviseletet tanusitván a po- ! conversatiónem vestram in
gányok között, hogy abban, ter gentes habént es bonarn: 
amiben mint gonosztevőket ut in eo, quod detréctant de 
megrágalmaznak, a jócsele- vobis tamquam de malefac
kedetekből megismervén ti- tóribus, ex bonis opéribus 
teket, dicsőítsék Istent a lá- vos considerántes, glorífi
togatás napján. Engedelme- cent Deum in die visitatió
sek legyetek tehát minden nis. Subjécti lgitur estóte 
emberi teremtménynek az Is- omni humánae creatúrae 
tenért,akár a királynak, mint propter Deum: sive regi, 
legfelsőbbnek,akár ahelytar- quasi praecellén ti: sive dú
tóknak, mint általa küldöt- cibus, tamquam ab eo mis
teknek a gonosztevők bün- sis ad vindictam malefactó
tetésére, a jóknak pedig df- rum, laudem vero bonórum: 
cséretére. Mert ez az lsten quia sic est volúntas Dei, 
akarata, hogy jót cseleked- ut benefaciéntes obmuté
vén, elnémítsátok az okta- scere faciátis imprudéntium 
lan emberek tudatlanságát; hóminum ignorántiam: quasi 
mint szabadok, és nem mint liberi, et non quasi ve
olyanok, kik a szabadságot lámen habéntes malitiae li
a gonoszság palástjául hasz- bertátem, sed sicut servi 
náljátok, hanem mint lsten Dei. Omn es honoráte: fra
szolgái. Mindenkit becsül- ternitátem dilfgite: Deum 
jetek, a testvériséget szeres- timéte: regem honorificáte. 
sétek, az Istent féljétek, a Servi, súbditi estőte in omni 
királyt tiszteljétek. Szolgák, timóre dóminis, non tan
engedelmesek legyetek urai- tum bonis, et modéstis, sed 
toknak minden félelemmel, étiarn dyscolis. Haec est 
nemcsak a jóknak és sze If- enim grá t i a: in Christo jesu 
deknek, hanem a kemények- Dórnino nostro. 
nek is, mert ez a kegyelem, 
a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

40* 
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Alleluja, alleluja! ~.(Zs. l Allelúja, allelúja. ~.(Ps. 
110, 9.) Megváltást küldött 

1

. 110, 9.) Redemptiónem mi
az úr népének, alleluja! sit Dóminus pópulo suo. Al
~. (Luk. 24, 46.) Kellett, , lel úja.~. (Luc. 24, 46.) Opor
hogy Krisztus szenvedjen 1 tébat pati Christum, et re
és halottaiból feltámadjon súrgere a mórtuis: et ita 
és Igy menjen be az ő dicső- intráre in glóriam suam. 
ségébe. Alleluja! Allelúja. 

~ A szent evangéliwn sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(16, 16-22.) (16, 16-22.) 

Az időben: Mondá Jé-l Jn illo témpore: Dixit jesus 
zus az ő tanltványai- disclpulis suis: Módicum, 

nak: Még egy kis idő, és már l et jam non vidébitis me: et 
nem láttok engem; és me- Iterum módicum, et vidébi
gint egy kis idő, és meglát-~ tis me: quia vado ad Pa
tok engem; mert az Atyá- trem. Dixérunt ergo ex d i
hoz megyek. Mondák tehát scípulis e jus ad Invicem: 
némely tanítványai egy- Quid est hoc, quod dicit no
másnak: Mi ez, amit ne- bis: Módicum, et non vidé
künk mond: Egy kis idő, és bitis me: et Iterum módi
nem láttok engem; és ismét cum, et vidébitis me, et 
egy kis idő,és megláttok en- quia vado ad Patrem? Dicé
gem; és: mert az Atyához bant ergo: Quid est hoc, 
megyek? Mondák azért: Mi quod dicit: Módicum? ne
az, amit mond: egy kis idő? sclmus, quid lóquitur. Co
Nem értjük, mit beszél. Ész- gnóvit autern jesus, quia 
revevé jézus, hogy kérdeni volébant eum interrogáre, 
akarják őt, és mondá nekik: et dixit eis: De hoc quaeri
Efelől tudakozódtok egy- tis inter vos, quia dixi: Mó
más között, hogy mondot- dicum, et non vidébitis me: 
tam: Egy kis idő, és nem et Iterum módicum, et vidé
láttok engem; és ismét egy bit is me. Amen, amen dico 
kis idő, és megláttok en- vobis: quia plorábitis, et 
gem? Bizony, bizony mon- flébitis vos, mundus autern 
dom nektek, hogy ti majd gaudébit: vos autern con
sirtok és jajgattok, a világ. tristablmini, sed tristltia 
pedig örvendeni fog; ti vestra vertétur in gáudium. 
majd szomorkodtok, de a ti Múlier cum parit, tristhiam 
szomorúságtok örömre for- habet, quia venit ho ra e jus: 
dul. Az asszony midón szül, cum autern pepérerit púe
szomorúságban vagyon, rum, jam non méminit pres
mert elji5tt az <'l órája; mi- súrae proptcr gáudium, quia 
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;;;r pedig megszülte a gyer-l natus est homo in mundum. 
meket, már nem emlékszik Et vos lgitur nunc quidem 
a szorongatásra örömében, tristltiam habétis, Iterum 
hogy ember született a vi- autern vidébo vos, et gaudé
lágra. Ti is most ugyan szo- bit cor ves t rum: et gáu
morúságban vagytok, de dium vestrum nemo tollet 
majd ismét meglátlak tite- a vobis. 
ket, és örvendeni fog sztve-
tek, és örömeteket senki sem veszi el tc~lletek. 

Felajánlásra. (Zs. 145, 2.) Offertorium. (Psalm. 145, 
Dicsérd, lelkem, az Urat: 2.) Lauda, án ima mea, Dó
dicsérem az Urat, amig csak minum: laudábo Dóminum 
élek: zsoltárt éneklek Iste- in vita mea: psallam Deo 
nemnek, amig csak leszek, meo, quámdiu ero, allelúja. 
alleluja. 

Csendes imádság. E szent secreta. His nobis, Dó
misztérium által add mine, mystériis confe

meg nekünk, Urunk, hogy rátur, quo terréna desidéria 
megtanuljuk a földi vágya- mitigántes, discámus amáre 
kat megfékezni és az égie-J caeléstia. Per Dóminum 
ket szeretni. Ami Urunk. nostrum. 

(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint a Húsvét uténi 2. vasár
napon, 624. J.) 

Prefáció a húsvéti, 563. l. 

Áldozásra. (Ján. 16, 16.) l Communio. (Joann. 16, 
Egy kis idő, és már nem 16.) Módicum, et non vidé
láttok engem, alleluja:' bitis me, alle! úja: iterum 
megint egy kis idő, és meg- módicum, et vidébitis me, 
láttok engem, mert az Atyá- quia vado ad Patrem, alle
hoz megyek, alleluja, alle- lúja, allelúja. 
l uj a! , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacra
E szentség, melyet ma- . ménta quae súmpsi

gunkhoz vettünk, kérünk, imus, quaesumus, Dómine: 
Urunk, mind lelki táplálék- : et spirituáJibus nos instáu
kal üdltsen fel, mind testi l rent aliméntis, et corporáli
segítséggel oltalmazzon meg· bus tueántur auxlliis. Per 
minket. Amí Urunk. l Dóminum. 
(A 2. és 3. áldozás utiini i máds:'lg ugyanaz, mint a Húsvét ut.\ nl 

2. vas:'lrnapon, 625. 1.) 
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Húsvét utáni 4. vasárnap, 
A ma! liturgia gondolatai és érzelmei három alapra vezethetök 

vissza. Mint alaphangulat húzódik végig még a h1ísvéti ö1öm, mely 
most az Atya hatalmflt dicsőiti az énekekben, aki Fiát kiragadta 
a halál hatalmából. De ebbe az örömbe már üröm is vegyül, köze
ledik az úr mennybemenetelének napja és ez fájdalmas hangu
latot kelt a tanltványok szlvében. Ezt a szomorúságot azonban 
eloszlatja a Megváltó jövendölő ígérete, hogy az Atya küld majd 
másvalakit, a Vigasztalót. Ezeket az érzelmeket keltsük fel mí is 
magunkban, követvén az Egyház imádságait. - A mai csendes 
Imádság világosan rámutat arra a cserére, mely a szentmiseflldozat 
lényegéhez tartozik. Mi a szenimisében t<risztussal egyesülve fel
áldozzuk emberi életünket és az Atyaisten a Fia áldozatával 
egyesitett áldozatunkat el is fogadta. Ezért cserébe adja a feláldo
zott em berl életUnkért az isteni életet, midőn a szentáldozásban 
magát adja nekünk. Ezért, ha még nem végeztük el a húsvéti köte
lességünket, tudatflra ébredve ennek a szent cserének, még ma 
egyesüljünk lstenünkkel és vegyük az ő életét. 

Bevonulásra. (Zs. 97, 1-2.) Introitus. (Ps. 97, t et 2.) 

linekelJetek az Úrnak [lantáte Dómino cánti-
új eneket, alleluja, cum novum, allelúja 
mert csodálatos dol- quia mirabllia fecit 

go kat cselekedett az úr, . Dóminus, allelúja: ante con
alleluja: megmutatta a nem- spéctum géntium revelávit 
zetek előtt igazságát, alle- justitiam suam, allelúja, al· 
luja, alleluja, alleluja l (Zs. lel úja, allelúja. (Ps. ibid., 1.) 
u. a. 1.) Segítségére volt Salvávit sibi déxtera ejus: 
jobbja és szentségcs karja. et bráchium sanetum ejus. 
-,. Dicsllség. f, Glória Patri. 

I< önyörgés. lsten, ki hiveid J Qrátio. Deus, qui fidé
sz l vét egyakaratúvá te- lium mentes unius éffi

szed, add meg népednek,: cis voluntátis: da pópulis 
hogy azt szeresse, amit pa- 1 tuis id amáre quod praeci
rancsolsz és azt kivánja, pis, id desideráre quod pro
amit ígérsz, hogy ezáltal a! míttis; ut inter mundánas 
változó világban szlvünk i varietátes ibi nostra fixa 
~da legyen szögezve, ahol : sint corda, ubi vera sunt 
1gazak az örömök. A mi. : gáudia. Per Dóminum. 
(A 2. és 3. könyörgé~ u. a.,mint a Húsvét utáni 2. vasárnapon, 622.1.) 

SzentleckeSzentjakab a pos-! Léctio Epístolae beáti jacóbi 
. tol leveléből. (1, 17-21.) l Apóstoli. (1, 17-21.) 

C zeretteim: . Minden jó caríssimi: Omne datu 
..J adomány es minden tö- óptimum, et omne d 
kéJetes aJándék onnan fe-, num perféctum desúrsu 
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Iülről vagyon, alászállva a 
világosságok Atyjától, aki
nél nincs változás, sem ár
nyéka a változandóságnak. 
Mert szabad akaratból nem
zett minket az igazság igé
jével, hogy mintegy zsen
géje legyünk az ő teremtésé
nek. Tudjátok, szeretett 
testvéreim. Legyen minden 
ember gyors a hallásra, de 
késedelmes a szólásra és ké
sedelmes a haragra. Mert a 
férfiú haragja nem cselekszi 
lsten igazságát. Azért el
vetvén minden tisztátalan
ságot és sokféle gonoszságot, 
fogadjátok szelidséggel a 
belétek ojtott Igét, mely 
meg tudja menteni lelke
teket. 

Alleluja, alleluja! '&'. (Zs. 
117, 16.) Az úr jobbja győ
zelmet szerzett: az úr jobb
ja felmagasztalt engem. Al
leluja! '$'. (Róm. 6, 9.) 
Krisztus feltámadt halottai
ból, már nem hal meg s a 
halál többé nem uralkodik 
rajta. Alleluja l 

est, descéndens a Patre lú
minum, apud quem non est 
transmutátio, nec vicissitú
dinis obumbrátio. Volun
táric enim génuit nos verbo 
veritátis, ut simus initium 
állquod creatúrae ejus. Sci· 
tis, fratres mei dilectlssimi. 
Sit autern omnis homo ve
lox ad audiéndum: tardus 
autern ad loquéndum, et 
tardus ad iram. Ira enim 
viri, justitiam Dei non ope
rátur. Propter quod abji
ciéntes omnern immundl
tiam, et abundántiam ma
lftiae, in mansuetúdine su
sclpite lnsitum verbum, 
quod potest salváre ánimas 
vestras. 

Allelúja, allelúja. Y. (Ps. 
117, 16.) Déxtera Dómini fe
cit virtútem: déxtera Dó
m ini exaltávit me. Allelúja. 
Y. (Rom. 6, 9.) Christus re
súrgens ex mórtuis, jam non 
móritur: mors illi ultra non 
dominábitur. Allelúja. 

toB A szent evangélium sza- toBSequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint., secúndum joánnem. (16, 

. (16, 5-14.) 5-14.) 

Az időben: Mondá Jé- {" illo témpore: Dixit Je
zus az ő tanltványai-j sus discfpulis suis: Vado 

nak: Most elmegyek ahhoz, ad eum, qui misit me: et 
ki engem küldött; és senki l nemo ex vobis fntérrogat 
közületek nem kérdi tőlem: l me: Quo vadis? Sed quia 
Hová mégy? hanem mivel haec locútus sum vobis, tri
ezeket mondottam, szomo-, stítia implévit cor vestrum. 
rúság töltötte be szíveteket. Sed ego veritátern dico vo
De én az igazságot mon- bis: éxpedit vobis ut ego 
dom: Jobb nektek, hogy én ! v adam: si enim non abíero, 
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elmenjek; mert ha el nem! Paráciitus non véniet ad 
megyek, a Vigasztaló nem l vos: si autern abiero, mit
jövend tihozzátok; ha pedig . tam eum ad vos. Et cum vé
elrntgyek, el fogom őt kül-1 nerit ille, árguet mundum 
deni hozzátok. Ki mikor el- '! de peccáto, et de justitia, et 
jön, meggylízi a világot a de judício. De peccáto qui
bünrlíl, az igazságról és az dem, quia non credidérunt 
Itéletről: tudniillik a bűn- in me: de justitia vero, quia 
ről, mert nem hisznek én- ad Patrem vado, et jam non 
bennem; meg az igazságról, vidébitis me: de judido au
hogy az Atyához megyek, és tem, quia princeps hujus 
már nem láttok engem; az mundi jam Judicátus est. 
Itéletről pedig, hogy e világ Adhuc multa hábeo vobis 
fejedelme már megítélte- dicere: sed non potéstis 
tett. Még sok mondani va- portáre modo. Cum autern 
lóm volna nektek, de most vénerit ille Spirítus veritá
nem vagytok hozzá elég tis, docébit vos omnern veri
er{lsek. Mikor pedig eljö- tátem. Non enim loquétur 
vend ő, az igazságnak Lelke, a semetípso: sed quaecúm
ő majd eliga1.ít titeket min- que áudiet, loquétur, et 
den igazságban; mert nem quae ventúra sunt, annun
fog magától szólani, hanem tiábit vobis. Ille me clarifi
amiket hall, azokat fogja J cá bit: quia de meo a cel piet, 
mondani, és a jövendőket l et annuntiáhít vobis. 
hirdeti nektek. ű majd meg- : 
dicsőít engem, mert az enyémből vesz, és kijelenti 
nektek. 

Felajá!llásra. (Zs. 65, 1-2, l Offertoriwn. (Ps. 65, 1-2 
16.) Ujjongj az Istennek,! et 16.) Jubiláte Deo, uni
egész világ, mondjatok ne- : vérsa terra, psalmum dlcite 
vének éneket: ti mind, kik nómini ejus: venite, et au
félitek Istent, jertek, hall-; dite, et narrábo vobis, om
játok, elbeszélem, mily nagy· nes qui timétis Deum, 
dolgokat cselekedett az Ur· quanta fecit Dómínus áni-
velem, alleluja! . ma e mea e, alle! úja. 

Csendes imádság. lsten, ki · ~ ecreta. Deus, qui nos per 
ennek az áldozatnak ..._, hujus sacrifícii vene

tiszteletreméltó cs~réje által : ránda commércia, unius 
az egy fölségts istenség ré- summae divinitátis partici
szcseivé teszel minket: en-. pes effeels ti: praesta, quae
ged d, kérünk, hogy amint sum us; ut, sicut tu am co
ez igazságodat megismer- gnóscirnus veritátem, sic 
tük, azt méltó életmódunk-' eam dignis móribus asse
kal el ;s érhes~1ik. A mi. qu~mur. Per D.-uninum. 
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(A 2. és 3. csendes imádság ugyanaz, mint a Húsvét utáni 2. vasár· 
napon, 624. 1.) 

Prefáció a húsvéti, 563. l. 

Áldozásra. (Ján. 16, 8.) l Communio. (Joann. 16, 
Midón eljő a Vigasztaló, az i 8.) Cum vénerit Paráciitus 
Igazság Lelke, ő meggyózi i Spirítus veritátis, ille árguet 
majd a világot a búnról és · mundum de peccáto, et de 
az igazságról, és az ltéletröl, justitia, et de judlcio, alle· 
a~leluja, alieiujal fúja, allelúja. 

Aldozás utáni imád- postcommunio. Adésto no
• ság. Légy mellettünk, bis, Dómine Deus no
Urunk, Istenünk, hogy e ster: ut per haec, quae fidé
szentség által, melyet hivő liter súmpsimus, et pur
lélekkel magunkhoz vet- gémur a vítiis, et a periculis 
tünk, bűneinktől megtisz- ómnibus eruámur. Per Dó
tuljunk, és valamennyi ve-/ minum nostrum jesum Chri
szélyböl megszabaduljunk. stum, Fi:ium tuum, qui 
A mi Urunk. ! tecum. 
(A 2. és 3. áldozás utáni imádság ugyanaz, mint a Húsvél utáni 

2. vas~rnapon, 625. 1.) 

H6svét uüni 5. vasárnap. 
A mai liturgia az üdvösség útjának két eszközére: a munkára 

és imádságra tanit. Ez utóbbinak gyakorlására mindjárt alkalmat 
is ad az Egyház, mert ezen a héten vannak Áldozócsütörtökig a 
keresztjáró napok, mikor szeretö anyai gonddal könyörög az 
Egyház híveinek minden szükségletéért. lmádkozzunk mi is vele 
együtt s utána kezdjünk novénát a Szenilélek lsten eljövetelének 
elökészitésére. - Mint a Húsvét utáni evangéliumok mindegyike, 
a mal is előkészit az úr mennybemenetelére és a S;:entlélek eljöve
telére. t!s egyúttal figyelmeztet a lelkiélet legfőbb eszközére: az 
imádságra. Az úr Jézus ezen tanitásának annyira megfelelnek a 
keresztjáró napok, hogy az evangélium hallása után csak az az 
elhatározás fakadhat bennünk : mi is együtt Imádkozunk ezekben 
a napokban az imádkozó Egyházzal. 

Bevonulásra. (lz. 48, 20.) l Introitus. (Isai. 48, 20.) 

lljjongó szóva: hirdes- 'iflocem jucunditátis an-
sét~k, adjátok tud- nuntiáte, et audiá-
túl,:! Ilehaja: terjesz-j : tur, alle l úja: annun-

szétek ri a föld határáig : . tiáte usque ad extrémum 
Az úr megváltott:1 népét, ' terrae: liberávit Dóminus 
alleluja, alleluja! (Zs. 65, j pópulurn suum, allelúja, al
l-2.) Ujjongj az lsten-' lelúja. (Ps. 65, 1-2.) Jul:liláte 
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nek egész világ, mondjatok Deo, omnis terra, psalmum 
nevének éneket; dics~sé- dlcite nómini ejus: date gló
gét dicsérve zengjétek. r. riam laudi ejus. r. Glória 
Dics~ség. Patri. 

Könyörgés. lsten, kitöl Qrátio. Deus, a quo bona 
származik minden jó, cuncta procédunt, !ar

add meg a hozzád esdekl~k- glre supplicibus tuis: ut co
nek, hogy a te sugallatodra gltémus, te lnsplránte, quae 
a helyest megismerjük és recta sunt; et, te guber
vezetéseddel meg is tegyük. nánte, éadem faciámus. Per 
A mi Urunk. Dómlnum. 
(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt a Húsvét utAnl 2. vasAr

napon, 622. 1.) 

SzentleckeSzentjakab a pos- Uctio Eplstolae beáti Jacóbi 
tol levelébl!l. (J, 22-27.) Apóstol l. (J, 22-27.) 

Szeretteim: Legyetek az carlssimi: Estőte factóres 
igének cselekv~i és nem verbi, et non auditóres 

csupán hallgatói, megcsal- tantum: falléntes vosmet
ván önmagatokat. Mert ha lpsos. Quia si quis auditor 
valaki hallgatója az igének est verbi, et non factor: hic 
és nem cselekvóje, az ilyen comparábitur viro conside
hasonlit azon férfiúhoz, aki ránti vultum natlvitátis 
természetes ábrázatát a tü- suae in spéculo: considerá
körben szem l éli; megnézte vit enim se, et ábiit, et sta
ugyanis magát és elment és tim obiltus est, qualis fúerlt. 
rögtön elfelejtette, hogy ml- Qui autern perspéxerit ln le
lyen volt. Aki azonban gon- gem perléctam libertátis, et 
dosan beletekint a szabad- permAnserit in ea, non au
ság tökéletes törvényébe és dltor obliviósus factus, sed 
megmarad benne, nem fele- factor óperis: hic beátus in 
dékeny hallgató lévén, ha- facto suo erit. Si quis autern 
nem tettel cselekv(!, ez boi- putat se religlósum esse, non 
dog lesz cselekedete által. Ha refraenans linguarn suam, 
pedig valaki vallásosnak sed sedúcens cor suum, hu
tartja magát, nem fékezvén jus vana est religio. Religio 
nyelvét, hanem megcsalva munda, et immaculáta apud 
önszfvét, annak hiábavaló Deum et Patrem, haec est: 
a vallásossága. A tiszta és Vlsitáre puplllos, et vlduas 
szepilitelen vallásosság az ln tribulatióne eórum, et 
lsten és Atya előtt ez: meg- immaculátum se custodfre 
látogatni az árvákat és öz- ab hoc saéculo. 
vegyeket az (l szorongatá-
sukban és magát szepl6telenül meg.:lrizni e világtól. 
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Alleluja, alleluja! -,.Föl- Allelúja, allelúja. '8'. Sur-
támadt Krisztus és ragyog- réxit Christus, et illúxit no· 
va megjelent nekünk, kiket bis, quos redémit sánguine 
megváltott vérével. Alleluja. su o. Allelúja. -,. (Joan n·. 16, 
-,.(Ján. 16, 28.) Kijöttem az 28.) Exivi a Patre, et veni 
Atyától és a világra jöttem: in mundum: Iterum relin
ismét elhagyom e világot és quo mundum, et vado ad 
azAtyáhozmegyek.AIIeluja. Patrem. Allelúja. 

~A szent evangélium sza. ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (16, 

(16, 23-30.) 23-30.) 

Az időben: Mondá Jézus J" Illo témpore: Dixit je
az ő tanítványainak: sus disclpulls suis: Amen, 

Bizony, bizony mondom amen dico vobis: si quid pe
nektek : amit csak kérni tiéritis Patrem in nómine 
fogtok az Atyától az én ne- meo, dabit vobis. Usque 
vemben, megadja nektek. modo non petlstis quid· 
Eddig semmit sem kértetek quam in nómine meo: Pé
az én nevemben. Kérjetek tite, et acclpiP.tis, ut gáu
és megnyeritek, hogy örö· dium vestrum sit plenum. 
metek teljes legyen. Ezeket Haec in provérbils Iocútus 
példabeszédekben mondot· sum vobis. Venit hora, cum 
tam nektek; eljön az óra, jam non in· provérblis Io
midőn már nem példabeszé- quar vobis, sed palarn de 
dekben fogok nektek szó- ' Patre annuntiábo vobis. In 
!ani, hanem nyiltan beszélek l illo die in nómine meo peté
az Atyáról. Azon a napon tis: et non dico vobis, quia 
majd az én nevemben kér- ego rogábo Patrem de vo
tek; és nem mondom nek- bis: ipse enim Pater amat 
tek, hogy én fogom kérni az vos, quia vos me amástis, 
Atyát értetek; mert maga et credidistis, quia ego a 
az Atya szeret titeket, mi- Deo exivi. Exivi a Patre, 
velhogy ti szerettetek en- et veni in mundum: fte
gem, és hittétek, hogy én az rum relinquo mundum, et 
Istentől jöttem ki. Kijöttem vado ad Patrem. Dicunt ei 
az Atyától és a világra jöt- disclpuli ejus: Ecce nunc 
tem; ismét elhagyom e vi-l palarn Ióqueris, et provér
lágot és az Atyához megyek. bium nullum dicis. Nunc 

. Mondák az ó tanítványai: scimus, quia scis ómnia, 
fme, most nyiltan beszélsz, et non opus est tibi, ut 
és semmi példabeszédet quis te intérroget: in hoc 
nem mondasz. Most tudjuk, crédimus, quia a Deo 
hogy mindent tudsz, és · exfsti. 
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nincs szükséged, hogy valaki kérdezzen téged; ezért 
elhisszük, hogy az Istentc11 jöttél kl. 

Felajánlásra. (Zs. 65, 8-9, Offertorium. (Ps. 65, 8-9 
20.) Áldjátok Urunkat, Is- et 20.) Benedfclte, gentes, 
tenünket, ti nemzetek, hal- Dóminum Deum nostrum, 
lassátok dicséretének sza- et obaudlte vocem laudis 
vát: ö lelkemnek életet ád, ejus: qui pósuit Animam 
és nem hagyja meginogni meam ad vitam, et non de
lábamat: áldott az lsten, dit coromovéri pedes meos: 
ki Imámat el nem vetette benedictus Dómlnus, qui 
s Irgalmasságát tlllem meg non amóvit deprecatiónem 
nem vonta, alleluja. meam, et misericórdlam su-

Csendes imádság. Fogadd, 
Urunk, hiveidnek kö

nyörgését a bemutatott 
ajándékokkal együtt, hogy 
az áldozatkészség ezen szent 
szolgálata által, a mennyel 
dicsóségbe eljuthassunk. 
Ami Urunk. 

am a me, allelúja. 

Secreta. Súsclpe, Dómlne, 
fidéli um preces cum ob

latlónibus hostiárum: ut 
per haec piae devotlónis of
flda, ad eaeléstem glóriam 
transeámus. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum, 
Filium tuum. 

(A 2. és 3. nendes Imádság ugyanaz, mlnt a Húsvét utáni 2. vasár
napon, 624. 1.) 

Prefáció a húsvéti, 563. l. 

Áldozásra. (Zs. 95, 2.) 
Énekeljetek az úrnak, alle
luja: énekeljetek az úrnak 
és áldjátok nevét : hir
dessétek napról-napra seglt
ségét alleluja, alleluja l , 

Communio. (Ps. 95, 2.) 
CantAte Dóm i no, alle! úja: 
cantAte Dómino, et benedl
elte nomen ejus: bene nun
tláte de die in diem salutáre 
ejus, allelúja, allelúja. 

Aldozás utáni imádság. Add postcommunio. Tribue no
t-\ meg nekünk, Urunk, bis, Dómine, caeléstis 
kiket az égi lakoma ere- mensae virtúte satiátls: et 
jével tápláltál, hogy kl- desideráre quae recta sunt, 
vánjuk, ami helyes és amit l et desideráta perclpere. Per 
klvántunk, elnyerhessük. Dóminum nostrum jesum 
A mi Urunk. Christum. 

(A 2. és 3. tsendes Imádság ugyanar, mint a Húsvét utáni 2. vasár
napon, 62.5. 1.) 
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Kereutjú6 napok. 
(Áldozócsütörtök elötti hétfő, kedd ~ szerda.) 

Krlsztus Urunk az előző vasárnap evangéliumiban figyelmez
tetett: Kérjetek és adatik nektek. - Ezt a parancsot teljesiti 
ma az EgyhAz s ezért tart könyörgö körmenetet. Ennek a szertar
tisa (1. függelék) azonos a Szent Márk napjin tartott körmenettel. 
Mind a kettőt litiniának nevezi az Egyház, de mivel a Szent 
Mirk-napi a régebbi, annak •litaniae maioreso - régebbi, öregebb, 
emennek •litaniae mlnoreso .. újabb, fiatalabb JiUnia a neve. 
A litániaszó görögből származik ; A<'<aveúew annyit jelent, mlnt 
könyörögni. A liturgiában ünnepélyes kérést jelent. Es valóban, 
a Mindenszentek litániija és a hozzáfilzött könyörgések csodi· 
latos tanltást rejtenek magukban. Tanuljunk lmidkoznl az Imád· 
kozó Egyháztól és kövessük a gyakorlatbao.-A mal nap szertar
tása egyébként Franciaországban keletkezett; (v. ö. a Szent Márk
napl jegyzettel). Földrengés, fagy, elemi csapások, rossz aratis 
sanyargatta a népet. Szent Marnertus ezért egybehlvta a népet 
és lmidkozva, énekelve körmenetben kivezette a hatirba és ott 
kérték lsten lrgalmit és engesztelését. Innen jutott el körülbeiQI 
300 év mulva Rómába és onnan az egész viligra. Ebben a szertar
tisban ma ls élő maradvinyát Játjuk a régi sticiós Istentisztelet· 
nek, mert az a templom, ahonnan a menet kiindul, megfelel a régi 
collecta-templomnak, mlg a másik a stációs-templom, ahol az alibbl 
1zentmlsét bemutatjik. 

Bevonulásra. (Zsolt. 17, 7.) 

meghallgatta szent 
templomAból szó
mat, alleluja: és 

hozzAintézett kiAitásom a 
füléhez jutott, alleluja, alle
lujal (Zs. 17, 2-3.) Szeretlek 
Uram, én er6m: Uram, én 
er6sségem, menedékem és 
megszabadftóm. r. Dics6-
ség az Atyának és Fiúnak. 

Könyörgés. Kérünk, en
gedd, mindenható ls

ten: hogy akik sanyargat
tatásunk Idején kegyessé
gedben blzunk, oltalmad
dal minden veszedelem ellen 
biztositva legyünk. A ml. 

Introitus. (Psalm. 17, 7.) 

lixaudivit de tempio 
sancto suo vocem 
meam, allelúja: et 

clamor meus in conspéctu 
ejus, introfvit ln aures ejus, 
allelúja, allelúja. (Ps. Ibid., 
2-3.) Dfllgam te, Dómine, 
virtus mea: Dómlnus flrma
méntum meum, et refúglum 
meum, et liberAtor meus .. 
1. Glória Patri. 

Orátio. Praesta, quaesu
mus,omnlpotens Deus: 

ut, qui ln afflictlóne nostra 
de tua pietAte confldimus; 
contra advérsa ómnla, tua 
semper protectlóne munlá· 
mur. Per Dómlnum. 
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(A 2. és 3. könyörgés ugyanaz, mlnt a Húsvét utiini 2. vaur-
napon, 622. 1.) 

Szentlecke Szentjakabapos- l Léctio Epfstolae beátl ja" 
tolnak leveléből. (5, 16-20.) cóbi Apóstoli. (5, 16-20.) 

Szeretteim: Valljátok meg carfssimi: Confitéminl al
egymásnak bűnelteket térutrum peccáta ve

és imádkozzatok egymá- stra, et oráte pro Invicem, 
sért, hogy meggyógyulj a- ut salvérnini: multum enim 
tok, mert sokat tehet valet deprecátio justl assl
meg az igaznak állhatatos dua. Elias homo erat similis 
könyörgése. Illés hozzánk nobis passibilis: et oratlőne 
hasonló ember volt, szenve- orávit ut non plúeret super 
désnek alávetve; és Imád- terram, et non pluit annos 
kozva imádkozott, hogy ne tres, et menses sex. Et rur
essék eső a földre, és nem sum orávit: et eaeium dedit 
esett három évig és hat hó- plúviam, et terra dedit fruc
napig. És ismét imádkozott tum suum. Fratres mei, si 
és az ég esőt adott és a föld quis ex vobis erráverlt a ve
megadta termését. Testvé- ritáte, et convérterit quis 
reim l ha valaki közületek el- eum: sci re debet, quóniam 
téved az igazságtól és valaki qui convértl lécerit peccató
megtérfti őt, tudja meg, rem ab erróre viae suae, sal
hogy aki a bűnöst vissza- vábit ánimam ejus a morte, 
tériti téves útjáról, meg- et opériet multitúdinem pec
menti annak lelkét a halál- catórum. 
tól és betakarja bűneinek 
sokaságát. 

Alleluja. r. (Zsolt. l l 7, 1.) 
Magasztaljátok az Urat, 
mert jó, mert irgalma örök
kévaló. 

+ A szent evangélium sza. 
kasza Szent Lukács szerint. 

(ll, 5-13.) 

Az idc:!ben: Mondájézus az 
c:! tanltványainak: Ha 

valamelyiknek közületek 
barátja vagyon, és hozzám e
gye~ éjfélkor és azt mondja 
neka: Barátom 1 adj ne
kem kölcsön három kenye
ret; mert egy barátom ér
kezett az útról, és nincs mit 

Allelúja, r. (Ps. 117, 1.) 
Confitémini Dómino, quó
niam bon us: quónlam in 
saeculum mlsericórdfa ejus. 

+Sequéntia sancti EvangéiÜ 
secúndum Lucam. (ll, 

5-13.) 

In illo témpore: Dixit jesus 
disclpulis suis: Quis ve

strum habébit amfcum, et 
ibit ad illum média nocte, 
et dicet illi: Amfce, cóm
moda mihi tres panes, quó
niam amicus meus venit de 
via ad me, et non hábeo 
quod ponarn ante ill um: et 
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elébe adjak; és amaz belül- lile deintus respóndens, dl
ről felelvén, mondja: Ne há- cat: Noll mihi moléstus esse, 
borgass engem, az ajtó már jam ostium elausum est, et 
be van zárva, gyermekeim púeri mei mecum sunt in 
velem vannak a fekvőhelyen cublli, non possum súrgere, 
nem kelhetek föl, hogy· ad- et dare tibi. Et si ille perse
jak neked. De ha ő állhata- veráverit pulsans: dico vo
tosan zörget, mondom nek- bis, etsi non dabit illi sur
tek, ha nem is kelne föl és gens, eo quod amicus ejus 
adna neki azért, mert ba- sit, propter improbitátem 
rátja, mégis alkalmatlan- tamen ejus surget, et dabit 
kodása miatt fölkel, és ad illi quotquot habet necessá
neki, amennyire szüksége rios. Et ego di~o vobis: Pé
van. Én is mondom nektek: tite, et dábitur vobis: quae
Kérjetek és adni fognak rite, et inyeniétls: pulsáte, 
nektek, keressetek, és talál- et aperiétur vobis. Omnis 
tok, zörgessetek, és meg- enim qui petit, áccipit: et 
nyitnak nektek. Mert mind- qui quaerit, lnvenit: et pul
az, aki kér, kap, és aki ke- sánti aperiétur. Quis autern 
res, talál, és a zörgetőnek ex vobis patrem petit panem 
ajtót fognak nyitni. Ki az numquid lápidem dabit illi? 
az atya közületek, aki, ha fia Aut piscem: numquid pro 
kenyeret kér tőle, követ ad pisce serpéntem dabit illi? 
nek1; vagy ha halat, csak Aut si petierit ovum: num
nem fog hal helyett klgyót quid pórriget illi scorpló
adni neki? vagy ha tojást nem? Si ergo vos cum sitis 
kér, vajjon skorpiót fog·e maii, nostis bona data dare 
nyujtani neki? Ha tehát ti, filils vestris: quanto magis 
rossz létetekre tudtok jó Pater vester de caelo dabit 
adományokat adni grer- splritum bonum peténti
mekeiteknek: mennyive in· bus se? 
kább fog adni a ti mennyei . 
Atyátok jó lelket azoknak, kik tőle kérik. 

Felajánlásra. (Zs. 108, 30- Offertoriwn. (Psalm. 108, 
31.) Han~os szóval hálát 30-31.) Confitébor Dórnino 
adok az Urnak: és áldom nimis in ore meo: et in médio 
őt sokak előtt, mert jobbjára multórum laudábo eum, qui 
áll a szegénynek, hogy meg- ás ti tit a dextris páuperis: ut 
mentsen üldözőimtől, alle- salvarn fáceret a persequénti
luja. bus ánimam meam, allelúja. 

Csendes imádság. Ez ado- secreta. Haec múnera, 
mányok, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine, et 

mind gonoszságaink bilin- vincula nostrae pravitátls 
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cseit oldjAk föl, mind a te absólvant, et tuae nobis mi
irgalmassAgod ajándékait sericórdiae dona concllient. 
nyerjék meg nekünk. A mi Per Dóminum nostrum Je-
Urunk. sum Christum. 
(A 2. és 3. csendes Imádság ugyanaz, mint a Húsvét utáni 2. vasár

napon, 624. 1.) 

Prefáció a húsvéti, 563. l . 

.Aldozásra. (Luk. ll, 9- Communio. (Luc. ll, 9-
10.) Kérjetek és adni fog- 10.) Pétite, et accipiétis: 
nak nektek; keressetek, és quaerite, et inveniétis: puJ
találtok; zörgessetek, és sáte, et aperlétur vobis: om
megnyitnak .nektek; mert nis enim qui petit, áccipit: 
mindaz, aki kér, kap, aki et qui quaerit, ln venit: et 
keres talAJ és a zörgetőnek pulsánti aperiétur, allelúja. 
a~ tót fognak nyitni, alleluja. 
1\ 1dozás utáni imádság. 
/'\ I<önyörgéseinket, ke
ronk, Urunk, klsérd kegyes 
jóságoddal, hogy mfg szoron
gattatásunkban adományai
dat fogadjuk, vigasztaltatá
sunk közben a te szereteted
ben gyarapodjunk. A ml. 

Postcommunio. Vota no
stra, quaesumus; Dó

mine, pio favóre proséquere: 
ut, dum dona tua in tribu
latlőne perclpimus, de con
solatióne nostra in tuo arnó
re crescámus. Per Dómi-
num. 

(A 2. és 3. áldozás utáni Imádság unanaz, mint a Húsvét utin 
2. vasárnapon, 625. 1.) 

Á1doz6csOtfirtfik vtcllliJa. 
(A szentmise ugyanaz, mlnt a Húsvét után 5. vasárnapon, 

633. 1., az alábbi szentleckével és evangéliummal. A 2. könyörgést 
csendes és áldozás aünllmádságot a keresztjáró napok miséj~b61 
(637. l.) kell vennünk, a 3-Ikat a szent SzflzhOz kell JnUznOnk. 
ConcMe, 622. 1.) 

Szentleclte Szent Pál apos
tolnak az efezusiakhoz Irt 

leveléből. (4, 7-13.) 

Testvérek: A kegyelmet 
mindegylkünk I<risztus 

ajándékozásának mértéke 
szerint kapta. Azért mond
ja: Felment a magasba és 
fogva vitte a zsákmányt; 

Léctio Eplstolae beátl Pauli 
Apóstoll ad Ephésios. 

(4, 7-13.) 

Fratres: Unicuique no
strum data est grátla 

secúndum mensúram dona
tlónis Christi. Propter quod 
dicit: Ascéndens in alt um, 
captlvam duxit captivitá-
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ajándékokat adott az em- tem: dedit dona homini bus. 
bereknek. Az pedig hogy Quod autern ascéndlt, quid 
felment, mit jelent egyebet, est, nisi quia et descéndlt 
minthogy le is szállt elóbb primum ln inferióres partes 
arra, ami mélyebben van, a terrae? Qui descéndlt, ipse 
földre? Aki leszállott, ó az, est et qui ascéndit super 
aki felment, feljebb minden omnes caelos, ut imptéret 
égnél, hogy betöltsön min- ómnla. Et ipse dedit quos
dent. És 6 maga megtett né- dam quidem apóstolos, 
melyeket apostoloknak, né- quosdam autern prophétas, 
melyeket pedig próféták- állos vero evangellstas, álios 
nak, másokat meg evangé- autern pastóres, et doctóres, 
listáknak, másokat pedig ad consummatiónem sanc
pásztoroknak és tanltóknak, tó rum in opus minlstéril, 
hogy alkalmassá tegye a ln aedlficatiónem córporls 
szenteket a szolgálat mun- Christi: donec occurrámus 
kájára, Krlsztus testének omnes in unitátern fidei, et 
kiépftése végett, mfgnem agnitiónis Fílll Del, in vl
mlndnyájan eljutunk a hit- rum perféctum, ln mensú
nek és az lsten Fia megisme- ram aetátis plenitúdlnls 
résének egységére, férfiúi tö- Christi. 
kéletességre, olyan életkor-
ra, melynek mértéke Krlsztus teljessége. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. (17, 

(17, l-ll.) 1-1 t.) 

Az időben: Jézus az égre Jn illo témpore: Sublevátis 
emelvén szemeit, szóla: Jesusóculis in caelum, dl

Atyám l eljött az óra, di- xit: Pater, venit hora, cla
csőltsd meg Fiadat, hogy rlfica Filium tuum, ut Fl
Fiad is megdicsőitsen téged; li us tu us clarificet te: sicut 
aminthogy hatalommal ru- dedísti el potestátem omnis 
háztad fel őt mlnden test carnis, ut omne, quod de
fölött, hogy mindenkinek, dlsti ei, det eis vitam aetér
akit neki adtál, egykor örök nam. Haec est autern vita 
életet adjon. Az pedig az aetérna: Ut cognóscant te, 
örök élet, hogy megismerje- solum Deum verum, et 
nek téged, egyedül igaz ls- quem misfsti Jesum Chrl
tent és akit küldöttél, Jézus stum. Ego te clarificávi su
Krlsztust. Én téged meg- per terram: opus consum
dlcsilftettelek a földön, a mávi, quod dedlsti mihl, ut 
munkát elvégeztem, melyet l fáciam: et nunc clarlflca me 
rám blztál, hogy azt meg- · tu, Pater apud temetlpsum, 

Mim.~k. 41 
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tegyem; és most te dics6lts claritáte, quam hábui, priús
meg engem, Atyám, ten- quam mundus esset, apud 
magadnál azzal a dics6ség- te. Manifestávi nomen tuum 
gel, mely enyém volt nálad, homínibus, quos dedísti 
miel6tt a világ lett. Megis- mihi de mundo. Tui erant, 
me rt ettem nevedet az em- et mihi eos dedfsti: et ser
berekkel, kiket e világból mónem tuum servavérunt. 
nekem adtál. Tieid· voltak Nunc cognovérunt, quia 
és nekem adtad 6ket és a ómnia quae dedísti mihi, 
te beszédedet megtartották. abs te sunt: quia verba, 
Most már megtudták, hogy quae dedísti mihi, dedi eis: 
minden, amit nekem adtál, et ipsi accepérunt, et cogno
tet6led vagyon; mert az igé- vérunt vere quia a te exivi, 
ket, melyeket nekem adtál, et credidérunt quia tu me 
átadtam nekik és ők elfo- misísti. Ego pro eis rogo, 
gadták és az igazságot meg- non pro mundo rogo, sed 
ismerték, hogy W led jöttem pro his, qu os dedísti mihi: 
ki és elhitték, hogy te kül- quia tui sunt: et mea ómnia 
döttél engem. Én őérettük tua sunt, et tua mea sunt: 
könyörgök; nem a világért et cHtrificátus sum in eis. 
könyörgök, hanem azokért, Et jam non sum in mundo, 
kiket nekem adtál; me rt 6k et hi in mundo sunt, et ego 
tieid: és az enyémek mind ad te vénio. 
tieid és a tieid enyémek és 
én megdicsőültem bennük. Én már nem vagyok e vi
lágban, ők meg a világban vannak, én pedig tehozzád 
megyek. 



Áldozócsütörtök. 
(Stációs-templom: Szent Péter bazilikája.) 

A megváltás müve teljes: az úr bemutatta engesztelő áldo
zatát, a feltámadás után megalapította Egyházát. Most még csak 
az van hátra, hogy elküldje a Szenilelket, aki befejezi és fenn
tartja a megváltás gyümölcseit. Ünnepeljük tehál a mi szabadí
tönk diadalát, aki azért ment a mennybe, hogy azt nekünk meg 
nyissa. De nekünk is iparkodnunk kell, hogy a liturgia által lel
künk megdicsőüljön és méltók legyünk az örök életre. - A szent
lecke és az evangélium összefoglalj a az úr tanítását és utolsó ren
delkezését és mcnnybemenetelét. Ezt egy szép szimbólumban is 
látjuk: a húsvéti gyertya, mely az úr jézus Krisztust jelképezi, 
ég Húsvéttól kezdve a mai napig, de ma az evangélium után el
oltják, annak jelképéül, hogy az Or mennybe ment. 
Bevonulásra. (Ap. csel.l, ll.) Introitus. (Act. l, ll.) 

alilea i férfiak! Mit iri Galilaei, quid ad-
néztek csodálkozva mirámini aspicién-
az égre? alleluja! tes in eae! um? alle-

Amint láttátok ó t felszállni l úja: quemádmodum vidis
az égbe, úgy jön ismét visz- tis eum ascendéntem ín eae
sza, alleluja, alleluja, alle- Ium, ita véniet, alle! úja, alle
luja. (Zs. 46, 2.) Tapsolja- l új a, alle! úja. (Ps . 46, 2.) Om
tok mindnyájan, nemzetek, nes gentes, pláudite máni
örvendezzetek ujjongó sz ó- bus: jubiláte Deo in voce 
val az Istennek. t. Dicsőség. exsultatiónis. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quae
rünk, mindenható ls- sumus, omnipotens 

ten, hogy mi, akik hisszük, Deus: ut, qui hodiérna die 

41* 
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hogy Egyszülötted, a ml 
Megváltónk, a mal napon 
mennybe ment, lelkünkkel 
magunk ls mennyben lak
junk. Ugyanazon a mi 
Urunk. 

Unigénitum tuum Redem
ptórem nostrum ad caelos 
ascendisse crédlmus; lpsl 
quoque mente ln caeléstibus 
habltémus. Per eúmdem 
Dóminum. 

Szentlecke az Apostolok cse- Uctio Actuum Apostoló-
lekedetelb61. (1, 1-11.) rum. (1, 1-11.) 

Az elsc5 beszédben, Teofl- p rlmum quidem serm ó
Jus, szólottam mlnd- nem feci de ómnibus, o 

arról, amit jézus cseleke- Theóphile, quae coepit je
dett és tanitott kezdetHit sus fácere et docére, usque 
fogva addig a napig, melyen ln diem, qua, praedpiens 
felvétetett, miután para n- Apóstollsper Spirltum Sanc
csot adott a Szentlélek által tum, quos elégit, assúmptus 
apostolainak, akiket kivá- est; quibus et praebuit selp
lasztott. A klnszenvedése sum vivum post passiónem 
után ezeknek élve megmu- suam in multls arguméntis, 
tatta magát sok bizonyság- per dies quadragiota appá
ban, megjelenvén nekik rens eis, et loquens de regno 
negyven napon át és beszél- Del. Et convéscens, praecé
vén az lsten országáról. Mi- pit eis, ab jerosólymls ne 
kor együtt étkezett velük, discéderent, sed exspectá
meghagyá nekik, hogy ne rent promisslónem Patris, 
távozzanak el jeruzsálem- quam audisUs (inquit) per 
b61, hanem várják be az os meum: quia joánnes qui
Atya Igéretét, melyet (úgy- dem baptizávlt aqua, vos 
mond) hallottatok az én autern baptizablminl Spi
számból arról, hogy jános ritu Sancto non post multos 
vizzel keresztelt, ti azon- hos dies. lgitur qui convé
ban Szentlélekkel fogtok nerant, lnterrogábant eum, 
megkereszteltetni ezen ke- dicéntes: Dómine, si ln térn
vés nap mulva. Erre az pore hoc restltues regnum 
egybegyültek megkérdezék Israel? Dixit autern · eis: 
tili e, mondván: Uram, vaj- Non est vestrum nosse térn· 
jon mostanában állitod-e pora vel moménta, quae 
helyre Izrael országát? O Pater pósuit in sua pote
azonban azt mondá nekik: státe: sed accipiétis virtú· 
Nem a ti dolgotok, hogy tem superveniéntis Spiritu~ 
tudjátok az ldliket és a pil- Sanct! in vos, et éritis mlhl 
lanatokat, melyeket az Atya l testes in jerúsalem, et in 
önhatalmával rnegállapl- omol Judaea, et Samaria, et 
tott, hanem veszitek majd l usque ad illtimum terrae. 
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a reátok lejöv~ Szentlélek- Et cum haec dixfsset, vi
nek az erejét és tanuim lesz- déntibus illis, elevátus est, 
tek Jeruzsálemben és egész et nubes suscépit eum ab 
Judeában, Szamariában és a óculis eórum. Cumque in
föld határáig. Miután eze- tueréntur in eaeium eúntem 
ket mondotta, szemük lát- illum, ecce duo viri astlté
tára felemelkedék és feiM runt juxta illos ln véstlbus 
vevé fel ~t szem ük el~l. S al bis, qui et dixérunt: Viri 
miközben nézték~t,amintaz Oalilael, quid statls aspi
égbe ment, Ime, két férfiú eiéntes ln caelum? Hic Je
álla meg mellettük fehér ru- sus, qui assúmptus est a vo
hában s ezek mondák: Oa- bis in caelum, sic véniet, 
lileai férfiak, mit álltok és quemádmodum vldlstis eum 
néztek az égre? Ez a Jézus, , eúntem in caelum. 
aki felvétetett mell~letek ! 
az égbe, úgy jő majd el, mint ahogy felmenni láttá
tok őt az égbe. 

Alleluja, alleluja l J. (Zs. 
46, 6.) Ujjongás között fel
vonul az lsten, harsonazen
gés között az úr. Alleluj~! 
f. (Zs. 67, 18-19.) Az Or 
Sina szenthegyén fölment 
a magasba és a rabságot 
fogságba vitte. Alieiujal 

Allelúja, allelúja. J. (Ps. 
46, 6.) Ascéndit Deus ln ju
bilatlóne, et Dóminus in 
voce tubae. Allelúja. 't. (Ps. 
67, 18-19.) Dóminus in Sina 
in sancto, ascéndens in al
tum, captivarn duxlt cap
tlvitátem. Allelúja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Márk szerint. secúndum Marcum. (16, 

(16, 14-20.) 14-20.) 

Az id~ben: Jézus az asz- l" illo témpore: Recumbén
talnál ül~ tizenegy ta- tibus úndecim disclpulls, 

oltványnak jelenék meg; és appáruit illis jesus: et ex
szemükre hányá hitetlen- probrávit incredulltátem eó
ségüket és szlvük kemény- rum, et d uritiam cordis: 
ségét, hogy azoknak, kik ~t quia iis, qui viderant eum 
feltámadása után látták, resurrexlsse, non credidé
nem hittek. És mondá ne- runt. Et dixit eis: Eúntes in 
kik: Elmenvén az egész vi- mundum univérsum, prae
lágra, hirdessétek az evan-1 dicáte Evangélium omni 
géliumot minden teremt- creatúrae. Qui crediderit et 
ménynek. Aki hiszen és meg- baptlzátus fúerit, salvus 
keresztelkedik, üdvözül; aki l erit: qui vero non credide
pedig nem hiszen, elkárho- 1 rit, condemnábltur. Signa 
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zik. Azokat pedig, akik hisz-l autern eos, qui credlderint, 
nek, ezen jelek fogják kl-: haec sequéntur: ln nómine 
sérnl: Az én nevemben ö r- 1 meo daemónia ejfcient: Jin
dögöket fiznek ki, új nyel- guis loquéntur novis: ser
veken szólnak, kigyókat péntes tollent: et si mortf
vesznek fel, és ha valami ferum quid blberint, non eis 
halálosat isznak, nem árt nocébit: super aegros manus 
nekik, a betegekre kezeiket impónent, et bene babé
teszik, és meggyógyulnak. bunt. Et Dómlnus quidem 
Az úr Jézus tehát, miután Jesus, postquam locútus est 
szólott nekik, fölvéteték a eis, assúmptus est in cae
mennybe, és al az lstennek Ium, et sedet a dextris Dei. 
jobbja felól. Azok pedig el- Illi autern proféctl, prae
menvén, prédikálának mln- dicavérunt ubfque, Dórnino 
denatt, velük e$yOtt mun- : cooperánte, et sermónem 
kálkodván az Ur, és a be- 1

!· confirmánte, sequéntibua 
szédet megerösftvén a kl-~ signis. 
sérő csodajelekkel. 

Felajánlásra. (Zsolt. 46, ! Offertoriwn. (Ps. 46, 6.) 
6.) Ujjongás között felvonul i Ascéndit Deus in jubila
az lsten, harsonazengés kö- i tióne, et Dóminus in voce 
zött az úr, alleluja l l tubae, allelúja. 

Csendes imádság. Fogadd, . secreta. Súscipe, Dómine, 
Urunk, ezeket az ado- rriúnera, quae pro Filii 

mányokat, melyeket Fiad tui gloriósa Ascensióne de
dicsőséges mennybemene- férimus: et concéde propf
tele emlékére hoztunk és en- tius; ut a praeséntibus peri
gedd meg kegyesen, hogy a culis liberémur, et ad vitam 
jelen élet veszedelmeitól perveniámus aetérnam. Per 
megszabaduljunk és az örök eúmdem Dóminum nostrum 
életre eljussunk. Ugyanazon. Jesum Christum. 

Prefáció a mennybemenetelröl, 563. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 67, 33-
34.) Énekeljetek az úrnak, 
ki fölemelkedett az egek 
e~ébe, napkeleten, alieiujal 

Aldozás utáni imádság. 
Add meg nekünk, ke

rank, mindenható és irgal
mas lsten, hogy amit e lát
ható misztériumban ma
gunkhoz vettünk, annak 

Communio. (Ps. 67, 33-
34.) Psállite Dómino, qui 
ascéndit super caelos eaeló
rum ad Oriéntem, allelúja. 

Postcommunio. Praesta 
nobis, quaesumus, om

nfpotens et misérlcors Deus: 
ut, quae visibilibus mysté
riis suménda percéplmus, 
iovisibili consequámur ef-
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láthatatlan hatásában is ré-l féctu. Per Dóminum no
szesedjünk. A mi Urunk. strum. 
(Az ünnep nyolcada alatt - vasflrnap kivételével - ugyanezt 
a szentmisét mondjuk, a 622-625. l. lévő időszaki imfldsigokkal.) 

(Áldozócsütörtök utin kezdődik a novéna, melyet XIII. Leó 
pipa rendelt el az egész Egyházban az eretnekek és szakadirok 
visszatéréséért a római katholikus Egyház egységébe. Ez a novéna 
és a Szentlélek lsten segltségülhlvisa a legjobb előkészület Pün
kösdre. Tartsuk meg azt a szent kilencedet, mert ezzel teljes 
búcsút nyerhetünk.) 

H61Vü utAn 6. vairnap. 
l(risztus Urunk mennybe ment, az Egyház tehát az aposto

lokkal együtt kéri és várja a Szentlélek megigért eljövetelét, aki 
a vigasztalfis lelke sok bajainkban. De egyúttal az Igazsig lelke ls, 
aki tanuságot tesz, hogy l(risztus az lsten Fia. l(észüljünk tehát 
mi ls az apostolokhoz és az Egyhflzhoz hasonlóan a Szentlélek · 
lsten eljövetelére, akinek vigasztalisira és tanitisira éppen nap
jalnkban oly nagy szükségünk van. 

Bevonulásra. (Zs. 26, 7-9.) Introitus. (Ps. 26, 7, 8 et 9.) 

liJalld meg, Uram, llxáudi, Dómine, vo-
szózatomat, mellyel cem meam, qua ela-
hozzád kiáltok, alle- mávi ad te, alle-

luja: neked szól szfvem, lúja: tibi dixit cor meum, 
téged keres tekintetem, a quaesfvi vultum tuum, vul
te arcodat keresem, Uram, tum tuum, Dómine, re
ne fordftsd el tőlem arco- qufram: ne avértas fáclem 
dat, alleluja, alieiujal (Zs. tuam a me, allelúja, alle-
26, 1.) Az úr az én világos- lúja. (Ps. ibid. 1.) Dómlnus 
ságom és Qdvösségem, kitlll illumlnátio mea, et salus 
kellene félnem? r. Dicsőség mea: quem tlmébo? r. Gló-
az Atyának. ria Patri. 

Könyörgés. Mlndenható Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, tedd meg, pitérne Deus: fac nos 

hogy irántad mindig hódoló tibi semper et devótam 
akarattal viselkedjünk és gérere volunUtem; et ma-

' fölségednek mindig liszinte l jestáti tuae sincéro corde 
szivvel szolgáljunk. A ml .. servfre. Per Dómlnum. 

(A 2. könyörgés megemlékezés Aldozócsütörtökről, 643. 1.) 

Szentlecke Szent Péter a pos- 1 Léctio Epistol ae beátl Petri 
tol leveléből. (1. 4, 7-11.) Apóstoli. (1. 4, 7-11.) 

Szerettelm: Legyetek oko- carlssimi: Estőte prudén
sak és virrasszatok tes, et viglláte in ora

imádságokban. Mindenek- tlónibus. Ante ómnla autem, 
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ellitt pedig kölcsönös szere- mútuam in vobismetfpsls 
tettel legyetek egymás iránt carltátern conUnuarn ha
azOntelenül, mert a szeretet béntes: quia cáritas óperlt 
befödi a bíinök sokaságát. multitúdinem peccatórum. 
Legyetek vendégszeretllk Hospitáles Invicem slne 
egymás Iránt zugolódás nél- murmuratióne: unusquls
kül. Mindegyiktek, amint que, sicut aceépit grátlam, 
kapta a kegyelmet, úgy kö- in altérutrum illarn adml
zölje azt mással is, mint jó nistrántes, sicut bonl dl
sáfárai az lsten sokféle ke- spensatóres multifórmls grá
gyeimén ek. Ha valaki be- tiae Dei. Si quis lóquitur, 
szél, mlntegy lsten szavai- quasi serm ón es Dei: si quis 
val beszéljen; ha valaki szol- mlnlstrat, tamquam ex vir
gálatot tesz, mintha azon túte, quam admlnlstrat 
erllvel tenné, melyet Isten Deus: ut in ómnlbus hono
oszt ki; hogy mlndenben Is- rificétur Deus per jesum 
ten tiszteltessékami Urunk Christum Dóminum no-
jézus l(risztus által. strum. 

Alleluja, alleluja l y, (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
46, 9.) Uralkodik az úr az 46, 9.) Regnávit Dóminus 
összes nemzeteken, ül szent super omnes gentes: Deus 
trónusán az lsten. Alleluja l sedet super sedern sanetam 
r. (Ján. 14, 18.) Nem hagy- suam. Allelúja. f. (Joann. 
lak árván benneteket: elme- 14, 18.) Non vos rellnquam 
gyek, de visszatérek hoz- órphanos: vado, et vénio ad 
zátok s örülni fog szlvetek. vos, et gaudébit cor ves-
Alieiujal trum. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangéüi 
kasza Szent jános szerlnt. secúndum joánnem. (15, 

(15, 26-27; 16, 1-4.) 26-27; 16, 1-4.) 

Az idc:iben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
c:i tanltványainak: Mi-1 disclpulls suis: Cum véne

kor eljövend a Vigasztaló, rit Paráclitus, quem ego 
kit én kOidök nektek az , mlttam vobis a Patre, Spi
Atyától, az igazság Lelkét, l ritum veritátis, qui a Patre 
ki az Atyától származik, lll procédit, ille testimónium 
majd bizonyságot tesz én- perhibébit de me: et vos 
fellllern; és ti ls bizonyságot l testim ón ium perhibébitis, 
tesztek, mert kezdettlll ve- quia ab initio mecum estis. 
lern vagytok. Ezeket mon-~ Haec locútus sum vobis, ut 
dottam nektek, hogy meg non scandalizémini. Absque 
ne botránkozzatok. 1(1 fog- synagógls fácient vos: sed 
nak zárni benneteket a zsi- ! venit hora, ut omnis, qui 



HÚSVJIT UTÁN 6. VASÁRNAP. 649 

nagógából; s~t el;ön az óra, intérficlt vos, arbitrétur ob
hogy mindaz, ak megöl ti- séquium se praestAre Deo. 
teket, szolgálatot vél tenni Et haec fácient vobis, quia 
az Istennek. És ezeket fog- non novérunt Patrem, ne
ják cselekedni veletek, mert que me. Sed haec locútus 
nem ismerték az Atyát, sem sum vobis: ut, cum vénerit 
engemet. De ezeket szólot- hora eórum, reminiscáminl, 
tam nektek, hogy mikor el- quia ego dixi vobis. 
jövend az óra, rájok emlé-
kezzetek, hogy én megmondottam nektek. 

Felajánlásra. (Zsolt. 46, Offertorium. (Ps. 46, 6.) 
6.) Ujjongás között felvonul Ascéndit Deus in jubila
az lsten; harsonazengés kö- tióne, et Dóminus in voce 
zött az úr, alieiujal tubae, allelúja. 

Csendes imádság. Ezek secreta. Sacrifieia nos, 
a szepl~telen adomá- Dómine, immaculáta 

nyok tisztitsanak meg min- purificent: et méntibus no
ket, Urunk, és lelkünknek stris supérnae grátlae dent 
szerezzenek hathatós égi vlgórem. Per Dóminum no-
kegyelmet. A mi Urunk. strum jesum Christum. 

(A 2. csendes lm!dság: ÁldozócsütOrtOkr61, 646. 1.) 

Prefáció a mennybemenetelröl, 563. 1.) 

Áldozásra. (ján. 17, 12-
13, 15.) Atyám, mlg velük 
voltam, meg~rlztem őket, 
akiket nekem adtál: alleluja l 
Most pedig hozzád me gy ek: 
nem kérem, hogy vedd ki 
őket is a világból, hanem 
hogy óvd meg őket a go
nosztól, alleluja, alleluja l 
Á. ldozas utáni imádság. 

/"\Add meg, kérünk, Urunk, 
hogy mi, akik szent ajándé
koddal elteltünk, a hála
adásban mindig kitartsunk. 
Ami Urunk. 

Communio. (Joann. 17, 
12-13 et 15.) Pater, cum 
essem cum eis, ego servá
barn eos, quos dedlstl mihi, 
allelúja: nunc autern ad te 
vénio: non rogo, ut tollas 
eos de mundo, sed ut serves 
eos a malo, allelúja, alle
lúja. 

Postcommunio. Repléti, 
Dómine, munéribus 

sacris: da, quaesumus; ut 
in gratiárum semper actlőne 
maneámus. Per Dóminum 
nostrum. 

(A 2. ildor:t.s utinl im!dsig: ÁldozócsütOrtOkröl, 646. 1.) 
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Szombat, Plink684 vltDIAJa. 
(Stációs-templom : a lateráni Szent jános-bazilika.) 

Azok a katechumenek, akik betegség mlatt Húsvétra virradó 
vlglllán nem vehették fel a szent keresztséget és talán néhány 
újonnan megtért ls, PUnkösd szombatján járulhattak a szentséK
hez. Ez a nap is ugyanis már Tertullianus Idejében a keresztelés 
napja volt. Az ünnep, mint Nagyszombaton, a Lateránban van 
és a szertartás is a nagyszombatinak a megrövidltése. 

t. A Jllvendöl&ek, a kereutk4t meg61d1isa Es a kereazteEg 
kiszolgáltatása. 

A pap violaszlnű ruhában az oltárhoz megy, megcsókolja az 
oltárt s a leckeoldalon elmondja a következő jövendilléseket él 

imádságokat: 
Els6 jGveiHIIGita. Mózes l. 22, 1-19., (516. 1.) 

K ónyörögjünk. lsten, kl Qrémus. Deus, qui in 
szolgádnak Ábrahámnak Abrahae fámuli tui 

cselekedetében az emberi ópere, humáno géneri obe
nemnek az engedelmesség dléntiae exémpla praebulstl: 
példáját adtad, engedd ne- concéde nobis, et nostrae 
kOnk, hogy megtörjOk voluntátis pravltátem Irán
akaratunk gonoszságát és gere, et tuórum praeceptó
mindenben teljesitsOk pa- rum rectitúdinem in ómnibus 
rancsald igazságát. A mi. , adimplére. Per Dóminum. 

M*'"lk J6ven•61és. Mózes Il. 14, 24-31 ; 15, 1., (518. 1.) 

Böjti ének: Cantémus Dómino, (519. 1.) 

Könyór6gjünk. lsten, kl az jQrémus. Deus, qui prlmls 
újszövetség fényében tempóribus Impléta mi

feltártad az ósidlíkben végbe-~ rá cula nov i testaménti luce 
ment csodáknak azt a jelen- reserásti, ut et Mare Ru
tését, hogy a Vöröstenger a brum forma sacri fontis 
szent keresztkútat jeiké- exslsteret, et Iiberáta plebs 
pezte, az egyiptomi szolga- ab Aegyptlaca servitúte, 
ságból kiszabadult nép a christiáni pópuli sacraménta 
keresztény népek szentsé- praeférrel : da, ut omnes 
gel t jelezte ellire ; add, hogy gentes lsraélls privilégium 
az össz~s nemzetek elnyer- mérito fidei consecútae, Spi
jék a h1t érdeme által Izrael rítus tul participatióne re
kiváltságai t és Le'kedben generéntur. Per Dóminum 
részesülve újjászülessenek. nostrum jesum Christum, 
A mi Urunk ••• ugyanazon l Filium tuum ••• in uni tá te 
Szentlélekkel. ejúsdem Splrltus Sanclt. 
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Hamwllk Jllvedlllb. Mózes V. 31, 22-30., (529. 1.) 

Böjti ének : Atténde caelum, (530. 1.) 

Könyörögjünk. lsten, a hi-,Qrémus. Deus, glorlficátlo 
vők dicsősége és az iga- fidélium, et vita justó

zak élete, ki szolgád Mózes rum, qui per Móysen fámu
által a szent ének szavaival ' Ium tuum nos quoque modu
minket is tanitottál; gyako-jlatióne sacri cárminis eru
rold minden népen irgalmad dlsti: univérsis géntib us mi
mavét, add meg a boldog-, sericórdiae tuae munus ope
ságot, vedd el a rettegést, ráre, trlbuéndo beatitúdi
hogy a büntetés, mellyel 

1 

nem, auferén do terrórem; 
megfenyegettél, változzék át ut, quod pronuntiátum est 
az örök élet gyógyftó esz-

1

. ad suppllcium, ln remédium 
közévé. A mi Urunk Jézus transferátur aetérnum. Per 
Krisztus, a te Fiad. Dómlnum. 

Necye•lk Jllvendlllh. IzaiAs 4, 1-....6., (526. 1.) 
Böjti ének : Vlnea facta, (527. l.) 

Könyörögjünk. Minden·jQrémus. Omnipotens sem
ható örök lsten, kl pltérne Deus, qui per 

egyetlen Fiad által magadat únlcum Filium tuum, Ecelé
Egyházad szlllllmavesének siae tuae demonstrástl te 
mutattad, és kl kegyesen esse cultórem, omnern pál
ápolsz minden szlllllvesszöt, mitem, fructum ln eódem 
amely ugyanazon Krisztus- Christo tuo, qui vera vitis 
ban, az igazi szllllltön gyü- · est, afferéntem, cleménter 
mölcsöt hoz, hogy még több éxcolens, ut fructus áfferat 
gyümölcsöt hozzon: ne en- amplióres: fidélibus tu is, 
gedd, hogy hiveiden, akiket quos velut vinearn ex Ae
mint szölőskertet Egyiptom- gypto per fontem baptismi 
ból a keresztkút forrása ál- transtullsti, nullae pecca
tal átültetél, a ban tövisei tórum spinae praeváleant; 
elhatalmasodjanak, hanem ut Spirítus tui sanctifica
megszentelll Lelked által tióne muniti, perpétua fru
megerllsftve, örökkétartó ge diténtur. Per eúmdem 
gyümölcsökben gazdagodja- Dóminum nostrum jesum 
nak. Ugyanazon a mi •.• Christum.. . in unitáte 
ugyanazon Szentlélekkel. ejúsdem Spirítus Sancti. 

OtHik Jllvendlllh. Baruk 3, 9-38., (522. 1.) 

I< önyörögjünk. lsten, ki!Qrémus. Deus, qui nobis 
prófétáld ajka által per prophetárum ora 

megparancsoltad, hogy a praecepistl temporália re-
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földieket megvessük és a 
mennyeiekre t!lrekedjünk, 
add meg szolgáldnak, ho~y 
amit akaratodnak megis
mertünk, mennyei sugalla
todra teljeslthessük. A mi 
Urunk. 

llnquere, atque ad aetérna 
festináre: da fámulis tuls; 
ut, quae a te jussa cognő
vimus, implére caeléstl in
spiratiőne valeámus. Per 
Dőminum nostrum jesum 
Christum, Filium tuum. 

Hatodik j6vendöl6t. Ezekiel 37, 1-14., (524.1.) 

Könyörögjünk. lsten, se- Qrémus. Dőmine, Deus 
regek Istene, ki feleme- virtútum, qui collápsa 

led az elesettet és a felemel- réparas, et reparáta consér
tet meg~rzöd; gyarapltsd vas: auge pőpulos ln tul nő
neved megszentelésére újjá- minis sanctiflcatiőne reno
szaletli népedet és add, vándos; ut omnes, qui sa
hogy mindazokat, akik a cro baptfsmate diluúntur, 
szent keresztség fOrdlljében tua semper inspiratlőne dlrl
megtisztulnak, szüntelenül gántur. Per Dőminum no
sugallatod vezesse. A ml strum jesum Christum, Ff-
Urunk. lium tuum. 
Ezutin a pap vlolaszlnú palistot vesz magira es ellndul a 
keresztkút megáldisira. Közben a .Sicut cervus- kezdetú böjti 
éneket (534. 1.) éneklik. A keresztkút előtt a pap megill és mondja: 

J. Az Or legyen veletek., J. Dőminus voblscum. 
~. És a te lelkeddel. fl.. Et cum spiritu tuo. 

K cmyörögjünk. Engedd, . Qrémus. Concéde, quaesu
kérünk, mlndenhatő ls-~ mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy akik a Szentlélek ut, qui solemnitátern doni 
elküldésének annepét üljük, 'j Sancti Spirítus cőlimus, cae
mennyel vágyakra gyúlva az léstibus desidériis accénsi, 
élet forrása után szomjúhoz- fontem vitae sitiámus. Per 
zunk. A ml Urunk ... ugyan-! Dőmlnum... in unitáte 
azon Szentlélekkel. 1 ejúsdem Spfrltua Sanctl. 

(Ezutin a keresztkúthoz lép és mlndent úgy végez, mint 
Nagyszombaton (535. 1.). Ezért a következő szentmlse Introitusit 
sem mondJa, hanem mlkor a Mlndenszentek lltánláját befejező 
Kyrle véget ér, a Olóriit énekli. A Glóriára mlnden harangot és 
csengetylit megszólaltatnak, épúgy, mint Nagyszombaton. Utána 
a azokott módon következik a könyörgés.) 

2. A Vlfllla-mlae. 
(Ha a szentmlsét valamilyen okból nem előzi meg a keresztkút 

megildása, a szentmlse a szokott módon kezdődik :) 
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Bevonulúra. (Ezekiel 36, 
23-26.) 

Ilikor általatok meg
szenteltetem, össze
gyújtelek titeket 

minden földrlil és tiszta vi
zet öntök rátok és megtisz
tultok minden förtelmetek
MI és új lelket adok nektek, 
alleluja, alleluja. (Zs. 33, 2.) 
Áldom az Urat minden idd
ben, ajkamon van dicsérete 
szüntelen. J. Dicsilség az 
Atyának és Fiúnak. 

Introitus. (Ezech. 36, 23, 24 
et 25-26.) 

•

um sanctiflcátus fú
ero ln vobis, congre
gábo vos de univér

sis terris: et effúndarn super 
vos aquam mundam, et 
mundablminl ab ómnlbus 
inquinaméntis vestris: et 
dabo vobis splrltum novum, 
allelúja, allelúja. (Ps. 33, 2.) 
Benedicarn Dómlnum in 
omni témpore: semper laus 
ejus in ore meo. r. Glória. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk,mindenható lsten, mus, omnipotens Deus: 

hogy ragyogásod fénye fölöt- ut claritátis tuae super nos 
tünk tündököljön és világos- splendor effúlgeat; et lux 
ságodfényea Szentlélek vilá- tuae lucis corda eórum, qui 
gossága által megerdsltse per grátiam tuam renáti 
azok szlvét, akik kegyel- sunt, Sanct! Splritus illu
meddel újjászülettek. A mi 

1 

stratióne conflrmet. Per Dó
Urunk ... ugyanazon Szent- minum ... in unit á te ejús-
lélekkel egyetemben. dem Splritus Sancti. 

(Tiibb könyörgés ma nincsen.) 

Szentlecke az Apostolok cse-~ Léctio Actuum A postolórum 
lekedetelböl. (19, 1-8.) (Act. 19, 1-8.) 

J\ ma napokban: Ld n pe- 1 n diébus illls: Factum est, 
J-\ dig, mlg Apolló Korln- cum Apólio esset Corlnthl 
tusban volt, hogy Pál be- ut Paulus peragrátis supe
járván a felsli tartományo- rióribus pártibus venlret 
kat, Efezusba jött s néhány Ephesum, et invenlret quos
tanltványra talált. Ezeknek dam disclpulos: dixitque ad 
mondá: Vajjon vettétek-e a eos: SI Spfritum Sanetum 
Szentlelket, mlnekutána hl- acceplstls credéntes? At Illi 
vdk lettetek? Azok azonban dixérunt ad eum: Sed nequ e 
felelék neki: De még azt 1 si Splrltus Sanctus est, au
sem hallottuk, hogy van-e l dfvlmus. Ille vero ait: ln 
Szentlélek.O pedig kérdé: Ki- quo ergo baptizátl est is? 
ben vagytok hát megkeresz- Qui dixérunt: ln joánnis 
telve? Azok felelék: János-~ baptlsmate. Dixit autern 
nak a keresztségében. Erre Paulus: joánnes baptlzávlt 
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Pál azt mondotta: jános a baptlsmo poeniténtiae pó
bfinbánat keresztségével ke- pulum, dfcens: ln eum, qui 
resztelte a népet, mondván, ventúrus esset post ipsum, 
hogy abban higgyenek, aki ut créderent, hoc est, in je
utána jövendő, azaz jézus- sum. His audltis, baptizáti 
ban. Ezeket hallván, meg- sunt in nómine Dómini jesu. 
keresztelkedének az úr jé- Et cum imposulsset illis ma
zusnak a nevében. És ami- nus Paulus, venit Spirítus 
dt'ln Pál rájuk tette kezeit, a Sanctus super eos, et loqt.:e
Szentlélek leszálla reájuk és bántur linguls, et prophetA
szóinak vala nyelveken és bant. Erant autern omnes 
prófétálnak vala. A férfiak viri fere duódecim. Intro
valának pedig együttvéve · gréssus autern synagógam, 
mintegy tizenketten. Az- cum fidúcia loquebátur per 
után bejárogatva a zsina- tres menses, dlsputans, et 
gógába, bizodalommal szól suádens de regno Dei. 
vala három hónapon át, vi- , 
tatkozván meggyözően az lsten országáról. 
(Az Alleluja, a 11. és a böjti ének ugyanaz, mint Nagyszom
baton ($44. l.), de az Alleluját nem Ismétlik. Az evangélium ünne
pélyes felolvasásához nem visznek gyertyflt, hanem csak tömjént.) 

+ A szent evangélium sza- ' + Sequéntia sancti Evangélii 
ka.sza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (14, 

(14, 15-21.) 15-21.) 

Az időben: Mondá Jézus J n illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak: Ha en- discfpulis suis: Si dilfgitis 

gem szerettek, paral)csai- me, mandáta mea serváte. 
mat tartsátok meg. Es én Et ego rogábo Patrem, et 
kérni fogom az Atyát és más álium ParáeHtum dabi t vo
Vigasztalót ad nektek, hogy bis, ut máneat vobiscum ln 
veletek legyen mindörökké, aetérnum, Splrltum veritá
az Igazság Lelkét, kit a vi- tls, quem mundus non po
lág meg nem kaphat, mert test accfpere, quia non videt 
nem látja és nem ismeri llt.Ti eum, nec scit eum. Vos au
pedig megismeritek őt; mert tem cognoscétis eum: quia 
nálatok marad és bennetek apud vos manébit, et in vo
lészen. Nem hagylak árván bis erit. Non rellnquam vos 
benneteket, hozzátok jövök. órphanos: véniam ad vos. 
Még egy kevés Idő és e világ Adh u c módicum: et mun
már nem lát engem. De ti l dus me jam non videt. Vos 
láttok engem, mert én élek autern vidétis me, quia ego 
és ti is élni fogtok. Azon a l vivo, et vos vivétia. ln Illo 
napon majd megtudjátok, die vos cognoscétis quia ego 
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hogy én Atyámban vagyok, sum in Patre meo, et vos 
ti pedig énbennem és én ti- ln me, et ego in vobis. Qui 
bennetek. Aki parancsaimat habet mandáta mea, et ser
ismeri és azokat megtartja, vat ea: ille est, qui dlligit 
az szeret engem. Aki pedig me. Qui autern dlliglt me, 
engem szeret, Atyám is sze- dillgétur a Patre meo: et 
retnl fogja azt és én is sze- ego dlligam eum, et mani
retol fogom és kijelentem festábo ei mefpsum. 
neki magamat. 

Felajánlásra. (Zsolt. 103, Offertoriwn. (Psalm. 103, 
30, 31.) Áraszd reájuk Lel- 30-31.) Emltte Spiritum tu
kedet és ismét életre kelnek, um, et creabúntur, et reno
és megújftod a föld szlnét: vábis fáciem terrae: sit gló
dicsőség az úrnak mlnd- rla Dómini in saecula, alle-
örökké, alleluja. lúja. 

Csendes imádság. Szenteld secreta. Múnera, quaesu
meg, kérünk, Urunk, a mus, Dómine, obláta 

neked felajánlott adományo-, sanctifica: et corda nostra 
kat és a Szentlélek felvilá- Sancti Spirítus illustratióne 
gosltása által tisztltsd meg emúnda. Per Dóminum no
szfvünket. A mi Urunk . . . strum jesum Christum, Ff-
ugyanazon SzentJélekkel lium tuum . . . ln unltáte 
egyetemben. ejúsdem Spirítus Sanct!. 

Prefáció a pünkösdi, 564. 1. 
Aldozásra. (Ján. 7, 37-39.) ' Communio. (Joann. 7, 

Az ünnep utolsó napjác 37-39.) Ultimo festlvitátis 
mondá Jézus: Aki hisz én- die dicébat Jesus: Qui in 
bennem, élllvfz folyói fakad- me credit, flúmlna de ven
nak majd őbelőle. Ezt pedig tre ejus fluent aquae vivae: 
a Lélekről · mondotta, me- hoc autern dixit de Spiritu, 
lyet veendők valának az quem acceptúri erant cre
óbenne hivők, alleluja, alle- déntes ln eum, allelúja, alle-
lujal lúja. 
Aldozás utáni imádság ugyanaz mlnt Pünkösdkor. 662. 



Pünkösdvasárnap. 
(Stációs-templom: Szent Péter bazilikája.) 

A megváltás ünneplése Húsvéttal kezdődik és tart nem hét 
napon át, mint a többi íinnepeknél, hanem hétszer hét napon át, 
úgy hogy betetőzés! az ötvenedik napon, a második főíinneppel, 
a pünkösddel nyer. Amit l<risztus Urunk halálával s feltámadásá
val megszerzett, azt most osztja ki az egész hivősereg számára a 
Szentlélek úr lsten, kinek első megnyilatkozása történt a mai 
napon, noha már az ószövetségben is van homályos célzás reá. 
Mindjárt a világ teremtésénél is, hogy Ir cen Lelke lebegett a vizek 
felett. (Gen. l , 2.)- De azért pünkösd teljes tartalmát úgy értjük 
meg, ha történetét ismerjük. (Neve latinul-görögül: Pentecoste, 
azaz ötvenedik nap. Ebből lett a magyar Pünkösd név.) Maga az 
ünnep a zsidóságnál is megvolt és két dolgot foglalt magában. 
A késői zsidóságnál megemlékezés volt arról a csodálatos és 
félelmetes liturgiáról, amellyel Isten törvényt adott, amikor a Sinai 
hegyen megjelent Izrael népének és tlzparancsolatot adva meg
újította a vele való szövetségét. Eredetileg azonban há/aad6 
ünnep volt a befejezett aratásért, miért is zsengenapnak hívták, 
mert PUnkösdkor lstennek kellett feláldozniok az aratás zsengéjét. 

lsten az emberiséggel - Noéval és fiaival - a vizözön után 
kötött először szövetséget. A szövetségnek jele az égen megjelenő 
szivárvány volt. De az emberek hűtlenek lettek és bálványimá
dásba estek. lsten azután Ábrahámmal kötött szövetséget, amikor 
megtette őt az emberiség ösatyjává. Ennek a szövetségnek jele 
a circumcisio volt. Ezt a szövetséget újította meg most Izrael egész 
népével a Sinai hegynél, az egyiptomi fogságból való kiszabadulás 
után ötvenedik napra. E szövetség törvénye a tlzparancsolat volt, 
amit lsten a két kőtáblán adott Mózesnek. Aszövetség jele pedig a 
szombat (sabbat) ünnepe volt. Ez a szövetség azonban külsöleges 
és tökéletlen volt, de mégis előképe volt a tökéletes szeretetszövet-
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sl!gnek, amikor lsten a megvéltéssal kiemelte az emberiséget a 
bün rabszolgaségéböl. A szövetség törvénye a tökéletes szeretet, 
amit a Szentlélek, aki valóban a szeretet, az emberek lelkében 
elUltet ; az újszövetség jele pedig a keresztény vasémap. 

Ez az újszövetségi ünnep a mi keresztény PUnkösd ünk. PUn
kllsd liturgiéjénak Igy a keresztény liturgiéban hérmas térgya van. 
Az elsll a Suntlélek Isten e/jwttele, amint azt az Üdvözltil az aposto
lalnak és tanitvényainak megigérte, hogy elküldi a Tanttót és Vi
gasztalót. Másodszor annak az újszllvttségi surttetszllvetségntk a bt/tit· 
zést, melyet lsten és a megvéltott emberiség kllzlltt l(risztus alapl
tott meg egységes, szent, katholikus és apostoll Anyaszentegyház 
által. Harmadszor pedig a PUnkösd tárgy: ennek az újszövetség
nek hatésa és megvalósulflsa, azaz az emberiség megszentelése, 
a tanittis és a kegyelemosztás éltal. A mi POnkösdünk is, a szó leg
nemesebb értelmében aratflsl ünnep. Ennek az aratfili ünnepnek 
lstennek feláldozott zsengéje az a 3000 zsidó volt, akik Szent 
Péter beszédjére ezen a napon megkeresztelkedtek. 

A liturgiéban a szentmise ezt a héromféle kegyelemtitkot tar
talmazza. Ez cseng keresztUl a szentleckéken, az evangéliumokon 
és az összes liturgikus olvasményokon az egész ünnepl nyolcad 
alatt. A filünnepen az énekkar ezt dicsliiti az intraitusban (a Szent
lélek eljövetelét a világra és a világ megújltflsflt), a felajénlásban 
(a szövetség megalapltásflt) és a communióban (a Szentléleknek 
a mennyblll való lejövetelé!). 

A pünkösdi misztérium csodélatos és kegyelemdús beteljese
dése l(rlsztus megváltói müködésének és már emiatt ls szoro1 
kapcsolatban ill a Húsvét tltkilval: a •mysterium redemptionis~ 
szal és azzal egyOtt egy összefüggli egészet alkotva, kllz~ppontja 
az egyhizl év mflsodik Unnepkllrének. Ezért nagy ünnep a PUnkösd 
az egyhúl évben és nem áll a l(aricsony, az Epiphania és a Húsv~t 
fénye mllglltt. Oltár és templom újból ünnepélyes diszben ill, 
a liturgikus ruhák szlne piros, az Ifjú, Ude tavasz rózsfljinak 
a szlne. A mlsének saját (pünkösdi) prefációja van a Szentlélek 
lsten tiszteletére és egy sequentiája : a Veni Sancte Splritus ..• 
(Ez utóbbinak szerzlljét nem tudjuk pontosan megállapltanl.) 

POnkösd nyolcada is kivéltságos Onnep; ezen idll alatt semmi
féle mfls ünnepet nem lehet ünnepelni. A kH elsll nap elsllosztályú 
ünnep és pedig a hétflll ünnep sok helyen teljes munkaszOnettel 
járó nap. Azonkivül minden nap stációs-nap és sajit mlséje van. 
Ezeknek a mlséknek liturgikus szövege az ifjú Egyház apostoll 
múködését tárjik elénk. 

jelentllségteljes, méltó és jogos, hogy a nyérl évnegyedes 
böjtök pOnkösd nyolcadába esnek, mert hiszen a szentelési napokon 
a papjelöltek lelkében a pünkösdi csoda újul meg. Ekkor 
szoktflk tovibbfl a székesegyhflzakban a pOspökök a bérmfllfls 
szentségét ls klszolgflltatni. A Szentlélek eljövetelét mlnden
féle szemiéitetil módon jelképeztek : rózsilkat vagy égö tüze• 
csóvákat dobtak le a templom mennyezetérlll, rózsákkal diszl
tették a templomokat és házakat ; és Innen ls a név, hogy rózsia 
húsvét (PQicha rosatum). 

Misszále. 42 
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Emlékeztessen mlnket a Pünkösd arra, hogy a Szentlélek az 
EgyhAzban él, azt tanltja, megszentell és kormAnyozza. A pápa 
és a püspökök a szervek, akik által lsten nekünk kinyilatkoztatja 
akaratát üdvösségünk dolgában. Jusson eszünkbe másodszor, 
hogy a Szentlélek Isten megszentelö kegyelme által a lelkünkben 
lakik, megvilágosit és megszentel, megerősit és megvigasztal min
ket. Ezért kötelességünk, hogy mi ez Isteni lelki vendég belső sugal
latalt készséggel kövessük, öt lelkünkből súlyos búnnel soha kl ne 
llzzük. Végül pedig hét szent ajándékAt hálásan fogadjuk és úgy 
használjuk fel, hogy annak szent gyümölcsei lelkünkben megérj enek. 

Bevonulásra. (Bölcs. k. l, 7.) Introitus. (Sap. l, 7.) 

•

z úr Lelke b~töltl a .piritus Dómini repié-
föld kerekségét, al- vit orbem terrárum, 
leh1jal És ami egybe- allehíj a: et hoc quod 

fogja a mindenséget, az tud cóntlnet ómnia, sciéntiam 
is mlnden szóról, alleluja, habet vocls, allelúja, alle
alleluja, alieiujal (Zs. 67, 2.) lúja, allelúja. (Ps. 67, 2.) 
Felkél az lsten és elszéled- Exsúrgat Deus, et dissípén
nek ellenségel: és elfutnak tur in írnici e jus: et fúgiant, 
elllle, kik tit gyűlölik. r. Dl- qui odérunt eum, a fácie 
estiség. ejus. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, kl a mai Qrátio. Deus, qui ho
napon hiveid szivét a diérna die corda fidé

Szentiétek fel világositása ál- lium Sa11cti Spirítus Iliustra
tal oktattad, add meg ne- tióne docuistl: da nobis ln 
künk, hogy ugyanazon Lé- eódem Spiritu recta sápere; 
lekben a jót megszeressük és et de ej us semper consola
az iS vigasztalásában mindlg tlóne gaudére. Per Dóml
örvendjünk. Ami Urunk. • . num ... ln unitAte ejúsdem 
ugyanazon Szentlélekkel. Spirítus Sanctl. 
Szentlecke az Apostolok cse- UctioActuumApostolórum. 

lekedeteiblil. (2, l-ll.) (2, l-ll.) 

Mldlln elérkezett a Pún- cum compleréntur dies 
kösd napja, mindany- Pentecóstes, erant om

nylanegyüttvalának ugyan- nes disclpuli páriter ln eó
azon helyen és hirtelenül dem loco: et factus est re
zaj támada az égblil, olyan, pénte de caelo sonus, tarn
mint heves szélvész zúgása quam adveniéntls spirltus 
s betölté az egész házat, veheméntis: et replévlt to
ahol ültek. Majd pedig szét- tam dornum ubi erant se
oszló nyelvek jelenének meg dén tes. Et apparuérunt illis 
nekik, olyanok, mint a tűz s dispertltae linguae tam
leereszkedék mindegyi- quam ignis, sedltque supra 
kükre. Ekkor mindnyájan singulos eórum: et repiéti 
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betelének Szentlélekkel s sunt omnes Spiritu Sancto, 
beszélni kezdtek különféle et coepérunt loqui váriis 
nyelveken, amikép a Szent- linguis, prout Splritus San
lélek adta nekik, hogy szól- ctus dabat éloqui illis.Erant 
janak. Laktak pedig akkor autern in Jerúsalem habi
Jeruzsálemben zsidók, isten- tántes Judaei, viri religiősi 
félő férfiak minden nemzet- ex omni natióne, quae sub 
ből, mely az ég alatt van. caelo est. Facta autern hac 
Amikor ez a zaj támadt, voce, convénít multitúdo, et 
tömeg verődött össze s lel- mente confúsa est, quóniam 
kében megzavarodék, mivel . audiébat unusqulsque lin
ki-ki tulajdon nyelvén hal-j' gua sua illos loquéntes. Stu
lotta beszélni öket. Mind- pébant autern omnes, et mi
nyájan álmélkodtak és cso- rabántur, dicéntes: Nonne 
dálkoztak, mondván: Ime, ecce omnes ist i, qui loquún
ezek, kik beszélnek, nemde tur, Galilaei sunt? Et quó
mindnyájan galileaiak; ho- modo nos audlvimus un us
gy an hallottuk hát mégis mi quisque linguarn nostram, 
mindegyikünk saját nyel- in qua nati sumus? Parthi, 
vünket,melybenszülettünk? et Medl, et Aela.r.itae, et 
Mi, pártusok, médek, elami- qui hábitant Mesopotámi
ták, Mezopotámiának, Jude- am, Judaeam, et Cappadó
ának, Kappadociának, Pon- ci am, Pon tum, et As iam, 
tusnak, Asiának, Frigiának, l Phryglam, et Pamphyliam, 
Pamfillának, Egyiptomnak Aegyptum, et partes Ll
és a Ci rene körüli Libia része- by ae, quae est circa Cyré
inek lakói, a Rómából való i nen, et ádvenae Románi, 
jövevények, zsidók is, pro-l Judaei quoque, et Prosélyti, 
zeliták is, krétaiak és ara- 1 Cretes, et Arabes: audívi
bok: halljuk, hogy ami nyel-~ mus eos loquéntes nostris 
vünkön hirdetik az lstennek linguis magnálla Dei. 
nagy tetteit. 

Alleluja, alleluja l f. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
(Zs. 103, 30.) Áraszd reájuk 103, 30.) Emltte Spiritum 
Lelkedet és ismét életre kel- tuum, et creabúntur, et re
nek és megújltod a föld szl- novábis fáciem terrae. Alle
nét. Alleluja! (Térdhajtás.) lúja. (Hic genuflectitur.) f. 
8'. Jöjj el, Szentlélek l Töltsd Veni, Sancte Splritus, reple 
be hiveid szlvét és gyújtsd tuórum corda fidéli um: ett ui 
fel bennük szereteted tűzét. amóris in eis ignem accénde. 

U• · nnepi ének. Jöjj Szent- C equentia. Veni, Sancte 
lélek Istenünk, add a .J Splritus, et emltte cae

mennyMI éreznünk fényes- !itus, lucis tuae rádium. 
séged sugarát. 
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Jöjj, szegények aty/a te, 
bllkezűség Istene, le künk 
fényed hassa át. 

Edességes vigaszunk, drá
ga vendég, szomjazunk, édes 
lélekújulás. 

Fáradottnak könnyülés, 
tikkadónak enyhülés, siró
nak vigasztalás. 

Boldogságos, tiszta fény, 
szállJ meg szlvOnk rejtekén, 
hiveidnek napja légy. 

Ihleted ha fényt nem ad, 
emberszlvben ellohad, min
den érő, mlnden ép. 

Mosd meg, ami szennye
zett, asszúságra önts vizet, 
orvosold a sebhelyet. 

Simogasd a darabost, föl
melegesd a fagyost, útra 
vidd, ki tévelyeg. 

Add, vegyék el hlveid, kik 
hitük beléd vetik, hétszeres 
kegyelmedet. 

Jámbornak jutalmazást, 
engedj boldog kimulást, 
mlndörökké mennyeket. 

Amen. Alleluja l 

Veni, pater páuperum, 
veni, dator m6nerum, veni, 
lumen córdium. 

Consolátor óptime, dul
cis hospes ánimae, dulce re
frigérium. 

ln labóre réquies, in 
aestu tempéries, in fletu so
látium. 

O lux beatlssima, reple 
cordis Intima tuórum fidé
llum. 

Sine tuo númine, nihil 
est in hómlne, nihil est in
nóxium. 

Lav a quod est sórdldum, 
riga quod est áridum, sana 
quod est sáucium. 

Flecte quod est rlgidum, 
fove quod est frlgidum, rege 
quod est dévium. 

Da tuis fldéllbus, ln te 
confidéntibus, sacrum septe
nárium. 

Da virtútis méritum, da 
salútis éxitum, da perénne 
gáudium. 

Amen. Allelúja. 

+ A szent evangelium sza- tf<Sequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. (14, 

(14, 23-31.) 23-31.) 

Az időben: Mondá Jézus az 1 n illo témpore: Dixit Jesus 
ő tanltványainak: Ha disclpulis suis: Si qu1s dl

valaki szeret engem, az én ligit me, sermónem meum 
beszédemet megtartja; és servábit, et Pater meus dl
Atyám is szeretni fogja őt, liget eum, et ad eum ve
és hozzája megyOnk, és la- niémus, et manslőnern apud 
kóhelyet szerzOnk nála. Aki eum faciémus: qui non dlli
engem nem szeret, az én git me, sermónes meos non 
beszédeimet nem tartja servat. Et sermónem quem 
meg; a beszéd pedig, melyet audlstis, non est meus: sed 
hallottatok, nem az enyém, ejus, qui misit me, Patris. 
hanem az Atyáé, ki engem l Haec locútus sum vobis, 
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kllldött. Ezeket szólottam apud vos manens. Parácll
oektek, nálatok lévén. A VI- tus autern Splritus Sanctus, 
gasztaló pedig, a Szentlélek, quem mlttet Pater ln nő
kit az Atya az én nevemben mlne meo, ille vos docébit 
kllld, az majd megtanit ti- ómnia, et súggeret vobis 
teket mindenre, és esze- ómnia, quaecúmque dlxero 
tekbe juttat mindent, amit vobis. Pacem rellnquo vo
mondottam nektek. Békes- bis, pacem meam do vobis: 
séget hagyok nektek, az én non quómodo mundus dat, 
békességemet adom nek- ego do vobis. Non turbétur 
tek; nem miként a világ cor vestrum, neque forrni
adja, adom én nektek. Ne det. Audlstls quia ego dixl 
riadjon meg szlvetek, és ne vobis: Vado, et vénio ad 
féljen. Hallottátok, hogy azt vos. Si diligerétis me, gau
mondottam nektek: Elme- derétis útique, quia vado ad 
gyekéshozzátok jövök. Ha Patrem: quia Pater major 
szeretnétek engem, csak me est. Et nunc dlxl vobis 
örlllnétek annak, hogy az prlúsquam fiat: ut cum fac
Atyához megyek; mert az tum fúerit, credátis. jam 
Atya nagyobb nálamnál. non multa loquar voblscum. 
És most megmondottam Venit enim princeps mundi 
nektek, miel<ltt megtörtén- hujus, et ln me non habet 
nék, hogy midlin meglesz, quidquam. Sed ut cognóscat 
higgyetek. Immár nem sokat mundus, quia dlligo Patrem, 
fogok beszélni veletek; mert et sicut mandátum dedit 
jön e világ fejedelme; de én- mlhl Pater, sle fácio. 
bennem semmije sincsen; 
hanem, hogy megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát 
és amint meghagyta nekem az Atya, úgy cselekszem. 

Felajánlásra. (Zs. 67, 29, 1 Offertoriwn. (Ps. 67, 29-
30.) Erlisltsd meg, lsten, 30.) Confirma hoc, Deus, 
amit köztil nk készítettél: quod operát us es in nobis: 
jeruzsálemi templomodból, a tempio tuo, quod est ln 
királyok hozzanak neked Jerúsalem, tibi óHerent re-
ajándékot, alieiujal ges múnera, allelúja. 

Csendes imádság. KérOnk, secreta. Múnera, quaesu
Urunk, szenteld meg mus, Dómine, obláta 

ezeket a felajánlott ajándé- sanctifica: et corda nostra 
koka t: és szlvünket a Szent- Sancti Spirítus lllustratlóne 
léleknek felvilágosftása által emúnda. Per Dómlnum no
tlsztftsd meg. A mi Urunk... strum . . . ln unitáte ejús· 
'Jgyanazon Szentlélekkel. dem Spfrltus Sancti. 

Prefáció a pQnkOsdl, 564. 1. 
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Áldozásra. (Ap. csel. 2, 'i Communio. (Act. 2, 2-4.) 
2-4.) Hirtelenül zaj támada Factus est repénte de caelo 
az égből, ahol ültek, olyan, sonus, tamquam advenlén
mint a heves szélvész zú-1 tis splritus veheméntis, ubi 
gása, alieiujal És mindnyá- erant sedéntes, allelúja: et 
jan betelének Szentlélekkel repiéti sunt omnes Spiritu 
és hirdették lsten nagy tet- Sancto, loquéntes magnália 
t~it, alleluja, alleluja l Del, ali el úja, ali el úja. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Sancti 
t-\ A Szentléleknek ránk Splritus, Dómlne, corda 
áradása tisztitsa meg, nostra mundet infúsio: et 
Urunk, szlvünket és har- sui roris Intima aspersióne 
matja szlvünk mélyéig ha- foecúndet. Per Dóminum 
tolva, termékenyftse meg nostrum jesum Christum, 
azt. A mi Urunk ... ugyan-l Filium tuum ..• in unitáte 
azon Szentlélekkel. 1 ejúsdem Splritus Sancti. 

Ptinkhdhétfll. 
(StAcl6s-templom : Szent Péter bilincseinek temploma.) 

A pünkOsdl ünnep nagysAgAt mutatja az is, hogy egész oktá
vAja alatt mlnden napra külön miseszöveget llllitott össze az 
EgyhAz és valamennyiben a Szentlélek csodáit ünnepli. A mal 
mise szövcge utal több helyen az újonnan megkereszteltekre is, 
mert ezen a napon is szoktak az ősegyházban keresztelni annak 
emlékére, hogy Szent Péter ezen a napon keresztelte meg a legelső 
hlvőket. 

Bevonulásra. (Zs.SO, 17.) l Introitus. (Ps. 80, 17.) 

lláplálta őket a búza ~~ibávit eos ex ádipe 
zslrjával, alleluja: és i fruménti, allelúja: 
jóllaktatá mézzel a et de petra, melle 

kősziklából, alleluja, alle- saturávit eos, allelúja, alle
lujai(Zs. 80, 2.)Örvendjetek lúja. (Ps. ibid. 2.) Exsultáte 
az Istennek, a mi segltőnk- Deo adjutóri nostro: jubi
n~k: Ujjongjatokjákob Iste- láte Deo jacob. r. Glória 
nenek. r. Dicsóség. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a pos- Qrátio. Deus, qui Apó
tolaidnak elküldted a '1 stolis tuis Sanetum de

Szentlelket, adj eredményt . d Isti Splritum: concéde plebi 
néped jámbor kérésének, l tuae piae petitiónis efféc
hogy akiknek megadtad a · tum; ut, quibus dedlstl 
hitet, ajándékozd meg azo- l fidem, largiáris et pacem. 
kat a békével is. Ami Urunk 1' Per Dóminum . . . in uni
.•. ugyanazon Szentlélekkel. táte ejúsdem. 
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Szentlecke az Apostolok cse
lekedeteiból. (10, 34, 42-48.) 
A ma napokban: Péter meg

J-\ nyitván száját, mondá: 
Férfiak, testvérek l Meg
parancsolá nekünk az úr, 
hogy hirdessük a népnek 
és bizonyítsuk, hogy ö az, 
akit az lsten az élők és a 
holta!< birájává tett. Róla 
tanuságot tesznek a pró
féták mind, hogy mindenki 
megnyeri a bünök bocsá
natát az ö neve által, aki 
csak hisz benne. Még mi
közben Péter e szavakat 
mondotta, a Szentlélek Ie
szálla mindazokra, kik az 
igét hallgaták. A körülme
télésböl való hivek, kik Pé
terrel jöttek oda, elcsodál
koznak vala, hogy a Szent
lélek malasztja kiöntetett a 
pogányokra is, hallják vala 
ugyanis öket nyelveken be
szélni és magasztalni az Is
tent. Ekkor Péter mondá: 

Léctio Actuum Apostoló-
rum. (10, 34, 42-48.) 

In diébus illis: Apériens 
Petrus os suum, dixit: 

Viri fratres, nobis praecépit 
Dóminus praedicáre pópulo: 
et testificári, quia ipse est, 
qui constitútus est a Deo 
judex vivőrum et mortuó
rum. Huic omnes prophétae 
testimónium pérhibent, re
missiónem peccatórum ac
clpere per nomen ejus om
nes, qui credu"t in eum. 
Adhuc loquénte Petroverba 
haec, cécidit Spiritus Sanc
tus super omnes, qui audi
ébant verbum. Et obstupu
érunt ex circumcisióne fidé
les, qui vénerant cum Petro: 
quia et in natlónes grátia 
Splritus Sancti effúsa est. 
Audiébant enim illos Io
quéntes linguis, et magni
ficántes Deum. Tunc re
spóndit Petrus: Numquid 
aquam quis prohibére po
test, ut non baptlzéntur hi, 
qui Spfritum Sanetum ac
cepérunt sicut et nos? Et 
jussit eos baptlzári in n~ 
mine Dómini jesu Christi. 

Vajjon megtagadhatja-e va
laki a vizet, hogy ezek meg 
ne kereszteltessenek, akik a 
Szentlelket épúgy elnyer
ték, mint mi? Elrendelé te
hát, hogy kereszteljék meg 
öket az úr jézus Krisztus nevében. 

Alleluja, alleluja! r.(Ap., Allelúja, allelúja. 1. 
csel. 2, 4.) Az apostolok kü- (Act. 2, 4.) Loquebántur 
Jönféle nyelven hird-.:tték váriis linguis Apóstoll mag
Isten nagy tetteit. Alleluja! nália Dei. Allelúja. (Hic ge
(Térdhajtás.) r. Jöjj el, nuflectitur.) r. Veni, Sancte 
Szentlélek, töltsd be hiveid Spfritus, reple tuórum corda 
szivét és gyújtsd fel bennük fidélium: et tui amóris in 
a szereteted tüzét. eis ignem accénde. 

Ünnepi ének ugyanaz, mint vasárnap, 659. 1. 
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o}4 A szent ev~lium sza-l +Sequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (3, 

(3, 16-21.) 16-21.) 

Az idllben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixitjesus 
Nikodémusnak : úgy Nicodémo: Sic Deus dllé

szerette lsten e világot, xit mundum, ut Filium 
hogy az ll egyszülött Fiát suum unigénitum daret: ut 
adta, hogy mmdaz, aki ll- omnis, qui credit in eum, 
benne hisz, el ne vesszen, non péreat, sed hábeat vi
hanem örök élete legyen. tam aetérnam. Non enim 
Mert nem azért küldötte ls- misit Deus FHium suum in 
ten az ll Fiát e világra, hogy mundum, ut júdicet mun
ftélje e világot, hanem hogy dum, sed ut salvétur m tn
üdvözüljön e világ lláltala. dus per ipsum. Qui credit in 
Aki llbenne hiszen, meg eum, non judicátur; qui 
nem ítéltetik; aki pedig autern non credit, jam judi
nem hiszen, már megltél- cátus est: quia non cre
tetett, mert nem hitt az ls- dit in nómine unigéniti Ff
ten egyszillött Fia nevében. lii Del. Hoc est autern ju
Az pedig az Itélet, hogy a vl- dfcium: quia lux venit in 
lágosság a világba jött, de l mundum, et dllexérunt hó
az emberek jobban szerették mlnes magis ténebras, quam 
a sötétséget, mint a világos- : lucern: erant enim eórum 
ságot; mivel cselekedetelk i maia ópera. Omnis enim 
gonoszak valának. Mert 1 qui male agit, odit lucern, 
mindaz, aki gonoszt cselek- : et non venit ad lucern, ut 
szlk, gyülöli a világosságot l non arguántur ópera ejus: 
és nem megy a világosságra, : qui au tem facit veri tá tem, 
hogy meg ne feddessenek az ·venit ad lucern, ut mani
ll cselekedetei; aki pedig az 1 testéntur ópera e jus; quia 
igazságot teszi, a világos-l in Deo sunt facta. 
ságra megy, hogy nyilvános-
ságra jöjjenek az ll cselekedetei,mert lstenben müveltettek. 

Felajánlásra. (Zs. 17, 14 Offertorium. (Ps. 17, 14 et 
és 16.) Dörgött az úr az ég- 16.) lntónuit de caelo Dómi
MI, haHatta hangját a Föl- n us, et Altlssimus dedit vo
séges: láthatóvá lettek a vl- cem ;iuam: et apparuéru11t 
zek forrásai, alieiujal fontes aquárum, allelúja. 

Csendes imádság. Szenteld secreta. Propltius, Dó
meg kegyesen, Urunk, ..._ mine, quaesumus, haec 

kérünk, ezeket az adomá- dona sanctifica: et hóstiae 
nyokat és e jelképes áldo- spiritális oblatióne suscépta, 
zatnak felajánlását elfo-l nosmetlpsos tibi pérflce mu-
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gadva, fogadj el minket l nus aetérnum. Per Dómi
magadnak örök áldozati ,. num nostrum jesum Chri-
ajándékuL A mi Urunk. . stum. 

Prefáció a Szentlélekrlll, 564. 
Aldozásra. Uán. 14, 26.) 1 Communio. Uoann. J-4, 

A Szentlélek megtanit tite- 126.) Spirítus Sanctus docé
ket, mlndenre, a11eluja, amit bit vos, allelúja: quaecúm
mondottam nektek, alleluja, que dlxero vobis, allelúja, 
alleluja! allelúja. , 

AJdozás utáni imádság. postconununio. Adésto, 
Állj mellette kérünk, quaesumus, Dómine, 

Urunk, népednek és az pópulo tuo: et quem my
ellenség dühétól védd meg , stérlis caeléstibus imbuisti, 
óket, akiket e mennyei l ab hóstium furóre defénde. 
mlsztérlumban részesitet-J Per Dóminum nostrum Jé-
tél. A mi Urunk. sum Christum. 

POnkiad uüni kedd. 

(SUclós-templom : a Szent Anaszthla-templom.) 

A szentmlse ismét a megkereszteltekkel van szoros kapcsolat
ban. Megmutatja két boldogiló kincsünket : a Szenileiket és az 
Egyhbat. A Szentlélekről sokat elmond nekünk : megtiszUtja 
szfvünket (or.), megerősit a bérmálásban (lecke), tanit (ali.) és 
az Eucharisztiában megdicsilli (com.). Az Egyházat pedig be
mutatJa, mint a mennyek orsz.tgát és az úr aklát. es Krisztus, 
a Jó P.tsztor jobban megóv mlnket, mlnt a császllr, akinek az 
udvari temploma a mai stllciós-templom. 
Bevonulásra. (Ezdrás 4, 2, l Introitus. (4 Esdr. 2, 36 et 

36 és 37.) 37.) 

•

egyétek dicsilségetek .cclpite jucunditátem 
örömét, alleluja; há- glóriae vestrae, alle-
lát adva Istennek, l úja: grátias agéntes 

alleluja; ki titeket amenny- Deo, allelúja: qui vos ad 
országra meghfvott, alle- caeléstia regna vocávit, al
luja, alleluja, alleluja. (Zs. lelúja, allelúja, allelúja. (Ps. 
77, l.) Figyelj, népem, tanl- 77, 1.) Atténdite, pópule 
tásomra, haltsd füled szá- me us, legern meam: inclináte 
jam igélre. y. Dicsőség. aurem vestram in verba 

oris mel. f. Glória Patri. 

Könyörgés. Legyen seglt
ségünkre, kérünk, 

Urunk, a Szentlélek ereje, 
Orátio. Adsit nobis, quae

sumus, Dómlne, virtus 
Sp Iritus Sancti: quae et 
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és tisztitsa meg kegyesen 
szlvOnket és őrlzze meg 
minden baj tól. A ml Urunk ... 
ugyanazon Szentlélekkel. 
Szentlecke az Apostolok cse-

lekedeteiblll. (8, 14-17.) 
A ma napokban: Midlln az 

J-\ apostolok, kik jeruzsá
lemben voltak, meghallot
ták, hogy Szamaria befo
gadta az lsten Igéjét, elkül
dék hozzájuk Pétert és Já
nost, kik odajövén, Imád
koztak értük, hogy elnyer
jék a Szentlelket, mert az 
még egyikükre sem szállott 
le, hanem csak meg valának 
keresztelve az úr Jézus ne
vében. Ekkor rájuk tevék 
kezüket s azok elnyerék a 
Szentlelket. 

Alleluja, alleluja l 8'. (Ján. 
14, 26.) A Szentlélek majd 
megtanit titeket mindenre, 
amit mondottam nektek. 
Alleluja. 

corda nostra dernénter ex
púrget, et ab ómnibus tue
átur advérsis. Per Dóml
num ... in unltáte ejúsdem. 
Léctio Actuum Apostoló-

rum. (8, 14-17.) 

I n d ié bus il lis: Cum audis
sen t Apóstoli, qui erant 

jerosólymis, quod recepls
set Samaria verbum Dei, 
misérunt ad eos Petrum, et 
joánnem. Qui cum venls
sent, oravérunt pro lpsls, ut 
acclperent Splritum Sanc
tum: nondum enim in quem
quam illórum vénerat, sed 
baptizáti tantum erant in 
nómine Dómini jesu. Tunc 
imponébant manus super 
illos, et accipiébant Spiri
tum Sanctum. 

Alle1úja,allelúja. 8' .(Joann. 
14,. 26.) Spfrltus Sanctus 
docébit vos quaecúmque 
dfxero vobis. Allelúja. 

(Térdhajtás, Veni Sancte vers és sequentia ugyanúgy, mlnt 
vasárnap, 659. 1.) 

+ A szent evangélium sza- + Sequéntia sa.ncti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joAnnem. (10, 

(10, 1-10.) 1-10.) 

Az idllben: Mondá Jézus a I n illo témpore: Dixit jesus 
farizeusoknak: Bizony, p harisaeis: Amen, amen 

bizony mondom nektek: dico vobis: qui non intrat 
aki nem az ajtón megyen be per óstium in ovfle óvium, 
a juhok aklába, hanem sed ascéndit aliúnde, Ille fur 
másunnan mászik be, <IZ tol- est, et latro. Qui autern ln
v~j és rabló. Aki pedig az trat per óstium, pastor est 
aJtón megyen be, pásztora óvium. Huic ostiárius ápe
a juhoknak. Ennek az ajtón- rit, et oves vocem e jus 
álló ajtót nyit és a juhok az áudiunt, et próprias oves 
6 szavára hallgatnak és ne- vocat nomlnátim, et edúcit 
vOkön szólltja a mae:a ju- eas. Et cum próprias oves 
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halt és vezeti azokat. Midön l emfserit, ante eas vadlt: 
juhait kiereszti, elöttük me- et oves illum sequúntur, 
gyen és a juhok őt követik, quia sciunt vocem ejus. 
mert ismerik szavát. Idegen Aliénum autern non se
után pedig nem mennek, ha- quúntur, sed fúgiunt ab eo; 
nem futnak tllle, mert nem is- quia non novérunt vocem 
merik az idegenek szavát. E alienórum. Hoc provérbium 
példabeszédet mondá nekik dixit eis jesus. Illi autern 
jézus; ők pedig nem érték, non cognovérunt quid lo
mit beszéle nekik. Ismét querétur els. Dixit ergo 
mondá tehát nekik jézus: eis Iterum jesus: Amen, 
Bizony, bizony mondom amen dico vobis, quia ego 
nektek, hogy én vagyok a sum óstium óvium. Omnes 
juhok ajtaja. Mindnyájan, quotquot venérunt, fures 
akik csak előttem jöttek, sunt, et latrónes, et non 
tolvajok és rablók, de nem audiérunt eos oves. Ego 
hallgattak rájuk a juhok. Én sum óstlum. Per me si 
vagyok az ajtó. Aki énraj- quis introlerit, salvábitur: 
tam keresztül megyen be, et ingrediétur, et egredié
üdvözül; és bejár és kijár és tur, et páscua invénlet. Fur 
legelőt talál. A tolvaj csak non venit nisi ut furétur, et 
azért jön, hogy lopjon és öl- mactet, et perdat. Ego veni 
jön és pusztttson; én azért ut vitam hábeant, et abu n
jöttem, hogy életük legyen dántius hábeant. 
és minél több legyen. 

Felajánlásra. (Zsolt. 77, 
23-25.) Az úr megnyitotta 
a mennynek ajtait és man
nát hullatott nekik eledelül; 
mennyei kenyeret adott ne
kik, angyalok kenyerét ette 
az ember, alleluja! 

Csendes imádság. Tisztlt
son meg minket, ké

rünk, Urunk, az itt levő 
adományok felajánlása és 
tegyen méltókká a szent 
áldozatban való részvételre. 
A mi Urunk. 

Offertoriwn. (Ps. 77, 23-
25.) Portas caeli apéruit 
Dóminus: et pluit illis man
:ta, ut éderen t: panem caeli 
dedit eis, panem Angelórum 
manducávit homo, allelúja. 

Secreta. Purificet nos, quae
.._ sumus, Dómine, múne
ris praeséntis oblátio: et 
dignos sacra participatióne 
efffciat. Per Dóminum no
strum jesum Christum, Fl
lium tuum. 

Prefáció a pünkösd~ 564. l. 
Áldozásra. (Ján. 15, 26; l Communio. (Joann. 15, 

16, 14.) A Lélek, ki az Atyától 26; 16, 14.) Spfrltus quia 
származik, alleluja; 6 majd Patre procédit, allelír ja: 
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megdicslift engem, alleluja, ille me clarlflcáblt, alle-
alleluja. lúja, allelúja. , 
A ldozásutániimádság. Lel- postcommunio. Mentes 
f'\ künket, kérünk, Urunk, nostras,quaesumus, Dó
az Isteni szentség által új l tsa mlne, Splrltus Sanctus dl
meg a Szentlélek, mert vínls réparet sacraméntls : 
limaga minden bűn meg- quia Ipse est remissio óm
bocsátója. A ml Urunk. . • nl um peccatórum. Per Dóml
ugyanazon Szentlélekkel. num ... ln unitáte ejúsdem. 

Pllnkösd uünl IZeniL 
(StAclós-templom : a Sancta Maria Major-bazilika.) 

A nyári ~vnegyedes böjt első napja, de a szent szövegekben 
a pünkösdi misztérlum gondolata áll előtérben. TalAn az evan
géliumban emlitett élet kenyere van kapcsolatban a kAntorböjttel, 
amellyel Aldást kérünk és hálát adunk a nyári aratásért, a földi 
keny~r~rt. - A nyári kántorböjt ugyanis eredetileg_ a gabona
arattsért hálaadó ünnep volt. Ma gondolhatunk az EgyhAz lelki 
aratására : .a bérmálkozókra és az 6jonnan fölszentelt papokra.
E miaéknek egy másikl de gyöngén hangsúlyozott motlvuma 
a lelki megújulás és a bunbánat. 

Bevonulásra. (Zs. 67, 8-9.) l Introitus. (Ps. 67, 8 et 9.) 

llsten, mikor néped Ileus, dum egrederéris 
élén klvonultál, és : coram pópulo tuo, 
utat készitettél ne- ! iter fáclens els, há-

kik, és közlittOk laktál, alle-, bitans in lllis, allefúja: terra 
tuja; megremegett a föld, mota est, caell distlllavé
csepegtek az egek, alleluja, runt, allelúja, allelúja. (Ps. 
alleluja. (Zs. 67, 2.) Felkél ibid., 2.) Exsúrgat Deus, et 
az lsten és elszélednek disslpéntur inlmlci ejus: et 
ellenségei; és elfutnak eh~lle, fúgiant, qui odérun t eum, 
kik lit gyűlölik. r. Dicsliség. a fácie ejus. r. Glória Patri. 

Ez a rész az ősi szentmlse maradvAnya. A Kyrle után ezt 
mondja a pap : 

Könyörögjünk. Lelkünket, Qrémus. Mentes nostras, 
kérOnk, Urunk, világo- quaesumus, Dómine, 

sltsa meg a Vigasztaló, kl Paráclitus, qui a te procé
belőled támad és vezessen dit, illúminet: et indúcat 
el mlnden .igazságra, amint in omnem, sicut tuus pro
Flad meg1gérte: Ki veled mlslt Fllius, veritátem: Qui 
él... ugyanazon Szentlélek- tecum . . • in unltáte ejús-
kel. dem. 
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Szentlecke az Apostolok cse-
lekedeteiből. (2, 14-21.) 

A ma napokban: Péter a 
1-\ tizeneggyel ott álla s 
fOlernelé szavát és beszédet 
intéze hozzájuk: Zsidó fér
fiak és jeruzsálem összes la
kói l Vegyétek tudomásul és 
halljátok fOletekkel szavai
mat. Nem részegek ezek, 
ahogy gondoljátok, hiszen 
a nappalnak még csak har
madik órája vagyon, ha
nem ez az, ami joel próféta 
által mondatott: És leszen 
az utolsó napokban (mondja 
az Úr), hogy kiárasztok az én 
Lelkemből minden emberre, 
akkoron a ti fiaitok és leá
nyaitok prófétálni fognak, 
ifjaitok látomásokat lát
nak, öregjeiteknek pedig 
álomlátásaik lesznek. Es pe
dig szolgáimra s szolgálóim
ra öntök ki ama napokban 
Lelkemblll s prófétálni fog
nak. Csodákat fogok tenni 
odafönn az égen és jeleket 
lenn a földön, vért, tüzet és 
füstpárát. A nap sötétséggé 
fog változni, a hold pedig 
vérré, mlelőtt eljő az Urnak 
nagy és nyilvánvaló napja. 
És lesz, hogy mindaz, aki 
segitségtil hlvja az úr ne
vét, üdvözül. 

Alleluja. r. (Zs. 32, 6.) 
Az úr igéje alkotta az ege
ket, és szájának lehellete 
minden seregüket. 

Léctio Actuum Apostoló-
rum. (2, 14-21.) 

In diébus illis: Stans Pe
trus cum úndecim, levá

vit vocem suam, et locútus 
est eis: Viri judaei, et qui 
habitátis jerúsalem uni
vérsi, hoc vobis notum sit, 
et áuribus perelpite verba 
mea. Non enim, sicut vos 
aestimátis, hl ébrii sunt, 
cum sit hora diéi tértia: sed 
hoc est, quod dictum est 
per prophétarn joel: Et erit 
in novissirnis diébus (dicit 
Dóminus) effúndarn de Spi
ritu meo super omnern car
nem, et prophetábunt filii 
vestri, et flliae vestrae, et 
júvenes vestri vlsiónes vi
débunt, et senlóres vestri 
sómnia somniábunt. Et qui
dem super servos meos, et 
super anclllas meas in dié
bus illis effúndarn de Spi
ritu meo, et prophetábunt: 
et dabo prodlgia in caelo 
sursum, et signa in terra 
deórsum, sánguinem, et ig
nem, et vapórem fumi. 
Sol converterétur in téne
bras, et luna in sánguinem, 
ántequam vénlat dies Dó
mini magnus et manifé
stus. Et erit: omnis qui
cúmque invocáverit nomen 
Dómini, salvus erit. 

Allelúja. 1. (Ps. 32, 6.) 
Verbo Dómini caeli firmáti 
sunt, et Spiritu oris ejus 
omnis virtus eórum. 

(Itt mondja a pap Glória ln ex célsis-t és ett öl kezdve rendesen 
!olytatódlk tovf!bb a misc.) 
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Könyörgés. Add meg, ké·IQrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható, ir- ; mus, omnipotens et mi

galmas lsten, hogy a Szent-: séricors Deus: ut Splritus 
lélek hozzánk jöjjön és ben- Sanctus advéniens, tem
nünk való lakása által te- plum nos glóriae suae dig
gyen minket kegyesen dl- nánter inhabitándo perfl
csőségének templomává. A . ciat. Per Dóminum . . . in 
mi Urunk ... ugyanazon. 1 unitáte ejúsdem. 

(A 2. ki:lnyörgés : az Egyházért, vagy a pápáért, 622. l.) 

Szentlecke az Apostolok cse-~ Léctio Actuum Apostoló-
lekedeteiből. (5, 12-16.) rum. (5, 12-16.) 

Ama napokban: Az a pos- J n diébus illis: Per manus 
tolok keze által pedig autern Apostolórum fié

sok jel és csoda történik vala ban t signa et prodlgia multa 
a nép között.És mindnyájan in plebe. Et erant unanlmi
egy érzülettel valának Sala- ter omnes in pórtlcu Salo
mon tornácában. Mások kö- mónis. Ceterorum autern 
zül azonban senki sem mert nemo audébat se conjún
közéjük elegyedni, viszont a 1 gere illis: sed magnificábat 
nép nagyra becsülte llket.Az , eos pópulus. Magis autern 
Úrban hivll férfiak és nllk augebátur credéntium in 
sokasága egyre növekszik Dórnino multitúdo virórum 
vala,úgyannyira,hogy kivlt- ac mullerum, ita ut in pia
ték a betegeket az utcákra s téas ejlcerent inffrmos, et 
hordágyakraésnyoszolyákra pónerent in léctulis ac gra
rakták öket, hogy mikor Pé- bátis, ut, venlén te Petro, 
ter jön, legalább az árnyéka saltem umbra illius obum
érje valamelyiküket s meg- bráret quemquam illórum, 
szabaduljanak betegségeik- et liberaréntur ab infirmi
töl. Sőt jeruzsálem szom- tátibus suis. Concurrébat 
szédos városainak népsoka- autern et multitúdo viciná
sága is odatódult, hozva a rum civitátum jerúsalem, 
betegeket és a tisztátalan afferéntes aegros, et ve
szellemektlll gyötrötteket, xátos a spirltibus imrnún
kik mind meggyógyultak. dis: qui curabántur omn es. 

Alleluja és ünnepi ének, mint pünkösd vasArnapján 659. l, 

~A szent evangélium sza- l ,Z.Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint., secúndum joánnem. (6, 

(6, 44-52.) 44-52.) 

Az idöben: Mondá jézus a l n illo térnporc: Dixit jesus 
zsidók seregének: Senki ! turbis judaeórum: Nemo 

sem jöhet énhozzám, hacsak potest venire ad me, nisi 
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az Atya, ki engem küldött, Pater, qui misit me, tráxerit 
nem vonzza őt; és én fel tá- eum: et ego resuscitábo eum 
masztom őt az utolsó napon. in novlssimo die. Est scri
Meg vagyon Irva a próféták- ptum in prophétis: Et erunt 
nál : Mindnyájan az lstentől omnes docibiles Dei. Om
lesznek tanltva. Mindaz, aki nis, qui audivit a Patre, et 
az Atyától hallott és tanult, dldicit, venit ad me. Non 
énhozzám jön. Nem rnintha quia Patrem vidit quis
az Atyát látta volna valaki, quam, nisi is, qui est a Deo, 
mert csak aki lstentől való, hic vidit Patrem. Amen, 
az látta az Atyát. Bizony, amen dico vobis: qui credit 
bizony mondom nektek: Aki in me, habet vitam aetér
hisz énbennem, örök élete nam. Ego sum panis vitae. 
vagyon. ~n vagyok az élet Patres vestri manducavé
kenyere. Atyáitok mannát runt manna in desérto, et 
ettek a pusztában és meghal- mórtui sunt. Hic est panis 
tak. Ez a mennyből leszálló de caelo descéndens: ut si 
kenyér, hogy aki abból quis ex ipso manducáverit, 
eszik, meg ne haljon. ~n va- non moriátur. Ego sum 
gyok az élő kenyér, mely panis vivus, qui de caelo 
mennyből szállott alá. Ha descéndi. Si quis manducá
valaki e kenyérből eszik, verit ex hoc pane, vivet in 
örökké él; és a kenyér, me- aetérnum: et panis, quem 
lyet majd én adok, az én ego dabo, caro mea est pro 
testem a világ életéért. mundi vita. 

Felajánlásra. (Zsolt. 118, Offertorium. (Psalm. 118, 
47-48.) Parancsaidról elméi- 47-48.) Meditábor in man
kedem, me rt szeretem őket: dátis tu is, quae diléxi valde: 
parancsaid felé emelem ke- et levábo manus meas ad 
zemet, mert kedvesek ne-l mandáta tua, quae diléxl, 
kem, alleluja. allelúja. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Accipe, quaesu
el, kérünk, Urunk, a be- .._ mus, Dómine, munus 

mutatott adományokat s oblátum: et dignánter ope
tedd kegyesen, hogy amit a 

1 
ráre; ut, quod mystériis ági

misztériumban megteszünk, 1 mus, piis efféctibus celebré
azt kegyelmi hatásában is l mus. Per Dóminum nostrum 
megünnepeljük. A mi. jesum Christum. 
A 2. csendes lmAdsAg az EgyhAzért vagy a pápAért, 624. J.) 

Prefáció a pünkösdi 564. J. 

Áldozásra. (Ján. 14, 27.) l Communio. (Joann. 14, 
Békességet hagyok nektek, 27.) Pacem rellnquo vobis, 
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alleluja; az én békességemet alle! úja: pacem meam do 
adom nektek, alleluja, alle- vobis, allelúja, allelúja. 
''!Ja. 

Aldozás utáni imádság postcommunio. Suméntes, 
A mennyei áldozati ele- Dómine, caeléstia sa

delt magunkhoz véve, kér- craménta, quaesumus ele
jOk, Urunk, kegyességedet, méntiam tuam: ut, quod 
hogy amit itt az 1dllben cse- temporáliter gérimus, aetér
lekszOnk, azt az örök örömök 1 nis gáudlis consequámur. 
közt elnyerjük. A ml Urunk. l Per Dómlnum. 
(A 2. fllclozás utflni imfldság: az Egyházért, vagy a pápflért, 625. l.) 

Plinkisd uünl cslitirtök. 
(Stációs-templom : a Szent Lórine-bazilika a falakon kivül.) 

CsUtörtökön ereeletileg nem volt istentisztelet. Ezért Ismétel
Jük ma ls az olvasmányok kivételével a vasárnapi mlsét. (A 2. imád
dg mind a három helyen az Egyházért, vagy a pflpáért, 622-625.1.) 

Szentlecke az Apostolok cse-l Léctio Actuum Apostoló-
lekedeteiblll. (8, 5-8.) l rum. (8, 5-8.) 

l\ ma napokban: Fülöp I n diébus lll is: Phlllppus 
t"\ Szamaria városába ju-j descéndens ln civltátem 
tott és hirdette nekik Krlsz- , Sarriarlae, praedicábat illis 
tust. Tömegesen és egyet-j Christum. lntendébant au
értden figyeltek arra, ami- tem turbae his quae a Phi
ket Fülöp mondott, hallván llppo dicebántur, unaolmi
és látván a jeleket, melye- ter audiéntes, et vldéntes 
ket cselekedett. Mert a tisz- signa quae faciébat. Multl 
tátalan lelkek kimentek enim eórum, qui habébant 
hangos kiáltással sokakból, spirítus immúndos, elamán
klkben lakoztak és sok ina- tes voce magna, exlbant. 
szakadt és sánta meggyó- Multi autern paralytlci, et 
gyult. S llln nagy az öröm elaudi curáti sunt. Factum 
abban a városban. est ergo gáudium magnum 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(9, 1-6.) 

Az id {iben: összehiv á jé
zus a tizenkét apostolt, 

er6t és hatalmat ada nekik 
minden ördögök fölött és a 

ln illa civitáte. 

+ Sequéntia sa.ncti Evangélii 
secúndum Lucarn 

(9, 1-6.) 

In illo témpore: Convocátis 
jesus duódecírn Apósto

lis, dedit lllis virtútem, et 
potestátem super ómnia 
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nyavalyák gyógyítására. És daemónia, et ut languóres 
elküldé llket, hogy hirdes- curárent. Et misit illos 
sék az lsten országát és a praedicáre regnum Dei, et 
betegeket meggyógyltsák. sanárc infirmos. Et ait ad 
És mondá nekik: Semmit illos: Nihil tuléritis in via, 
se vigyetek az útra, se bo- neque virgam neque pe
tot, se táskát, se kenyeret, ram, neque panem, neque 
se pénzt, se két köntöstök pecúniam, neque duas túni
ne legyen. Amely házba be- eas habeátis. Et in quam
tértek, ott maradjatok és cúmque dornum intravéri
onnan ki ne menjetek. És tis, ibi manéte, et inde ne 
ha valahol be nem fogad- exeátis. Et quicúmque non 
nak titeket, kimenvén abból recéperint vos: exeúntes de 
a városból még lábaitok po- civitáte illa, étiarn púlve
rát is rázzátok le bizonysá- rem pedum vestrórum ex
gu! ellenük. Elmenvén te- cútite in testimónium supra 
hát, bejárák a falvakat, hir- illos. Egréssi autern eireui
detvén az evangéliumot és l bant per castélla, evangeli
gyógyítván mindenütt. , zántes, et curántes ubíque. 

Pünkösd utáni p6ntek 
(Stációs-templom : a tizenkét Apostol bazilikája.) 

Az évnegyedes böjt vezeklése és a pünkösdi öröm a mai nap 
két gondolata. Az inaszakadtban, akinek az úr megbocsátja 
búneit és meggyógyltja betegségét, magunkat kell látnunk. És az 
úr Lelke szerzi meg nekünk is a bocsánatot. Örüljünk neki és 
imádkozzunk érte. 

Bevonulásra. (Zs. 70, 8, 23.) 

lleljék el szájam dícsé
reteddel, alleluja; 
hadd énekeljem, alle

luja: örvendezik majd aj
kam, ha neked énekelek, 
alleluja, alleluja. (Zs. 70, 
1-2.) Uram, tebenned remé
lek, soha meg ne szégyenül
jek, igazságodban szabadíts 
meg és ments meg engem. 
1. Dicsöség. 

Könyörgés. Add meg, ké
rünk, irgalmas lsten, 

Egy házadnak, hogy a Szent-

."'isstilc 

Introitus. (Ps. 70, 8 et 23. 

llepleátur os meum 
laude tua, allelúja: 
ut possim cantáre, 

allelúja: gaudébunt lábia 
mea, dum cantávera tibi, 
allelúja, allelúja. (Ps. ibid., 
1-2.) ln te, Dómine, sperávi
non confúndar ín aeternum: 
in justitia tua libera, me, 
et éripe me. 1. Glória Patri 
et Fílio. 

Orátio. Da, quaesumus, 
Ecclésiae tuae, miséri

cors Deus: ut Sancto Spi-

43 
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lélekben egyesülve sem
miféle ellenséges támadás se 
nyugtalanltsa.Aml Urunk ... 
ugyanazon Szentlélekkel. 

ritu congregáta, hostlli nul
látenus incurslőne turbétur. 
Per Dómlnum ... in uni
táte ejúsdem. 

(A 2. könyörgés : az Egyhtlzért, vagy a pápáért, 622. 1.) 

Szentlecke joel prófétától. Uctio Joélis Prophétae. (2• 
(2, 23-24, 26-27.) 23-24 et 26-27.) 

Azt mondja az Úristen: Haec dicit Dóminus Deus: 
Sion fiai, ti is ujjong- Exsultáte, filii Sion, et 

J!ltok, és örvendezzetek az laetámini in Dórnino Deo 
Urban, a ti Istenetekben, vestro: quia dedit vobis doc
mert megadja nektek az tőrern justitiae, et descén
igazság tanltóját, és korai dere fáciet ad vos imbrem 
meg késői esőt hullat reátok, matutinum et serótinum, 
mint egykoron. És meg- sicut in princlpio. Et imple
telnek a szérűk gabonával, búntur áraeae fruménto, et 
és árad a sajtókból a bor redundábunt torcuiária vino 
meg az olaj. Jóllakásig eszi- et óleo. Et comedétis ve
tek majd ennivalótokat, és scéntes, et saturablmini, et 
áldjátok az úrnak, Istene- laudábitis nomen Dómini 
teknek nevét, ki csodálatos Dei vestri, qui fecit mira
dolgokatcselekedettveletek; bllia vobiscum: et non con
és népem soha többé meg ' fundétur pópulus meus in 
nem szégyenül. Akkor majd l sempitérnum. Et sciétis quia 
megtudjátok, hogy én Izrael 1 in médio Israel ego sum: et 
k_özepette vagyok; és én, az ego Dóm l n us Deus vester, 
Ur, vagyok a ti Istenetek, et non est ámplius: et non 
és nem más, és népem soha confundétur pópulus meus 
többé meg nem szégyenül, in aetérnum: ait Dómlnus 
mondja a mindenható úr. omnlpotens. 

Alleluja, alleluja l f. Allelúja, allelúja. f.(Sap. 
(Bölcs. 12, l.) Mily jó és 12, l.) O quam bonus et 
kegyes, Uram, a te Lelked suávis est, Dómine, Splritus 
közöttünk l Alleluja. tu us ln nobis! Allelúja. 
(Térdhajtás, Veni sancte vers és sequentia ugyanúgy, mint vas-ir-

nap, 659. 1.) 

+A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangétü 
Itasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(5, 17-26.) (5, 17-26.) 

Az időben: Történt egy }"illo témpore: Factum est 
napon, hogy jézus le- in una diérum, et jesus se

ült tanltani, s ott ülének a débat docens. Et erant pha-
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farizeusok és törvénytudók risaei sedéntes, et legis 
is, kik Galileának és Judeá- doctóres, qui vénerant ex 
nak minden falvaiból ésjeru- omni castéllo Galilaeae, et 
zsálembéil jöttek vala; és ott Judaeae, et jerúsalem: et 
volt az úr ereje azok meg- virtus Dómini erat ad sa
gyógyftására. Es íme: több nándum eos. Et ecce viri 
férfi hoza ágyon egy ina- portántes in lecto hóminem, 
szakadt embert, klt igyek- qui erat paralyticus: et 
vének bevinni és eléje tenni. quaerébant eum inférre, et 
De nem találván utat a so- pónere ante eum. Et non 
kaság miatt, ahol c5t bevi- inveniéntes qua parte illum 
gyék, fölmenének a héja- inférrent prae turba, ascen
zatra, s a padJáson át bo- dérunt supra tectum, et per 
csáták 6t le ágyastul a kö- tégulas summisérunt eum 
zépre jézus elé. Ki mid6n cum lecto in médium ante 
látta azok hitét, mondá: jesum. Quorum fidern ut 
Emberi megbocsáttatnak vidit, dixit: Homo, remit
neked a bűneid. ~s kezdének túntur tibi peccáta tua. Et 
az Irástudók és farizeusok coepérunt cogitáre scribae 
gondolkodni, mondván: Ki- et pharisaei, dicéntes: Quis 
csoda ez, hogy ilyen károm- est hic, qui lóquitur blas
kodást beszél? Ki bocsát- phémias? Quis potest dl
hatja meg a bűnöket más, mlttere peccáta, nisi solus 
mint az lsten? Jézus pedig Deus? Ut cognóvit autern 
megismervén gondolatai- jesus cogitatiónes eórum, 
kat, feleletül mondá nekik: respóndens dixit ad illos: 
Mit gondoltok szfveitekben? Quid cogitátis in córdibus 
Mi könnyebb, azt monda-, vestris? Quid est facilius 
ni-e: Megbocsáttatnak ne- dicere: Dlmittúntur tibi 
ked bűneid, vagy azt mon- peccáta, an dicere: Surge, et 
dan i: Kelj fel és járj? Hogy ámbula? Ut autern sciátis 
pedig megtudjátok, hogy az quia Fllius hóminis habet 
Emberfiának hatalma va- potestátem in terra dimit
gyon a földön a bűnök meg- téndi peccáta (ait paraly
bocsátására, szóla az ina- tico): Tibi dico, surge, tolle 
szakadthoz: Mondom ne-~lectum tuum, et vade ln 
ked: Kelj föl, vedd ágyadat dom um tuam. Et contéstim 
és menj házadba. És azon- , consúrgens coram illis, tulit 
nal fölkelvén szem ük lát- lectum, in quo jacébat: et 
tára, vevé ágyát, melyen fe- ábiit in dornum suam, ma
küdt vala és hazaméne, ma- gnlficans Deum. Et stupor 
gasztalván az Istent. Erre apprehéndit omnes, et ma
elámulának mindnyájan és gnlficábant Deum. Et rep
dicslllték az Istent és elte- téti sunt timóre, dicéntes: 

43"' 
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Iének félelemmel, mondván: l Quia vidimus mlrabllia hó
Csodadolgokat láttunk ma. ' die. 

Felajánlásra. (Zs. 145, 2.) Offertoriwn. (Ps. 145, 2.) 
Dicsérd lelkem az Urat, dicsé- Lauda, án ima mea, Dómi
rem az Urat, amig csak élek, num: ·laudábo Dóminum in 
zsoltárténekelek Istenemnek, vita mea: psallam Deo meo 
amig csak leszek, alleluja. quámdiu ero, allelúja. 

Csendes imádság. Az ado- secreta. Sacriflcia, Dó
mányokat, Urunk, me- mine, tuis obláta con

lyeket szlned elé viszünk, spéctibus, ignis ille divfnua 
az az isteni tűz eméssze absúmat, qui discipulórum 
meg, amellyel a Szentlélek Christi Filii tui per Splritum 
felgyujtotta a szlvet Fiad- Sanetum corda succéndit. 
nak, Krisztusnak tanltvá- Per eúmdem Dómlnum no
nyaiban. Ugyanazon a ml... atrum . . . ln unitáte ejús-
ugyanazon Szentlélekkel. dem Spirítus Sanct!. 

(A 2. csendes imádság : az Egyházért, vagy a pápáért, 624. 1.) 
Prefáció a pünkösdi, 564. l. 

Áldozásra. (Ján. 14, 18.) Communio. (Joann. 14, 
Nem hagylak árván benne- 18.) Non vos relfnquam őr
teket, újra hozzátok jövök, phanos: véniam ad vos 
alleluja: és örvendezni fog Iterum, allelúja: et ga u dé-
a, ti szfvetek, alleluja. bit cor vestrum, allelúja. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsl
Magunkhoz vettük, mus, Dómine, sacri 

Urunk, a szent misztérium dona mystérii: humliiter 
viszontadományát, aláza- deprecántes; ut, quae in tui 
tosan kérünk, hogy amit commemoratiónem nos fá
emlékezetedre tennünk pa- cere praecepísti, in nostrae 
rancsoltál, váljék gyenge- proficiant infirmitátis auxl
ségünk segltségévé: Ki élsz. lium: Qui vivis. 
(A 2. áldozás utáni imádság: az Egyházért. vagy a pápáért, 625. 1.) 

POnkösd utinl szombat. 
(Stációs-templom : Szent Péter bazilikája.) 

A kántorböjtök szombatja a papszentelés napja. Ma, az ara
tás ünnepén, kétszeresen kell imádkoznunk munkásokert az 
úr földjére. Az olvasmány.ok azonban a nyári aratásra is utalnak. 
lsten áldása függ a parancsok teljesltésétól. A stációs-templomra 
való tekintetból a szentmise megemlékezik Péter házában történt 
gyógyltásról. A mai nap egyébként a Pünkösd oktáviját és az egész 
bútvéti ünneplést fejezi be. Az Onzefoglaló zárószavakat az introl-
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tus fejezi ki. Ebben foglalja össze a liturgia mindazt, amit a Szent· 
lélekről tud mondani. lsten szeretete nem más, mint az lsten· 
gyermekség, a megszentelö kegyelem, a megdicsőülés, a megdicsőült 
jézus életében való részesedés. Ez hitünk legbensőbb lényege. 

Bevonulásra. (Róm. 5, 5.) Introitus. (Rom. 5, 5.) 

•

z lsten szeretete ki- [láritas Dei diffúsa est 
áradt szlvünkbe, al- in córdibus nostris, 
lel uj a: a bennünk allefúja: per inhabi-

lakozó Szentlélek által, alle- tántem Splritum ejus in no
tuja, alleluja. (Zs. l 02, bis, allelúja, allelúja. (Ps. 
1.) Áldjad lelkem az Urat s 102, l.) Bénedic, ánima 
egész benslim az ll szent ne- mea, Dómino: et ómnia 
vét. 'f. Dicsőség az Atyá- quae intra me sunt, nómini 
nak. sancto ejus. 'f. Glória Patri 

A következő rész a papszentelési vigilia maradványa. Itt van 
a hajkorona (tonzura) feladása. Ma a Kyrie után ezt mondja a 

pap: 

Könyörögjünk. l( érünk, Qrémus. Méntibus nostris, 
Urunk, öntsd lelkünkbe quaesumus, Dómine, 

kegyesen a Szentlelket, mert Splritum Sanetum benignus 
az ő bölcsesége teremtett és infúnde: cujus et sapiéntia 
gondviselése vezet min- cónditi sumus, et providén
ket. A ml Urunk ... ugyan- tia gubernámur. Per Dómi-
azon Szentlélekkel. num ... in unitáte ejúsdem. 

Szentlecke Joel prófétától. Léctio joélis Prophétae. (2, 
(2, 28-32.) 28-32.) 

Ezt mondja az Úr lsten: Haec dicit Dóminus Deus: 
l(iöntöm lelkemet min- Effúndarn Spfritum 

den emberre, és prófétálni meum super omnern car
fognak fiaitok és leányai- nem: et prophetábunt filii 
tok; álmokat álmodnak vé- ves tri, et filia e vestrae: se
n eitek, és látomásokat lát- nes vestris .ómnia sornniá
nak ifjaitok. Sőt szolgáira bunt, et júvenes vestri vi
és szolgálóimra is kiöntöm siónes vidébunt. Sed et su
ama napokban lelkemet. És per servos meos, et andilas 
csodálatos jeleket idézek elll in diébus illis effúndarn Spi
az égen és a földön: vért, rit um meum. Et dabo pro
tüzet és füstfelhőt; a nap dlgia in caelo, et in terra, 
sötétséggé változik, a hold sánguinem, et ignem, et va
pediJ vérré, mielőtt eljő pórern fumi. Sol convertétur 
az Urnak nagy és rettene- . in ténebras, et luna in sán
tes napja. És lészen: Min-1 guinem: ántequam vénlat 
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denki, aki segltségül hivja dies Dómini magnus, et hor
az úr nevét, megszabadul. ribilis. Et erit: omnis qui 

invocáverit nómen Dómini, 
salvus erit. 

Itt van az ajtóntallők (ostláriusok) fölszentelése. 

Alleluja. r. (Ján. 6, 64.) Allelúja. r. (Joann. 6, 64.) 
A Lélek az, ami éltet, a test Spirítus est qui vivificat: 
pedig nem használ semmit. ! caro autern non prodest 

! quidquam. 

Könyörögjünk. Gyujtson 'Q rémus. Illo nos igne, 
lángra minket, kérünk, quaesumus, Dómine, 

Urunk, a Szentlélek az- Spirítus Sanctus inflámmet: 
zal a tűzze!, amelyet Urunk quem Dóminus noster jesus 
jézusKrisztushozott a földre Christus misit in terram, et 
és hatalmas erélvel akart vóluit veheménter accéndi: 
felgyujtani mibennünk is : Qui tecum ... in unitáte ejús
Ki veled él . . . ugyanazon. dem. 

Szentlecke Mózes lll. köny- Uctio libri Levitici. (23, 
véblil. (23, 9-ll. 15-17, 21.) 9-ll, 15-17 et 21.) 

Am~ napokban: Szóla az l" diébus illis: Locútus est 
Ur Mózesnek, mond- Dóminus ad Móysen, dí

ván: Szólj Izrael fiaihoz és cens: Lóquere fili is Israel, 
mondd nékik: Ha majd be- et dices ad eos: Cum ingréssi 
juttok arra a földre, ame- fuéritis terram, quam ego 
lyet én nektek adok s le- dabo vobis, et messuéritis 
aratjátok vetését, vigyetek ségetem, ferétis manipulos 
egy kalászos kévét aratás- spicárum, primitias messis 
tok zsengéjéül a paphoz, s vestra e ad sacerdőtem: qui 
az ajánlja fel a szombat után elev á bit fasciculum coram 
~övetkezél napon a kévét az Dómino, ut acceptábile sit 
Ur eléitt és szentelje meg, pro vobis, áltero die sábbati, 
hogy kedvesen fogadja téli e- et sanctificábit ill um. Num e
tek. Számláljatok aztán a rábitis ergo ab áltero die sáb
szombatot követ6 naptól, bati, in quo obtullstls ma
amelyen a zsenge-kévét be- nipulum primitiárum, sep
mutattátok, hét teljes hetet, tem hebdómadas plenas, 
a hetedik hét Jetelte után usque ad álteram diem ex
következő napig, azaz ötven pletiónis hebdómadae sépti
napot s akkor mutassatok mae, id est, quinquaginta 
be új eledeláldozatot az úr- dies: et sic offerétis sacriff
nak minden Jakóhelyetek- cium novum Dórnino ex óm
réll: két zsengekenyeret, két- nibus habitáculis vestris, 
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tized kovászos lisztlángból' panes primitiárum duos de 
sütve, zsengéül az úrnak. duábus décimis sfmilae fer
Magát ezt a napot pedig mentátae, quos coquétis in 
nagynak és szentnek hívjá- primitias Dómini. Et vocá
tok: semmiféle szolgai mun- bitis hunc diem celebérri
kát se végezzetek rajta. mum atque sanctissimum: 
Örök törvény legyen ez omne opus servíle non facié
minden lakóhelyeteken, tis in eo. Legltimum sempi
nemzedékről - nemzedékre térnum erit in cunctis habi
közöttetek, úgymond az úr, táculis, et generatiónibus ve
a mindenható. stris: dicit Dóminus omni-

potens. 
Itt következik a felolvasók (lectorok) fölszentelése. 

Alleluja. f. (Jób. 26, 13.) Allelúja. 1. (Job 26, 13.) 
Lelke ékesítette fel az eget. Spirítus ejus ornávit caelos. 

Könyörögjünk. lsten, ki Qrémus. Deus, qui ad ani
megparancsoltad, hogy márum medélam, je

a lélek gyógyftására a testet júnii devotióne castigári cór
a böjtnek áldozatával tisz- pora praecepfsti: concéde 
titsuk meg: engedd kegye- nobis propltius; et mente, 
sen, hogy testtel és lélekkel et córpore tibi semper esse 
neked áldozzuk fel magun- devótos. Per Dómlnum nos-
kat. A mi Urunk. trum jesum Christum. 

Szentlecke Mózes V. köny- Léctio libri Deuteronómil. 
véból. (26, 1-3, 7-Il.) (26, 1-3, 7-ll.) 

Ama napokban: Mondá J n diébus illis: Dixit Móyses 
Mózes Izrael fiainak: filils Israel: Audi, Israel, 

Halld meg, Izrael, amit quae ego praecípio tibi hó
ma neked parancsolok. die. Cum intráveris terram, 
Ha majd bemégy arra a quam Dóminus Deus tuus 
földre, amelyet neked az tibi datúrus est possidén
úr, a te Istened birtokul dam, et obtinúeris eam, at
adni fog s azt elfoglalod s que habitáveris in ea: tolles 
megtelepedel rajta, vedd de cunctis frúgibus tuis pri
minden termésedből a zsen- mítias, et pones ín cartállo, 
gét, tedd kosárba s menj pergésque ad locum, quem 
arrl! a helyre, amelyet majd Dóminus Deus tuus elégerit, 
az Ur, a te Istened kiválaszt, ut tibi invocétur nómen 
hogy ott tiszteljék nevét, és ejus: accedésque ad sacer
járulj a pap elé, ki abban dótem, qui fúerit in diébus 
az időben leszen s mondd il lis, et dices ad eum: Profl
néki: Elismerern ma az úr, teor hód ie coram Dórnino 
a te Istened előtt, hogy ő l Deo tuo, qui exaudlvit nos, 
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meghallgatott minket s meg-l et respéxit humilitátem no
tekintette megalázásunkat, stram, et Iabórem, atque 
fáradalmainkat és szoron- , angústiam: et edúxit nos de 
gatásunkat, és erős kézzel, l Aegypto in manu forti, et 
kinyujtott karral, nagy, fé- bráchio exténto, in ingénti 
Jeimetes tettekkel, csodák- pavóre, in signis atque por
kal és jelekkel kihozott téntis: et introdúxit ad Io
minket Egyiptomból s be- cum istum, et trádidit no
hozott erre a helyre s né- bis terram Iacte et melle 
künk adta ezt a tejjel s manántem. Et idcírco nunc 
mézzel folyó földet. Eppen óffero primltias frugum ter
azért, ím, most bemutatom rae, quam Dóminus dedit 
azon föld termésének zsen- mihi. Et dirnittes eas in con
géjét, melyet az úr nékem spéctu Dómini Dei tui, et 
adott. Igy tedd Ie azt az adoráto Dórnino Deo tuo. 
úr, a te Istened színe előtt Et epuláberis in ómnibus 
s imádd az Urat, a te Iste- bonis, quae Dóminus Deus 
nedet s lakmározzál mind- tuus déderit tibi. 
azon javakból, melyeket az 
úr, a te Istened neked adott. 

Itt van az ördögüzők (exorcisták) fölszentelése. 
Alleluja. r. (Ap. csel. 2, Allelúja. r. (Act 2, 1.) 

1.) Midl!n elérkezett a Pún- Cum campteréntur dies Pen
kösd napja, mindannyian tecóstes, erant omnes pári-
együtt ültek. ter sedéntes. 

K önyörögjü.nk. Add meg, Qrémus. Praesta, quaesu
kérünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy az üdvös böjtből ut salutáribus jejúnils eru
ta!lulva, minden bűntől tar- dlti, ab ómnibus étiarn ví
tózkodva, megbocsátásodat tiis abstinéntes, propitia
könnyebben elnyerjük. A tiónem tuam facilius impe-
mi Urunk. trémus. Per Dóminum. 

Szentlecke Mózes lll. köny- Léctio libri Levítici. (26, 
véből. (26, 3-12.) 3-12.) 

A m!l napokban: Mondá az l" diébus illis: Dixit Dómi
ft ~r. Mózesnek: Szólj lz- n us ad Móysen: Lóquere 
rael f1amak és mondd nekik: fili is Israel, et dices ad eos: 
Ha rendeleteim szerint jár- Si in praecéptis meis ambu
tok ~ parancsolataimat meg- lavéritis, et mandáta mea 
tartjátok s megteszitek: custodiéritis, et fecéritis ea, 
megadom nektek az esl!ket dabo vobis plúvias tempóri
a maguk idejébens megtermi l bus suis, et terra gignet 
a föld a maga termését s germen suum, et pornis ár-
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megtelnek a fák gyümölcs- i bores replebúntur. Appre
csel. Az aratás cséptése el- l héndet méssium tritúra vin
éri a szüretet, a szüret eléri ! démiam, et vindérnia occu
a vetést, s jóllakásig fog- i pá bit seméntern: et comedé
játok enni kenyereteket s i tis panem vestrum in saturi
rettegés nélkül laktok föl- 1 táte, et absque pavóre habi
deteken. Békességet adok 1 tábitis in terra vestra. Dabo 
földeteken, alhattok, mcrt 

1

. pacem in tinibus vestris: 
nem lesz, ki felriasszon, ki- dormiétis, et non erit qui 
irtom az ártalmas vadat s extérreat. Auferam malas 
kard nem járja földeteket. / béstias, et gládius non tran
Megkergetitek ellenségei- i sibit términos vestros. Per
teket s ők elht:llanak előt- 1 sequémini inimlcos vestros, 
tetek. Öten közületek száz 1 et córruent coram vobis. 
idegent kergetnek meg és ,. Persequéntur quinque de ve
százan közületek tlzezret: stris centum ali é nos, et cen
kardélre hulianak ellensé- tum de vobis decern millia: 
geitek előttetek. Reátok te- cadent inimlci vestri gládio 
kintek és megszaporltalak in conspéctu vestro. Respl
titeket: megsokasodtok s ciam vos, et créscere fáciam: 
megerősítem szövetségemet multiplicablmini et firmábo 
veletek. A réginél is régibb pactum meum voblscum. 
gabonát ehettek s ki kell Comedélis vctustlssima vé
hordanotok a régit a beér- terum, et vétera novis su
kező új elől. Közétek helye-j perveniéntibus projiciétis. 
zem hajlékomat s nem vet Ponarn tabernáculum me
meg titeket lelkem. Közöt- um in médio vestrl, et non 
tetek járok s lstenetek le- i abjíciet vos ánima mea. 
szek s ti az én népem lesztek ji Ambulábo inter vos, et ero 
mondja a mlndenható úr. Deus vester, vosque éritis 

! pópulus meus: dicit Dómi
; nus omnipotens. 

Itt következik a gyertyavivők (akolitusok) fölszentelése. 

Alleluja. V. (Térdhajtás.) l Allelúja. V. (Hic genuflec
Jöjj el Szentlélek, töltsd be l titur.) Veni, Sancte Spfritus, 
híveid szfvét és gyujtsd fel reple tuórum corda fidé
bennük szereteted tüzét. lium: et tui amóris in eis ig-

Könyörögjünk. Add meg, 
kérünk, mindenható ls

ten, hogy a testi tápláléktól 
úgy tartózkodjunk, hogy 
egyszersmind a ránk tá-

nem accénde. 

Orémus. Praesta, quaesu
mus, omnipotens Deus: 

sic nos ab épulis caroáJibus 
abstinére; ut a vltiis lrruén
tibus páriter jejunémus. Per 
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madó bűnöktól is tartóz-J Dóminum nostrum Jesum 
kodjunk. A mi. 1 Christum. 

Az ötödik szentlecke ugyanaz, mint az ádventi kántorböjt 
szombatján (90. 1.). Utiina van az alszerpapok (subdiákonusok) 
ftlszentelése. E szentlecke végén nem mondjuk: Deo grátias, 

hanem azonnal igy folytatjuk: 
Alleluja. f. (Dániel, 3, Allelúja. f, (Dán. 3, 52.) 

52.) Áldott vagy Uram, Benedictus es, Dómine Deus 
atyáink Istene és dícséretes patrum nostrórum, et lau-
mmdörökké. , dábilis in saecula. 
Ezután következik a . Glória, ett61 kezdve rendesen foly

tatódik a mi~e. 

Könyörgés. lsten, ki a há- iQrátio. Deus, qui tribus 
rom ifjú számára a tűz 1 púeris mitigásti fiam

lángját megenyhítetted; en-~ mas Igni um: concéde propl
gedd ke~yesen, hogy szol- tius; ut nos fámulos tuos 
gáidat vetkeik tüze meg ne non exúrat flamma vitió-
eméssze. A mi Urunk. rum. Per Dóminum. 

(A 2. könyörgés az Egyházért, vagy a pápáért, 622. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz írt le- Apóstali ad Romános. (5, 

velé ből. (5, 1-5.) . 1-5.) 

Testvérek: Megnyerve a fra tres: Justificáti ex fide, 
megigazulást a hitből, le- pacem habeámus ad 

gyen békességünk az Isten- Deum per Dóminum no
nel a mi Urunk jézus l( rísz- st rum Jesum Christum: per 
tusáltal; aki által megnyilt quem et habémus accéssum 
nekünk az út a hit által a ke- per fidern in grátiam istam, 
gyelemhez,amelyben állunk, in qua stamus, et gloriámur 
és dicsekszünk az Isten fiai in spe glóriae filiórum Dei. 
dicsőségének reménysége 1 Non solum autem, sed et 
alapján. Sőt dicsekszünk gloriámur in tribulatióni
még a szorongatásokban is, bus: sciéntes quod tribulá
tudván, hogy a szarongatás tio patiéntiam operátur, pa
türelmet eredményez, a to- tiéntia autern probatiónem, 
relern kipróbáltságot, a ki- probátio vero spem, spes 
próbáltság meg reményt, a autern non confúndit: quia 
reménység pedig nem enge- cáritasDei diffúsa est in cór
di, hogy megszégyenüljünk; dibus nostris per Spíritum 
mert az lsten szeretete ki- Sanctum, qui datus est no
áradt szívOnkbe a Szentlélek l bis. 
által, aki nekünk adatott. 
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Böjti ének. (Zsolt. 116, Tractus. (Ps. 116, 1-2.) 
1-2.) Dícsérjétek az Urat, Laudáte Dóminum, omnes 
mind, ti nemzetek, dicsér- gentes: et collaudáte eum, 
jétek őt valamennyien né- i omnes pópuli. 8'. Quóniam 
pek, Y. Mert bőséges az ö l confirmáta est super nos 
irgalma irántunk és örökre l misericórdia ejus: et véritas 
megmarad az úr hűsége. 1 Dómini manet in aetérnum. 

Ünnepi ének: Veni Sancte, 659. 1., a végén elmarad az Alleluja. 

A szent evangélium: Surgens jesus, 301. 1. 

Felajánlásra. (Zs. 87, 2-3.) 1 Offertorium. (Ps. 87, 2-3.) 
Uram, szabadításom Istene, Dómine, Deus salútis meae, 
éjjel nappal kiáltok előtted: in die clamávi et nocte 
hadd jusson imádságom szl- coram te: intret orátio 
ned elé, Uram, alleluja. mea in conspéctu tuo, Dó

Csendes imádság. Hogy 
böjtölésünk elfogadott 

legyen előtted, Urunk, ké
rünk, add meg nekünk, hogy 
e szent adományok által 
megtisztított szlvet mutas
sunk be neked. A mi Urunk. 

mine, allelúja. 

Secreta. Ut accépta tibi 
sint, Dómine, nostra je

júnia: praesta nobis, quae
sumus; hujus múnere sacra
ménti purificátum tibi pec
tus offérre. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 

(1\ 2. csendes imAdsAg : az Egyházért, vagy a pápAért, 624. 1.) 

Prefáció a pünkösdi, 564. l. 

Áldozásra. (Ján. 3, 8.) A l Communio. (Joann. 3, 
szél, ahol akarja, ott fú; és 8.) Spirit us ubi vult spi r at: 
hallod zúgását, alleluja, al- et vocem ejus audis, alle
leluja; de nem tudod honnét llúja, allelúja: sed nescis 
jön, vagy hová megyen, al- unde véniat, aut quo vadat, 
leluja, alleluja, alleluja allelúja, allelúja, allelúja. , 

Aldozás utáni imádság. 
Szent miszteriumod, 

Urunk, növelje bennünk az 
isteni tüzet, hogy mind a 
bemutatásának, mind a gyü
mölcsének örülhessünk. A 
mi Urunk. 

Postconununio. Praebeant 
nobis, Dómine, divi

num tua sancta fervórem: 
quo eórum páriter et actu 
delectémur, et fructu. Per 
Dóminum nostrum Jesum 
Christum. 

(A 2. áldozás utAn i imAdság :az Egyházért, vagy a pápáért, 625. 1.) 
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A megváltás ünnepkörének befejezése. 

A PÜNfiÖ~D Ull\ÁNI VA_fÁJ.)NAPO'fl. 

Megvált.ásunk misztériumait végig megünnepeltük. A kegye
lem ezek által újra szivünkbe szállt, megerősödött és gyarapodott 
ott. Most kezdődik a nyugodt növekedés és érés ideje, a kipróbálils 
és megpróbáltatás ideje. És bezárul majd a teljessé tevéssel. Ez tart 
egész nyáron és Ilszön át. És valóban, erre a két évszakra gondolva, 
két észrevétlenül egymásbaolvadó részre tudjuk osztani ezt az 
Időt. A fordulópont a 18. va~árnap. Az első rész inkább visszatekint 
a multba, a Húsvét ünnepére és a kegyelmekre, amelyeket hozott. 
A másik előretekint és l(risztus eljövete:ére készül maga is és 
készit mlnket is. Mlnd a két részben azonban a vasflrnap eucharisz. 
tlkus misztérium-ünnepe az üdvösség azon tényét, melyre elsö
sorban irányul, kegyelmi hatástiban jelenlevő valósággfl teszi. 

l(risztus, az úr az égben trónol, az Egyház azonban ittmaradt 
a földön és várja az ö visszatérését. Ebből a tényból és ennek 
következményéból fakad ennek az egész Időnek a hangulata. 
És ez a hála; ezért a megváltásért •hálát adva• (azaz •Eucha· 
rlszttá .. t tartva) tekintsenek az Egyház tagjai l(risztusra. Öröm· 
mel gondolnak Húsvétra, mely nekik a· megváltást, l(risztusnak 
pedig a dicsóséget hozta. Minden vasárnap új Húsvét nekik. Ezért 
a régi Időben vasárnap, a feltámadils napjlln, csak flllva imád
koztak. (Ennek nyoma még, hogy vasárnap a Mária-antifoná t és az 
úrangyalflt Allva imádkozzuk.) A vasárnapi nagymisén a szentelt· 
vizzel való meghintés is a keresztségünkról ~sa mllelkl feltflmadá· 
sunkról való megemlékezés. 

De a földi életünk, az időben való járásunk, otil.vol az úrtól•, 
a l(risztus-ellenes világban az Egyház számára szenvedést és 
üldözést és az üdvö~ség ellenségeivel való harcot hoz magával. 
És a belsöbe, a hivók szívébe is be akar hatolni a világ lelke és 
talál ls valóban utat oda. Ebből fakad a vágy, a forró kívil.nság : 
szabadulni, megváltva lenni ettől a fáradságtól, ettől a harctól. 
VÓf)lakozással telítve néz a liturgiAban a hívó lélek l(risztus el
jövetele elé, akt ezt a megvil.ltást hoz7.a. Oly szlvesen idözne 
l(risztusnál, fejénél és völegényénél, a megdicsóülésben. Ez a 
liturgia milslk nagy érzelme ebben az idóben. 

Az Egyház a Pünkösd utáni vasárnapokon a frissen rügyező 
élet zöld s~lnébe öltllzik. Az Egyház magasztos küldetését, a 
Szenilélek Urislen csendes müködésének egészen megfelelöen tölti 
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be, minden nagyobb vflltozatossflg és minden különösebb ünnep 
fény nélkül. A vasfirnapi evangéliumok hasonlatai és Szent Pál 
leveleiból vett olvasmányok legnagyobb része, de különösen a 
forma és gondolatmélység tekintetében utólérhetetlen oratiók, 
közös imfldságok kifejezésre juttatják, amire a léleknek az üdvös
ség szempontjából szüksége van és amit lstentől kell és szabad 
remélnie: a bocsánatot, kegyelmet, lstennel való egyesülés boldog
ságát. Mindezeket azonban a Szentlélek lsten müködése adja meg 
nekünk addig a napig, amig az úr mint ltélőblró eljön, hogy meg
Itélje az embereket és jókra és rosszakra, kiválasztottakra és 
átkozottakra ossza szét. Azért lesz a pünkösd utáni idő utolsó 
vasárnapjain az evangélium tárgya az általános utolsó ítélet, amely 
az egész egyházi évnek méltó és jelentőségteljes befejezését adja. 

A vasárnapok száma. A római misekönyv 24 vasflmapot tar
talmaz Pünkösd után s ezek tulajdonképen nem is tartoznak be 
a szoros értelembe vett liturgikus évbe, azaz a megtestesülés és 
megváltás misztériumába. A Misszále Igy ls nevezi (a VIzkereszt 
utáni vasárnapokkal együtt): tinfra annum•, tehát közbeeső idő. 
Aszerint, amint Húsvétot elóbb vagy késöbb ünnepli az Egyhflz, 
ingadozik ezeknek a; vasárnapoknak a száma 23-28 között. 
Hogyha 24-nél több vasárnap van Pünkösd után, akkor a 23. 
és 24. vasárnap közé bele kell ékelni azokat a vasárnapokat, 
amelyek abban az évben Vizkereszt után a rövid idő miatt ki
maradtak. 

Az egész liturgikus év szent idejével és ünnepeivel misztériu
rnában újra megjeleniti előttünk Jézus életét és filként megváltói 
működését. f(rlsztus ma is él Egyházában fs az Egyhá7. általa 
mibennünk. Azért lelki szemeinket állandóan rá kell irAnyitanunk 
amikor az Egyház vezetésével a liturgikus évet átéljük. 



SzentháromsAg vasárnapja. 
A Szentlélek Isten eljövetele után a három legnagyobb titkot 

ünnepli az Egyház : a Szent háromság, az Oltáriszentség és jézus 
Szent Szfve titkát. Kérj ük a Szentlélek Isten megvilágosftó kegyel
m ét, hogy e nagy titkok előtt leborulva, hittel szfvünkbe fogad
hassuk. Az egész liturgia célja a Szentháromság dicsérete. Ezért 
kezdünk minden imádságot az Atyán.ak, Fiúnak, Szentléleknek 
nevében és ezért fej ezzük be azzal, hogy Dicsöség az Atyának, 
Fiúnak és Szentléleknek. A szentmisében a Kyrie, a Glória, a 
Credo, a Sanctus, az imádságok befejezése : mind a Szent há
romság dicsére te. Öntudatositsuk magunkban a mai napon a 
liturgiának ezt a nagy tanftását és alakftsuk úgy lelki életünke t 
hogy ez a Szentháromság nagy dícsérete legyen. Bár minden 
szentmise a Szen tháromság tisztelete, a hivő lélek á hitata még 
is külön ünnepet keresett . Ennek nyomai a X. századig nyúlnak. 
De azért csak XX I I. jános pá pa alatt lett az 1334. évben az 
egész Egyházra köte lező az ünnep megülése, mégpedig a pün
kösd utáni első vasárna pon. A külön prefáció szerzöjének. I. Pela
gius pápá t (555-560) tartják és előszö r nem prefáció volt, hanem 
csak ezen titok hitvallási formulája . X I I I. Kelemen pá pa 

. (1758-69) minden vasárnapra ezt rendelte el, hacsak nincs az 
ünnepkörnek megfelelően más prefációja a misének. 

A Szentháromság ábrázolása a liturgi kus müvészetben többféle: 
Az egyik szerint az Atya isten és Fiúisten papi öltözetben, az Atya 
mlnt aggastyán, kezében a földgömbbe l, a Fiú életének virág
korában , a keresztte l, trónon ülnek és kettőjük fölött a Szent
lélekisten lebeg ga lam b a lakjában. Másik ábrázolás szerint 
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az Atyalsten mint aggastyán, ölében tartja mindkét kézzel a 
keresztet, melyen isteni Fia fUgg és keblén, vagy pedig feje 
fölött a Szentlélek lebeg galamb képében, kiterjesztett szAr
nyakkal. Néha a Szentlelket a mllsik két személyhez hason· 
lóan, mlnt embert llbrázoljllk, mégis leggyakrabban galamb 
jelképében. Egykor a galamb hirdette ugyanis Noénak a 
vizözön utllu a béke olajllgllval Isten kiengeszteleídését. És a 
Szentlélek is az engesztelés és béke szelleme. Nagyon 
elterjedt jelképe a Szenthllromságnak az egyenlőoldalú hllrom
szög ls, melynek középpontjllba egy szemet fe5tenek, emlé
keztetőül, hogy lsten mindenütt jelen van és mindenttudó. Vagy 
pedig ez a héber szó lill benn : •JIIhve• - t. i. oÉn Vl!gyok, aki 
vagyok• és Isten örökkévalóságára emlékeztet. 

Ezen az ünnepen és életünk minden napjlln vegyük körül ~lő 
hittel és valljuk meg nyiltan a háromszemélyú egy lsten titkát. 
Erre szolgál a doxológia: oDicsllség az Atyának• ..• stb. és a 
keresztvetés. Tudnunk kell, hogy nlinden llldást és kegyelmet a 
Szenthllromsflg nevében nyerünk és ezért hálfis szeretettel emlé
kezünk meg a jótéteményekröl, melyeket nekünk a három isteni 
személy juttatott. 

Bevonulásra. (Tób. 12, 6.) Introitus. (Tob. 12, 6.) 

111dott legyen a Szent- ~~enedfcta sit sancta 
háromság és az osz- Trinitas, atque indi-
tatlan Egység. Zeng- vfsa únitas: confité-

jünk dalt neki, mivel irgal- bimur ei, quia fecit nobis
masságat gyakorolt velünk. cum misericórdiam suam. 
(Zs. 8, 2.) Uram, mi Urunk, (Ps. 8, 2.) Dómine Dóminus 
mily csodálatos az egész vi- noster, quam admirábile est 
!ágon a te neved. 1, Dicsliség nomen tuum in univérsa 
az Atyának és Fiúnak. terral 1. Glórid Patri. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, ki megadtad pitérne Deus, qui de

szolgáidnak, hogy az igazi dfsti fámulis tuis in confes
hit megvallásában az örök sióne verae fidei, aetérnae 
Szentháromság dicsllségét Trinitátis glóriam agnós
megismerhessük és nagy ha- scere, et ln poténtia majestá
talmú fölségében az egysé- tis adoráre unitátern: quae
get imádhassuk: kérünk, sumus; ut ejúsdem fidei fir
hogy ezen erős hitünk min- mitáte, ab ómnibus semper 
den bajtól őrizzen meg min-~ muniámur advérsis. Per Dó
ket. A mi Urunk jézus minum nostrum jesum 
Krisztus. Christum. 

CA 2. könyörgés: megemlékezés a vasárnapról, 690. l.) 
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Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz írt le- i Apóstoli ad Romános. (ll, 

velé ből. (l J, 33-36.) : 33-36.) 

l~ !l ekkora a mélysége az ls- iQ altitúdo dívitiárum sa
• V t ten gazdagságának, i piéntiae et sciéntiae 
b<ilcseségének és tudásának l l Dei: quam incomprehensi
Mennyire megfoghatatlanok : bllia sunt judieia ej us, et in
az d ltéletei és felkutatha-i vestigábiles viae ejusl Quis 
tatlan ok az ő útjai l Me rt ki 1 enim cognóvit sensum Dó
ismerte meg az úr gondo- mini? Aut quis consiliárius 
latát? Vagy ki volt az d ta- ejus fuit? Aut quis prior 
nácsadója? Vagy ki adott dedit illi, et retribuétur ei? 
elébb neki visszafizetés fejé- Quóniam ex ipso, et per 
ben? Mert minden belőle, ál- ipsum, et in ipso sunt óm
tala, és érte van: dicső- nia: ipsi glória in saecula. 
ség néki örökre. Amen. Amen. 

Átvonulásra. (Dán. 3, 55, Graduale. (Dan. 3, 55-
és 56.) Áldott vagy, Uiam, 56.) Benedictus es, Dómine, 
ki átJátod a mélységeket és qui intuéris abyssos, et se
a kerubok felett trónolsz. des super Chérubim. 1. Be
t. Áldott vagy, Uram, az nedíctus es, Dómine, in fir
ég erősségében, dicséretes , maménto caeli, et laudábilis 
mindörökké. ! in saecula. 

Alleluja, alleluja l f. ! Allelúja, aiielúja. 'W. 
(Dán. 3, 52.) Áldott vagy, 1

1 
(Dan. 3, 52.) Benedictus es, 

Uram, atyáink Istene és di- Dómine, Deus patrum no
cséretreméltó mindörökké. l strórum, et laudábilis in sae-
Ailelujal i cula. Allelúja. 

~ A szent evangélium sza-l ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (28, 

(28, 18-20.) 18-20.) 

Aziddben: Mondájézusaz }"illo témpore: Dixitjesus 
d tanltványainak: Min- disclpulis suis: Data est 

den hatalom nekem adatott mihi omnis potéstas in caelo 
mennyben és a földön. El- et in terra. Eúntes ergo do
menvén tehát, tanltsatok céte omnes gentes, bapti
minden népet, megkeresz- zántes eos in nómine Patris, 
telvén ll ket az Atya és Fiú és et Fílii, et Spirítus Sanct i: 
Szeottélek nevében ;tanítván docént es eos serv á re ómnia 
llket megtartani mind, ami- quaecúmque mandávivobis. 
ket parancsoltam nektek. És Et ecce ego vobiscum sum 
Ime, én veletek vagyok min- ómnibus diébus, usque ad 
den nap a világ végezetéig. 1 consummatiónem saeculi. 
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Felajánlásra. (Tób. 12, Offertorium. (Tob. 12, 6.) 
6.) Áldott legyen az Atya- Benedictus sit Deus Pater, 
isten és az lsten egyszülött unigenitúsque Dei Fílius, 
Fia és a Szentlélek, mivel Sanctus quoque Spíritus: 
irgalmasságot gyakorolt ve- quia fecit nobiscum miseri-
lünk. córdiam suam. 

Csendes imádság. Szen-,1 C ecreta. Sanctifica, quae
teid meg, kérünk, .J sumus, Dómine Deus 

Urunk Istenünk, szent ne- noster, per tui sancti nómi
ved segítségül hivása által l nis invocatiónern, hujus ob
ezeket a felajánlott adomá- latiónis hóstiam: et per eam 
nyokat és általuk tégy min-~ nosmetipsos tibi pérfice mu
ket is tökéletes örök áldo- nus aetérnum. Per Dómi-
zattá. A mi Urunk. num. 

(A 2. csendes imAdság: a vasArnapról, 693. l.) 

Prefáció a SzenthAromsAgról, !i64. l. 

Áldozásra. (Tób. 12, 6.) l Communio. (Tob. 12, 6.) 
Áldjuk a mennynek Istenét Benedicimus Deum caeli, et 
és mondjunk hálát neki coram ómnibus vivéntibus 
minden élő lény előtt, mi-j confitébimur ei: quia fecit 
vel irgalmasságot gyakorolt nobiscum misericórdlam 
v~lünk. 1 suam. 

Aldozás utáni imá~., postcommunio. Profieia t 
Váljék nekünk testi es nobis ad salútem cór

Ielki üdvünkre, Urunk Is-j poris et ánimae, Dómine 
tenünk, e szentségnek vé- Deus noster, hujus sacra
tele és az örök Szenthárom-j ménti suscéptlo: et sempi
ságnak és ugyanazon osz-l térnae sanctae Trlnitátis, 
tatlan Egységnek megval- , ejusdémque indivlduae uni
lása. A mi Urunk Jézus 'l tátis conféssio. Per Dómi-
Krisztus. , num nostrum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: a vasárnapról. 693. 1.) 

(Az utolsó evangélium a vasámapról, 692. 1.) 

Pfinkösd utln 1. vuimap. 

Ezt a misét már rendesen nem mondják magán a vasárnapon, 
mert kiszorltotta a SzentMromság ünnepe, amelynek miséjében 
~zonban megemlékeznek (a három imád$ággal és az utolsó evan
géliummal) a kiszorltott vasámapról. De a hét napjain, ha csak 
nincs valamely szentnek ünnepe, akkor ezt mondják. 

Misszile. 44 
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Bevonulásra. (Zs. 12, 6.) : Introitus. (Ps. 12, 6.) 

llram, bízom a te ir-; Dlómine, in tua miseri-
galmadban, sz í vern córdia sperávi: ex-
ujjong, mert meg- sultávit cor meum 

szabaditasz: éneklek az úr- in salutári tuo: cantábo Dó
nak, ki jót tesz velem. mino, qui bona tribuit mihi. 
(Zs. 12, l.) Meddig felejtesz (Ps. ibid., l.) Usquequo, Dó
el, Uram, egészen? arcodat mine, obliviscéris me in fi
meddig fordítod el tőlem? . nem? úsquequo avértis fá
t. Dicsöség az Atyának és i ciem tuam a me? '8'. Glória 
Fiúnak. l Patri. 

Könyörgés. lsten, a ben- Qrátio. Deus, in tc spe
ned bízók erőssége, rántium fortitúdo, 

hallgasd meg kegyesen kö- 1 adésto propítius ínvocatió
nyörgéseinket: és mert nél-~· nibus nostris: et quia sir.e te 
küled a gyenge halandó nihil potest mortális intír
semmit sem tehet, add meg mitas, praesta auxilium grá
kegyelmed segítségét: hogy \ ti ae tuae; ut in exsequéndis 
parancsaidat teljesitve, aka-

1 
mandátis tuis, et voluntáte 

ratunkkal és tetteinkkel tet- l tibi et actióne placeámus. 
szésedre legyünk. A mi. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezésHrt, 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerínt az IJoo--1410. lapról.) 

Szentlecke Szent jános a pos- Léctio Epistol ae beáti j oá n
tol leveléből. (I. 4, 8-21.) nis Apóstol i. (J. 4, 8-21.) 

Szeretteírn : lsten a sze- carlssími: Deus Cáritas 
retet. Abban nyilvánult est. ln hoc appáruit cá

meg az lsten szeretete mi- ritas Dei in nobis, quóniam 
irántunk, hogy az 6 egy- Fílium suum unigénitum 
szülött Fiát küldötte lsten a mísit Deus in mundum, ut 
világra, hogy őáltala éljünk. vivámus per eum. ln hoc 
Ebben áll a szeretet; nem est cáritas: non quasi nos 
mintha mi szerettük volna dilexérimus Deum, sed quó
az Istent, hanem mivel ö niam ipse prior diléxit nos, 
elóbb szeretett minket és et misit Fílium suum propi
elküldötte az ó _Fiát engesz- tiatiónem pro peccátis no
telésül a mi bűneinkért. Sze- stris. Caríssimi, si sic Deus 
retteírni ha lsten így sze- diléxit nos: et nos debémus 
retett minket, nekünk is altérutrum dilígere. Deum 
kell egymást szeretnünk. nemo vidit umquam. Si dl
Istent soha senki sem látta. ligámus Invicem, Deus in 
Ha szeretjük egymást, ls-/ nobis manet, et cáritas ejus 
ten bennünk la:dk és az ó. in nobis perfécta est. ln hoc 



PÜNKÖSD UTÁN l. VASÁRNAP 691 

szeretete tökéletes bem;ünk. cognóscimus, quóniam in eo 
Abból ismerjük meg, hogy manémus, et ipse in nobis: 
benne lakunk és ő miben- quóniam de Spiritu suo de
nünk, hogy az ő Lelkéből dit nobis. Et nos vídimus, et 
adott nekünk. És mi láttuk testificámur, quóniam Pa
és bizonyságot teszünk, ter misit Fílium suum Sal
hogy az Atya elküldötte vatórem mundi. Quisquis 
Fiát, mint a világ üdvözí- conféssus fúerit, quóniam 
tőjét. Bárki vallja, hogy jesus est Fílius Dei, Deus 
Jézus az Isten Fia, abban az in eo manet, et ipse in Deo. 
Isten marad és ő az Isten- Et nos cognóvimus, et ere
ben. És mi megismertük és didimus caritáti, quam ha
hittünk a szeretetben, mely- bet Deus in nobis. Deus cári
lyel Isten irántunk visel- ' tas est: et qui manet in ca
tetik. Szeretet az Isten és ritáte, in Deo manet, et 
aki a szeretetben marad, Is- Deus in eo. In hoc perfécta 
tenben marad és az Isten est cáritas Dei nobiscum, ut 
őbenne. Azzal lesz teljes Is- fidúciam habeámus in die 
tennek szeretete bennünk, judicii: quia sicut ille est, 
hogy bizalmunk legyen az et nos sumus in hoc mundo. 
itélet napján, mert amilyen Timor non est in caritáte: 
ő, olyanok vagyunk mi is e sed perfécta cáritas foras 
világon. A szeretetben nincs mittit timórem, quóniam 
félelem, hanem a tökéletes timor poenam habet. Qui 
szeretet kizárja a félelmet, autern timet, non est per
mert a félelem gyötrelem- féctus in caritáte. Nos ergo 
mel jár; aki pedig fél, nem diligámus Deum, quóniam 
tökéletes a szeretetben. Mi Deus prior diléxit nos. Si 
tehát szeressük Istent, mert quis díxerit, quóniam dl
Isten előbb szecetett min- ligo Deum, et fratrem suum 
ket. Ha valaki azt mondja: óderit, mendax est. Qui 
Szeretem az Istent és fele- enim non diligit fratrem 
barátját gyűlöli, az hazug. suum quem videt, Deum, 
Mert aki nem szereti test- quem non videt, quómodo 
vérét, akit lát, Istent, akit potest diligere? Et hoc man
nern lát, hogyan szeretheti? dátum habémus a Deo: ut 
És az a parancsunk van Is- qui diligit Deum, díligat et 
tentől, hogy aki szereti az fratrem suum. 
Istent, szeresse testvérét is. 

Atvonulásra. (Zs. 40, 5 és 
2.) (gy szóltam: Uram, ke
gyelmezz nekem: gyógyíts 
meg, bár ellened vétettem. 
r. Boldog, ki a szűkölködó-

Graduale. (Ps. 40, 5 et 
2.) Ego dixi: Dómine, mise
rére mei: sana án i mam 
meam, quia peccávi tibi. r. 
Beátus qui intélligit super 
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nek és a szegénynek gondját ! egén um et pá u perem: in die 
viseli: a nyomorúság nap-' maia liberáhít eum Dómi-
ján megmenti öt az úr. nus. 

Alleluja, alleluja! $'.(Zs. Allelúja, allelúja. $'.(Ps. 
5, 2.) Vedd füledbe, Uram, 5, 2.) Verba mea áuribus 
szómat: halld meg kiáltá- pércípe, Dóm i ne: intéliige 
somat. Alleluja! darnórem meum. Allelúja. 

~I-< A szent evangélium sza- >B Sequéntia sa.ncti Eva.ngélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(6, 36-42.) (6, 36-42.) . 

Az időben: Mondá Jézus az j}" illo témpore: Dixit Jesus 
ö tanltványainak : Le- discípulis suis: Estóte mi

gyetelc irgalmasok, mint a i sericórdes, sicut et Pater 
ti Atyátok is irgalmas. Ne j vester miséricors est. Nolíte 
ltéljetek, és nem fogtok ítél- judicáre, et non judicahi
tetni; ne kárhoztassatok, és 1· míni: nolíte condemnáre, et 
nem fognak benneteket kár- . non condemnabiminí. Dimít
hoztatni; bocsássatok meg, l tit e, et dimíttémini. Date, 
és bocsánatot fogtok nyer- et dábitur vobis: mensúram 
ni. Adjatok és adatni fog bonam, et confértam, et 
nektek, jó és tömött, meg- coagitátam, et supereffluén
rázott és kiáradó mértéket tem dabunt in sinum ve
adnak majd a ti öletekbe; strum. Eádem quippe men
mert amily mértékkel mér- súra, qua mensi fuéritis, re
tek, olyannal fognak vissza- metiétur vobis. Dicébat au
mérni nektek. Hasonlatos- tem illis et similítúdinem: 
ságot is monda nekik: Vaj- Numquid potest caecus eae
jon a vak vezethet-e vakot? cum dúcere? nonne ambo 
nemde mindketten verembe in fővearn cadunt? Non est 
esnek? Nem fölebbvaló a disclpulus super magistrum: 
tanitván y mcsterénél; töké- perféctus autern omnis erit, 
letes lesz pedig mindenki, si sit sicut magister ejus. 
ha olyan, mint a mestere. Quid autern vides festúcam 
Mit látod meg a szálkát in óculo fratris tui, trabern 
atyádfia szemében, a ge- autem, quae in óculo tuo 
rendát pedig, mely tensze- est, non consíderas? Aut 
medben vagyon, nem ve- quómodo potes dicere fratri 
szed észre? Avagy hogyan tuo: Frater, sin e, ejícíam 
mondha.tod atyádfiának: l festúcam de óculo tuo: ipse 
Atyámfi~! hadd vegyem ki J in óculo tuo trabern non vi
szemedbol a szálkát, ten-l dens? Hypócrita, éjice prí
szemedben a gerendát nem 'l mum trabern de óculo tuo: 
látván? Képmutató! vesd et tunc perspícies, ut edú-
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ki elóbb a gerendát a magad i eas festúcam de óculo fra
szeméből, és azután nézz , tris tui. 
utána, hogy kivedd a szál- ! 
kát atyádfia szeméből. 1 

Felajánlásra. (Zsolt. 5, ! Offertorium. (Ps. 5, 3-4.) 
3-4.) Méltasd figyelmedre i lnténde voci oratiónis meae, 
hangos könyörgésem, én i Rex meus, et Deus meus: 
Királyom és én Istenem: 1 quóniam ad te orábo, D ó
mert hozzád intézem imád- mine. 
ságomat, Uram. 

Csendes imádság. A neked secreta. Hóstias nostras, 
adott adományokat, j quaesumus, Dómine, 

kérünk, Urunk, fogadd el tibi dicátas placátus ass ú me: 
kiengesztelődötten és add, i et ad perpétuum nobis tri
hogy azok örök segítsé-i bue provenire subsídium. 
günkké váljanak. A mi. i Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság: a szentek es~dezéséért, 1389. 1., it 3.: tet

szés s;;:erint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szcntháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közi\s, 568. l. 

Áldozásra.(Zs.9,2-3.)Hir-l Conununio. (Ps. 9, 2-3.) 
detemmindencsodatettedet: 1 Narrábo ómnia mirabllia 
örvendezem és ujjongok ben-j tua: laetábor et exsultábo 
ned: zsoltárral dicsőítem, ó h l in te: p saltam nómini tuo, 
Fölséges, nevedet. Altíssimc. 

Áldozás utáni imádság. Ily l postcommunio. Tantis, 
J-\ nagy adománnyal be- ! Dómine, repiéti muné
töltve, Urunk, add meg, l ribus: praesta, quaesumus; 
kérünk, hogy az üdvöt- i ut et s.:lutária dona capiá
szerző adományokat meg- , mus, et a tua numquam 
kapjuk és téged dicsérni , laude cessémus. Per Dómi
soha meg ne szűnjünk. Ami. i nu1n. 
(A 2. aldozás utiini imfldsflg: a nentek e5edezéséért, 1389. 1., 

a 3. : tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 



úrnapja. 

a) Az ür111tp története. Az úrnapja mindig a Szentháromság 
Onnepe utáni csUtörtökre esik és azt a csodálatos titkot ünnepli, 
hogy a kenyér és a bor külsö színe a latt jézus Krisztusnak, az 
istenembernek teste és vére, istensége és embersége, valójában, 
igazán és lényegileg jelen van. Krisztus maga adta tudtul egy 
látomásban az ágostonrendi lüttichi Szent juliannának (t 1258), 
hogy szeretetének ezen titkát egyházi ünne ppel is dicsőltsék. 
Először 1247. évben, Lüttichben ünnepelték meg és IV. Orbán 
pápa 1264-ben rendelte el az egész Egyház számára . Ugyanezen 
pápa megbízásából írta meg Aquinói Szent Tamás a li turgik us 
szövegeket és a szcntmise sequentiáját : a •Lauda Sion•-t, az · 
lsten iránt érzett izzó szeretetnek ezt a ragyogó himnuszát. 

b) Liturgiája. Az Egyház ezt az ünnepet azzal a legnagyobb 
pompáva l üli meg, mely csak a liturgiában rendelkezésére áll. 
Elsőrendű ünnep a legünnepélyesebb istentisztelettel, szentséges 
körmenettel és ünnepélyes nyolcaddaL Az lsten háza és oltára az 
egész nyolcad a latt a leggazdagabb virágdíszben és illatos erdei 
zöldben pompázik. S a hivő k tömege is azon versenyez vá rosban 
és faluban, hogy a házakat és utcáka t, kiváltképpen a körmenet 
útján, ájtatosan, hi vő módon feldí szltse és ékesítse. 

A nyolcad alatt, szabály szerint míndennap ki teszik imádás ra 
a legméltóságosabb Oltáriszentséget és ünnepélyes nagymisét 
énekelnek úgy, mint magá n az ünnepen. Es ténkint pedig az ün ne
pélyesen feldiszitett templomban a kitett Oltáriszents l'::! előtt nép
ájtatosság van és a végén mindig áldas t osztanak a szen iséggeL Több 
helyen a nyo lcad napján, ugyanúgy, mint az ünnepen, csak va lam i
vel kisebb fénnyel és ldterjedéssel, ünnepélyes körmenetet tartanak. 

Nemsoká ra az ünnep bevezetése utan a körmenet is álta lános 
gyakorlattá vált. Körül belül a X IV. században Németországban 
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szokásba jött a körmenet útján négy oltárt készíteni és ezekell 
állomást tartani. Elénekelték a négy evangélium kezdetét és mind
annyiszor áldást adtak a legszentebb Oltáriszentséggel. 1820-ban 
ezt a szokást Róma jóváhagyta. A római szertartáskllnyv 
szerint a körmenetnél csak egyszer adják az áldást. 

Ezen ünnepi hét eucharisztikus liturgiájával együtt arra töre· 
kedjünk, hogy minél mélyebben értsük meg a szent szövegeket, 
különösen Aquinói Szent Tamás himnuszait, melyeket az Egyház 
a legszentebb Oltáriszentség tiszteleténél használ. !<érjük a kegyel· 
met, hogy lsten hitünket ezen nagy és legszentebb titokkal szem
ben még jobban megelevenitse és ezáltal hódolatunkat kimélyitse 
ésszeretetünket lobogöbb lángra lobbantsa. Valljuk meg, minden
kor és mindenütt, minden félelem és habozás nélkül nyilvánosan is 
meggyőződésünket: tiszteletteljes imádással (szentséglátogatás
sal és térdhajtássa!), jámbor és méltó szentáldozással, a szent
misén és a többi szeniségi istentiszteleten való ájtatos részvétellel, 
különüsképpen azáltal, hogy méltón és meggyőződéssel csatlakoz. 
zunk a körmenethez (1. függelék), melyben a szent Fejedelem és 
Istenkirály városon és falun diadalmenetben végigvonul az utcákon. 

Bevonulásra. (Zs. 80, 17 .) Introitus. (Ps. 80, 17.) 

lláplálta őket a búza .ibávit eos ex ádipe 
zsírjával, alleluja: és fruménti, alle! úja: et 
jóllaktaU mézzel a de petra, melle satu-

kősziklából,alleluja,alleluja, 1 rávit eos, allelúja, allelúja, 
alleluja l (Zs. 80, 2.) Örvend-~ allelúja. (Ps. ibid., 2.) Ex
jetek az Istennek, ami segí- sultáte Deo adjutóri nos t ro: 
tönknek: ujjongjatok Jákob jubiláte Deo jacob. Y. 016-
lstenének. Y. Dicsőség az ria Patri et Fllio et Spiritui 
Atyának. Sancto. 

Könyörgés. Isten, ki ne- Qrátio. Deus, qui nobis 
kOnk e csodálatos sub Sacraménto mirá

Szentségben kínszenvedé- bili passiónis tuae memó
sednek emlékét hagytad, ri am reliqulsti: tribue, quae
engedd, kérünk, hogy tes- sumus, ita nos córporis et 
tednek és vérednek szent sánguinis tui sacra mystéria 
misztériumát úgy tiszteljük, venerári; ut redemptiónis 
hogy megváltásodnak gyO- tuae fructum in nobis júgi
mölcsét magunkban szün- ter sentiámus: Qui vivis. 
telen tapasztaljuk: Ki élsz. et regnas. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthios. 

levelé böJ. (I. ll, 23-29.) (l. ll, 23-29.) 

Testvérek: Én az úrtól f'ratres: Ego enim aceépí 
vettem, amit közöltem . a Dórnino quod et trá

is veletek, hogy az Ú; jézus: didi vobis, quóniam Dómi-
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azon az éjtszakán, amelyen l nus jesus in qua nocte tra
elárultatott, vevé a kenyeret, l debátur, aceépit panem, et 
és hálát adván, megtöré és grátias agens fregit, et dixit: 
mondá: Vegyétek és egyétek, Accípite, et manducáte: twc 
ez az én testem, me! y ertetel,; l est corpus meum, quod pro 
adatik; ezt cselekedjétek az , vobis tradétur: hoc fácite 
én emlékezetemre. Hasonló- in meam commemoratió
képpen a kelyhet is, miután nem. Simíliter et cálicem, 
megvacsorált, mondván: Ez postquam coenávit, dicens: 
a kehely az újszövetség az Hic calix novum testaraén
én véremben; ezt cseleked- tum est in meo sánguine. 
jétek, valahányszor isszá- Hoc fácite, quotiescúmque 
tok, az én emlékezetemre. bibétis, in meam commemo
Mert valahányszor ezt a ke- i ratiónem. Quotiescúmque 
nyeret eszitek és ezt a l<ely- .

1 

enim manducábitis panem 
het isszátok, az úr halálát hunc, et cálicem bibétis, 
hirdetitek, mlg el nem jő. l mortem Dómini annuntiá
Aki tehát méltatlanul eszi bitis, donec véniat. Itaque 
ezt a kenyeret, vagy issza quicúmque rnanducáverit 
az úr kelyhét, vétkezik az panem hunc, vel biberit cá
úr teste és vére ellen. Tehát licem Dómini indigne, reus 
vizsgálja meg magát az em- erit córporis et sánguinis 
ber, és úgy egyék ebből a Dómini. Probet autern se
kenyérből és igyék ebböl a ípsum homo: et sic de pane 
kehelyből; mert aki méltat- illo edat, et de cá Iice bibat. 
lanul eszik és iszik, itéletet Qui enim mandúcat et bibit 
eszik és iszik magának, mi- indígne, judícium sibi man
vel nem különbözteti meg dúcat, et bibit: non díjú-
az úr testét. dicaus corpus Dómini. 

Atvonulásra. (Zsolt. 144, 1 Graduale. (Psahn. 144, 15-
15-16.) Mindeneknek szeme, 16.) Oculi ómnium in te spe
benned bízik, Uram, és te; ran t, Dóm i nl': et tu das il lis 
idejében megadod ételüket. : escarn in témpore oppor
Y. Megnyitod kezedet: és' túno. r. Aperis tu manum 
betöltesz minden élőt áldá- • tuam: et imples omne áni-
soddal. mal benedictióne. 

Alleluja, alleluja! Yí. (Ján. : Allelúja,allelújaS.(Joann. 
6, 56-57.) Az én testem bi-: 6, 56-57.) Caro mea vere est 
zonnyal étel, az én vérem · cibus, et sánguiö meus vere 
~izonnyal ital. Aki eszi az est potus: 'qui mandúcat 
en testemet és issza az én m<~am carnen1, d bibit me
vér~m~t, énbennem marad um sánguinem, in me ma-
es en obenne. r.et, et ~go in c:o. 
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U .. nnepi é!Jek. Dícsérd, 
Sion, Üdvözítőd, JO 

Pásztorod, hü segltőd, áldja 
har.gos éneked. 

Himnuszt mondj egész 
szíveddel. szóddal úgyis nem 
érhedd el, méltón nem dí
csérheted. 

Sequentia. Lauda, Sion, 
'-- Salvatórem, lauda du
cem et pastórem in hymnis 
et cánticis. 

Qu«ntum potes, tantum 
au de: quia major omni lau
de, nec laudáre súfficis. 

Nagy dologról zeng az Laudis thema speciAlis, 
ének: éiet éló kútfejének, panis vivus et vitális hódie 
a kenyérnek hódolunk, propónitur. 

Estelén a búcsútornak, a Quem in sacrac mensa 
tizenkét apostolnak mit ki- coenae, túrbae fratrum duo
osztott jézusunk. dénae da tum non ambígitur. 

Hangosan hát fönneseng- ' Sit laus plena, sit sonóra. 
jen, ujjongjon és égre cseng- i sit jucúnda, sit decóra men
jenzengó lelkünk hangja ma. 1 tis jubilátio. 

Mert mit ajkunk most ma- Dies enim solémnis ági-
gasztal: amaz ünnep, amaz tur, in qua mensae prima 
asztal, amaz els6 lakoma. recólitur hujus institútio. 

Ott új húsvét napja tá- ln hac mensa novi Re-
madt, új kötése új király- gis, novum Pascha novae 
nak; régi húsvét bétellett. legis, Phase vetus términat. 

Új világtól fut az óság, ! Vetustátern nóvitas, um
. árnyat oszlat új valóság, bram fugat véritas, noctem 
fényesség üz éjfelet. lux elíminat. 

S amit ott tett önkezé- Quod in coena Christus 
vel: emlékére szent igével gessit, faciéndum hoc ex
hagyta Krisztus végzenünk. préssit in sui memóriam. 

Szent igékkel megoktatva: Doct i sacris institútis, 
üdvösséges áldozatra kenye- 1 panem, vinum in salútis 
ret s bort szentelünk. consecrámus hóstiam. 

Ágazatja szent hitünk- Dogma datur Christiá-
nek: testté, vérré lényegül- nis, quod in carnem transit 
nek, bor s kenyér mi volt panis, et vinum in sángui-
.:lőbb. nem. 

Régi rend itt újnak en- Quod non capis, quod 
ged: szárnya lankad észnek, non v i des, animósa firma t 
szemnek, éló hitből végy fides, praeter rerum órdi-
er6t. nem. 

Színében bor és kenyérnek Sub d i vérsis speeiébus 
(jel csak ez, de más a lényeg!) signis tantum, et non re bus, 
drága nagy jók rejlenek. latent res exfmiae. 

Vér már a bor, test az Caro cibus, sanguis po-



698 ÚRNAPJA 

étel: egy is Krisztus, sem- tus: manet tamen Christus 
mi kétely l két szín őt nem totus, sub utráque spécie. 
osztja meg. 

Aki veszi, meg nem osztja, 
meg nem töri, nem szakaszt
ja, mindenek épen veszik. 

Veszi egy és ezrek veszik s 
mind egyenlőn kapja részit, 
mégis: nem fogyatkozik. 

Veszi jó és veszi vétkes, 
ám gyümölcse vajmi kétes: 
élet vagy elkárhozás. 

Rossznak átok, üdv a 
jóknak: lám az együtt áldo
zóknak végük milyen ször
nyű más! 

A suménte non conclsus, 
non confráctus, non díví
sus: integer acclpitur. 

Surnit un us, sumunt mille: 
quantum isti, tantum ille: 
nec sumptus consúmitur. 

Sumunt boni, sumunt 
maii: sorte tamen inaequáli, 
vitae, vel intéritus. 

Mors est malis, vita bo
nis: vide, paris sumptiónis 
quam sit dispar éxitus .. 

S ha me~tört az áldozat- Fracto dernum sacra-
ban, kétseg, tudd meg, ménto, ne vacllles, sed me
nincsen abban: úgy van ott ménto, tantum esse sub fra
minden darabban, mint a gménto, quantum toto té-
telj_es szln alatt. gitur. 

Ot törés nem törheté meg, Nulla rei fit scissúra: 
csak a jelnek, köntösének signi tantum fit fra ct úra: 
szlne tört meg, ám a lé- qua nec status, nec statúra 
nyeg,változatlan egy marad. signáti minúitur. 

Imhol angyaloknak étke, Ecce panis Angelórum, 
vándorútunk erőssége, édes factus ci bus viatórum: vere 
fiak vendégségel rút ebek- panis filiórum, non mittén-
nek el ne vesd! d us cánibus. 

Űsi manna ezt mutatja, ln figúris praesignátur, 
ezt Izsáknak áldozatja, bá- cum Isaac immolátur: agnus 
rá ny vére csordulatja: kép- pasch ae deputátur: datur 
ben írja régen ezt. manna pátribus. 

Kegyes pásztor, igaz étek, Bone pastor, panis vere, 
édes jézus, kérünk téged, jesu, nostri miserére: tu nos 
te legeltesd, védd a népe(j, l pasce, nos tuére: tu nos 
te mutasd meg kegyességed bona fac vidére in terra vi-
fönn. az élök közepett. l véntium. 

Mmdenható fejedelmünk, Tu, qui cuncta scis et 
étkiink, éltetőnk, szerel- vales, qui nos pascis hic 
münk, engedj asztalodra mortáles: tuos ib i commen
lelnünk, testvérül engedd sáles, coherédes et sodáles 
ölelnünk, odafönn a szen-

1 
fac sanctórum civium. Amen 

teket. Amen. Alleluja. . AlleiÍija. 
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~~A sze~; evangélium sza.! ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. j secúndum joánnem. 

(6, 56-59.) l (6, 56-59.) 

Az időben: Mondá jézus a 'l n illo témpore: Dixit jesus 
zsidó seregnek: Az én turbis judaeórum: Caro 

testem bizonnyal étel, és az mea vere est cibus, et san
én vérem bizonnyal ital. Aki guis meus vere est potus. 
eszi az én testemet és issza Qui mandúcat meam car
az én véremet, énbennem nem, et bibit meum sángui
marad és én őbenne. Amint nem, in me manet, et ego in 
engem küldött az élő Atya, illo. Sicut misit me vivens 
és én élek az Atya által, úgy Pater, et ego vivo propter 
aki eszik engem, az is él én- Patrem: et qui mandúcat 
általam. Ez az a kenyér, me, et ipse vivet propter 
mely az égből szállott alá. 1

1 

me. Hic est panis, qui de 
Nem úgy, mint atyáitok a caelo descéndit. Non sicut 
mannát ették és meghaltak; l manducavérunt patres ve
aki e kenyeret eszi, örökké stri manna, et mórtui sunt. 
élni fog. Qui mandúcat hunc panem, 

vivet in aetérnum. 
Felajánlásra. (Móz. Ill. Offertorium. (Levit. 21, 

21, 6.) Az úr papjai töm-
1
6.) Sacerdőtes Dómini in

jént és kenyeret visznek l cénsum et panes ófferunt 
lstennek: azért szentek le- Deo: et Ideo sanct i e ru nt 
legyenek Istenük eléitt és Deo suo, et non pólluent no
ne szennyezzék be az ö ne- men ejus, allelúja. 
vét, alleluja! 

Csendes imádság. Egyhá- secreta. Ecclésiae tuae, 
zadnak, kérünk, Urunk, ..._ quaesumus, Dóm i ne, uni

az egység és a béke aján- tátis et pacis propítius dona 
dékát add meg kegyesen, con cé de: quae sub oblátis 
melyet a felajánlott adomá- munéribus mystice desig
nyak misztikusan jelente- nántur. Per Dóminum no-
nek. A mi Urunk. strum jesum Christum. 

Prefáció a karácsonyi, 561. 1. 
Áldozásra. (Kor. l. ll, Communio. (l Cor. ll, 

26-27.) Valahányszor ezt a 26-27.) Quotiescúmque mao
kenyeret eszitek és ezt a ducábitis panem hunc, et 
kelyhet isszátok az úr halá-. cálicem bibétis, mortem Dó
lát hirdetitek, mig el nem l mini annuntiábitis, donec 
jő. Aid tehát méltatlanul véniat: Itaque quicúmque 
eszi ezt a kenyeret, vagy , manducáverit panem, vel 
issza az úr kelyhét, vétke-l hiberit cálicem Dómini in-
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zik az úr teste és vére l dígne, reus erit córporis et 
ellen, alleluja! sánguinis Dómini, allelúja. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. rac nos, 

t-\ Add meg nekünk, ké· quaesumus, Dómine, 
rünk, Urunk, hogy Istensé-l divinitátis tuae sempítérna 
gednek állandó élvezésével l fruitióne reptéri: quam pre
elteljünk, melyet drága tes- tiósi córporis et sánguinis 
tednek és vérednek e föl· tui temporális percéptio 
dön való vétele ellire jelez: l praefigúrat: Qui vivis et 
Ki élsz és uralkodol. regnas. 
(Az úrnap nyolcada alatt a szentmise ugyanaz, mint az ünnepen, 
a 2. és 3. könyörgés, csendes és áldozás utáni imádság ugyanaz, 

mint a Húsvét utiini 2. vasárnapon, 622-625. 1.) 

Pünkösd után 2. vasárnap. 
Ez a vasárnap beleesik az úrnap oktávájába, azért az evan

gélium arra tanit, hogy mint kell lsten asztalához járulnunk. 
Egytbként az egész mise alapgondolata : mint növekszik lsten 
oltalma alatt a legnagyobb támadások közt is Krisztus most ala
pltott Egyháza. Ez a kitartás az üldözések közt volt a Szentlélek 
lsten jelenlétének az első tanujele. A másik a keresztényeknek 
egymás iránt való kölcsönös szeretete. Ha a mlse szövegeit át
elmélkedjük, ezekre az igazságokra akadunk. Az énekek lsten 
oltalmáról szólnak, az imádság a szeretet,ért i<önyörög, az olvas
mányok kitartásra buzdítanak. Az evangélium első közvetlen 
magyarázatát az úrnap oktávája adja meg. A másik magyarázat 
szerint az egész hasonlat a Pünkösdkor alakult Egyházra vonat
kozik, mert ez az a lakomás ház, ahová a gazda :az lsten meghlvta 
a zsidókat és mikor azok visszautasították, meghívott új szolgái, 
az apostolok által mindenkit, tehát a pogányokat is. Legyünk 
hálásak ezért és ne feledkezzünk meg a mennyegzós ruháról, mely 
akkor lesz meg, ha Szent János tanítása szerint nemcsak szóval, 
hanem tettel is szeretünk. 

Bevonulásra. (Zs. 17, 19-20.) 1 Introitus. (Ps. 17, 19-20.) 

llltalmazóm lett az l) r 

1 

[[laetus est Dóminus 
és kivezetett a sza- protéctor meus, et 
bad térre engem, edúxit me in Jatitú-

megmentett, rnert kedvét l dinern: salvum me fecit, 
lelte bennem. (Zs. 17, 2-3.) quóniam vóluit me. (Ps. 
Szeretlek, Uram, én erőm: ibid., 2-3.) Díligam te, Dó
Uram, én erősségem, me ne-~ mine, virtus mea: Dóm i n us 
dékern és megszabaditóm. firmaméntum meum, et re
Y. Dicsőség az Atyának 1 fl•gium meum, et Jiberátor 
és Fiímak. ! mt'us. Y. Glória Patri. 
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Könyörgés. Add meg, IQrátio. Sancti nóminis 
Urunk, hogy szent ne- tui, Dómine, timórem 

vectet épúgy féljük, mint páriter et amórem fac nos 
örökké szeressük, me rt soha 1 habérc perpétuum: quia 
gondviselésedből ki nem zá-: numquam tua gubcrnatióne 
rod azokat, kiket szerete- 1 destítuis, quos in soliditáte 
tedben rendületlenül meg- : tuae dilectiónis instltuis.Per 
erósítesz. A mi Urunk. l Dóminum. 

(A 2-ik kllnyörgés megemlékezés az úrnapról, 695. 1.) 

Szentleclte Szent János apos-1 Léctio Epístolae beáti joán
tolnak leveléből. (l. 3, 13-18., nis ApóstolL (l. 3, 13-18.) 

Szen~tteim: Ne csodáljá-,. carlssimi: Noll te mirári, 
tok, ha a világ gyűlöl si odit vos mundus. 

titeket. Mi tudjuk, hogy a Nos scimus, quóniam trans
halálból átvitettünk az láti sumus de morte ad 
életre, mivel szeretjük test- vitam, quóniam dillgimus 
véreinket. Aki nem szeret, fratres. Qui non dlligit, ma
halálban marad. Mindaz, net in morte: omnis qui 
aki gY.űlöli testvérét, gyil- odit fratrem suum, horni
kos. Es ti tudjátok, hogy cída est. Et scitis quóniam 
egy gyilkosnak sincs magá- omnis hornicida non habet 
ban maradó örök élete. vitam aetérnam in semet
Abban ismertük meg az ls- Ipso manéntem. ln hoc 
ten szeretetét, hogy ö életét cognóvimus carltátern Dei, 
adta miérettünk; tehát ne- quóniam ille ánimam suam 
künk is kell életünket ad- pro nobis pósuit: et nos 
nunk testvéreinkért. Aki debémus pro frátribus áni
blrja e világ javait és szü- mas pónere. Qui habúerit 
kölködni látja testvérét és substántiam hujus mundi, 
elzárja előle sz l vét: hogyan il et viderit fratrem suum ne
marad meg abban az lsten cessitátem habére, et cláu
szeretete? Fiacskáim! ne i se rit viscera sua ab eo: 
szeressünk szóval, se nyelv-, quómodo cáritas Dei ma
vel, hanem cselekedettel és net in eo? Filloli mei, non 
igazsággal. diligámus verbo, neque lin-

1 

gua, sed ópere, et veritáte. 
Atvonulásra. (Zsolt. 119. Graduale. (Ps. 119, 1-2.) 

1·2.) Szorongatásomban az Ad Dóminum cum tribulá
úrhoz kiáltottam, és ö meg- l rer clamávi, et exaudívit 
hallgatott engem. t. Uram, l me. '$". Dómine, libera áni
szabaditsd meg lelkemet a mam meam a lábiis inlquis, 
gonosz ajaktól és a csalárd 1 et a lingua dolósa. 
nyelvtől. . 
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Alleluja, alleluja! Y. (Zs. Allelúja, allelúja. Y. (Ps. 
7, 2.) Uram, Istenem, ben- 7., 2.) Dómine Deus meus, 
ned remélek: me n ts meg ln te sperávi: salvum me fac 
minden üldözőmtől s szaba- ex ómnibus persequéntibus 
dl ts meg engem. Alleluja l me, et libera me. Allelúja. 

If< A szent evangélium sza- ~r~Sequéntia sancti Evangélii 
Icasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(14, 16-24.) (14, 16-24.) 

Az időben: Mondá Jézus a l" illo témpore: Dixit Jesus 
farizeusoknak ezt a ha- pharisaeis parábolam 

sonlatot: Egy ember nagy hane: Homo quidarn fecit 
vacsorát szerze és sokakat coenam magnam, et vocá
meghlva. És elküldé szol- vit multos. Et misit servum 
gáját a vacsora órájában suum hora coenae dicere 
megmondani a hivatalosak- invitátis ut venlrent, quia 
nak, hogy jöjjenek, mert jam paráta sunt ómnia. Et 
már minden el van készltve. coeperunt simul omnes ex
És kezdék magukat mind- cusáre. Prim us dixit ei: 
nyájan sorra mentegetni. Viiiam emi, et necésse há
Az első mondá neki: Földet beo exire, et vidére illarn: 
vettem és ki kell mennem rogo te, habe me excusá
megnézni azt; kérlek téged, tum. Et alter dixit: J ug a 
ments ki engem. Másik meg bourn emi quinque, et eo 
mondá: Öt iga ökröt vet- proháre illa: rogo te, habe 
tem, és megyek megpró- me excusátum. Et álius 
bál ni azokat; kérlek, ments dixit: Uxórem dux i: et ideo 
ki engem. Más ismét mondá: non possum venire. Et re
Feleséget vettem, azért vérsus servus nuntiávit haec 
nem mehetek. Hazamenvén dórnino suo. Tunc irátus 
a szolga, jelenté urának paterfamllias, dixit servo 
mindezt. Erre megharagud- su o: Exi ci to in platéas et 
ván a házigazda, mondá v i cos civitátis: et pá u peres, 
szolgájának: Menj ki hamar ac déblles, et caecos, et 
a város tereire és utcáira, sa claudos introduc huc. Et 
koldusokat, bénákat, vako- ait servus: Dómine, factum 
kat és sántákat hozd be ide. est ut imperásti, et adhuc 
És mondá a szolga: Uram! locus est. Et ait dóminus 
megtörtént, amint para n- serv o: Ex i in vias, et se pes: 
csoltad, de még mindig van et compélle intrárc, ut im
hely. Akkor mondá az úr pleátur domus mea. Dico 
szolgájának: Menj ki az autern vobis, quod nemo 
utakra és a sövényekhez, és . virórum illórum, qui vocáti 
kényszerítsd bejönni a járó- sunt,gustábit coenam me am. 
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kelóket, hogy megteljék a házam. Mondom azonban 
nelttck, hogy senki ama férfiak közül, kik hivatalosak 
voltak, meg nem ízleli az én vacsorámat. 

Felajánlásra. (Zsolt. 6, 5.) ~ Offertoriwn. (Ps. G, 5.) 
Uram, fordulj hozzám és j Dúmine, convérttre, et 
szabadíts meg ezúttal is, éri pe ánimam meam: sal
ments meg engem irgalmad- vum me fac propter miseri-
ban. córdiam tuam. 

Csendes imádság. A ne- secreta. Oblátio nos, Dó
vednek szentelt felaján- mine, tuo nómini di

lás tisztítson meg minket, cá n da purificet: et de die 
Urunk, és napról-napra vi- in diem ad caeléstis vitae 
gyen előbbre a természet- tránsferat actiónem. Per 
fölötti életben. A mi U1 unk. Dóminum. 

(A 2. csendes imádság: az úrnapról, 699. 1.) 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 
Áldozásra. (Zsolt. 12, 6.) Conununio. (Ps. 12, 6.) 

Éneklek az úrnak, ki jót Cantábo Dómino, qui bona 
tesz velem, és a fölséges úr trfbuit mihi: et psallam 
nevét zsoltárral dicsérem. nömini Dómini altissimi. 
' A ldozás utáni ~dság. postconununio. Sumptis 

J-\ Magunkhoz veve e munéribus sacris, quae
szent adományokat, kérünk, sum us, Dóm i ne: ut cum 
Urunk, ho~y e misztéri· frequentatióne mystérii, 
umban valo gyakori rész· ereseat nostrae salútis effé
vétel által megváltásunk ctus. Per Dóminum no
hatása növekedjék ben- strum jesum Christum, ff. 
nünk. A mi Urunk. lium tuum. 

(A 2. áldozás utáni imádság : az úrnapról, 700. 1.) 

Pünkösd ut!n 3. vasimap. 
A Húsvét ut:tni második vasárnap is a jó Pásztorról szólt. 

A különbség, hogy akkor csak a jó bárányai irtint való szeretetéről 
szólt az evangélium, ma pedig arról, hogy szereti és megkeresi az 
elveszett, rossz bárányt is. Ennek megfelelöen a búntudat és az 
irgalomban való nagy bizalom szól a mise énekeibőL Helyezzük 
mi is minden gondunkat a jó P:tsztorra és szeressUk az úr jézus 
tiszteletének ezt az ősi és evangéliumi formáját. Ez a hasonlat 
Jézus szcnt Szívének a legszebb és az evangéliumban magától 
Krísztus Urunktól megrajzolt képe. - Szent Péter arra a sok 
vesudclcmre figyelmeztet, mellyel ellenségünk iparkodik kira
gadni minket lsten nyájából : az Egyházból. E veszedelem meg-
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s merése csak fokozza bennünk a Jó Pásztorhoz való ragaszkodá
sunkat. - A Oraduale kérdésére, melyet az ószövetség énekese 
vet fel, vajjon szünet nélkül haragszik-e az úr és nem bocsát meg 
soha, az újszöwtség Jó Pásztora felel : Nem haragszik az Or, 
hanem rnegbocs;i.tó szeretettel maga jön a bűnös megkeresésére. 
Ha bűn nyomja a lelkemet, várok-e addig? Nem, hanem magam is 
sietek hozzá l Nevezik ezt a vasárnapot Jézus Szent Szive vasár
napjának is. Ott, ahol külön körmenettel ünneplik, az öregmise a 
Szent Szlvröl mondható és a vasárnapról megemlékezés veendő. 

Bevonulásra. (Zs. 24,16, 18.) lntroitus. (Ps. 24, 16 et 18.) 

B ekints reám és irgat- Uléspice in me, et mise-
mazz nekem, Uram, rére mei, Dómine: 
mert elhagyatott éa quóniam únicus, et 

szegény vagyok: nézd meg- pauper sum ego: vide hu
alázottságomat és szenve- militátem meam. et tabó
désemet: bocsásd meg rnin- rem me um: et dimítte órn
den vétkemet, én Istenem. nia peccáta mea, Deus 
(Zs. 24, 1-2.) Hozzád eme- meus. (Ps. ibid., 1-2.) Ad 
lern, Uram, lelkemet, Iste- te, Dómine, levávi ánimam 
nem, tebenned remélek, ne meam: Deus meus, in te 
hagyd, hogy megszégyenül- confído, non erubéscam. "'/. 
jek. "'/. Dicsőség. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, a ben- Qrátio. Protéctor in te 
ned blzók oltalmazója, sperántium, Deus, sine 

aki nélkül nincs erő és nin- quo nihil est válidum, nihil 
csen szentség, nagyobbitsct sanetum: multiplica super 
irántunk irgalmasságodat, nos misericórdiam tuam; 
hogy igazgatásod és vezeté- ut, te rectóre, te duce, sic 
sed alatt úgy használjuk a transeámus per bona tem
földi javakat, hogy el ne ve- , porália, ut non amittámus 
szitsük az örökkévalókl'lt. ! aetérna. Per Dóminum no-
A mi Urunk. l strum. 

(2. könyörgés: Jézus Sze nt Szivéröl, min t a 983. 1.) 

Szentlecke Szent Péter a pos-~ Léctio Epístolae beáti Petri 
tol leveléből.( l. 5, 6-11.) ApóstolL ( 1.5, 6-11.) 

Szeretteírn : Alázzátok l caríssimi: Humiliámini 
meg tehát magatokat sub poténti manu Dei, 

az lsten hatalmas keze alatt, ut vos cxáltet in témpore 
hogy felmagasztaljon ti te- visitatiónis: omnern solli
ke_t a látogatásnak idején, citúdinem vesteam proji
mmden . aggodalmatokat eiéntes in cum, quóniarn 
őreá . btzván, mert neki l ipsi cura est de vobis. Sóbrii 
gondJa van rátok. józanok estóte, et vigiláte: quia ad-
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legyetek és vigyázzatok, versárfus vester diábolus 
mert a ti ellenségtek, az ör- tamquam leo rúgiens cír
dög, mint ordító oroszlán cuit, quaerens quem dévo
körüljár, keresvén, akit el- ret: cui resístite forh:s in 
nyeljen ; erős hittel állja- fide: sciéntes eámdem pas
tok ellen neki, tudván, siónem ei, quae in mundo 
hogy ugyanaz a szenvedés est, vestrae, fraternitáti 
vár a ti testvéreitekre, kik c fíeri. Deus autern omnis 
világon vannak. A minden grátiae, qui vocávit nos in 
kegyelem Istene pedig, aki aetérnam suam glóriarn in 
az ő örök dics6ségére hivott Christo jesu, módicum pas
meg minket jézus Krisztus sos ipse perfíciet, confirmá
által, maga fog minket, mi- bit, solidabitque. Ipsi gló
után kissé szenvedtünk, tö- ria, et impérium in saecula 
kéleteslteni, rnegerőslteni és saeculórum. Amen. 
megszilárdítani. Űneki le-
gyen dicsőség és uralom mindörökön örökké. Amen. 

Atvonulásra. (Zs. 54, 23,1 Graduale. (Ps. 54, 23, 17 
17 és 19.) Vesd az úrra gon- et 19.) jacta cogitátum 
dodat s ő majd gondoskodik l tuum in Dórnino: et ipse 
rólad. S'. Midön az Úrhoz' te enútriet. t. Dum clamá
kláltottam, meghallotta sza- rem ad Dóminum, exaudi
vam azok ellen, akik reám vit vocem meam ab his, 
törtek. qui appropínquant mihi. 

Alleluja, alleluja l r. (Zs. Allelúja, alle! úja. r. (Ps. 
7, 12.) Az l5ten igazságos 7, 12.) Deus judex justus, 
biró, hatalmas ő, s türelme l fortis et pátiens, numquid 
hosszú; vajjon napról-napra iráscitur per singtilos dies? 
tart-e haragja? Alleluja! Allelúja. 

>B A szent evangéliwn sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (15, 

(15, 1-10.) 1-10.) 

Az időben: A vámosok és In illo témpore: Erant ap
bűnösök közeledének propinquántes ad jesum 

jézushoz, hogy hallgassák ' publicáni et peccatóres, ut 
őt. És zúgolódának a fari-~ audírent illum. Et murmu
zeusok és írástudók, mond- rábant pharisaei et scribae, 
ván, hogy ez a bűnösökkel dicéntes: Quia hic pecca
társalog és velük eszik. tóres récipit, et mandúcat 
Mondá tehát nekik e példa- cum illis. Et ait ad illos pa
beszédet, szólván: Kicsoda rá boiarn is tam, dicens: Quis 
közületek. a~ ~z ember, k_i-

1 
ex vobis homo, qui lw_bct 

nek ha szaz JUila v<.~gyon, t-s' ct'ntum on•s: et s1 pcrdide-

.\ ~ i~s: .: J ... 
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elveszt egyet azok közül, ott l rit unam ex illis, non ne di
nem hagyja a kilencven- mlttit nonagintanóvem in 
kilencet a pusztában, és nem desérto, et vad it ad illam, 
megyen az elveszett után, quae perferat, donec invé
mlgnem megtalálja azt? És niat eam? Et cum invénerit 
midön megtalálja, örömmel eam, impónit in húmeros 
veszi vállára, és hazamen- suos gaudcns: et vén i ens 
vén, összehívja barátait és domum, cónvocat amicos et 
szomszédait, mondván ne- viclnos, dicens ill is: Congra
kik: Örvendjetek velem, tu lámini mihi, quia in vén i 
mert megtaláltam az én ju- ovem meam, quae perlerat 
homat, mely elveszett vala. Dico vobis, quod ita gáu
Mondom nektek, hogy oly dium erit in caelo super 
nagy öröm lészen mennyben uno peccatóre poeniténtiam 
egy megtér{i bíínösön, mint agénte, quam super nona
kilencvenkilenc igazon, kik- gintanóvem justis, qui non 
nek nincs szükséguk bűnbá- Indigent poeniténtia. Aut 
na tra. Vagy ha valamely asz- quae múlier habens drach
szonynak tíz drachmája lé- mas decem, si perdiderit 
vén, elveszt egy drachmát, drachrnam unam, nonne ac
nem gyujt-e világot, nem céndit lucérnam, et evérrit 
söpri-e ki házát, és nem ke- domum, et quaerit diligén
resi-e szorgalmasan, mlgnem ter, donec invéniat? Et cum 
megtalálj a? És mikor megta- invénerit, cónvocat amieas 
lálja, nemde egybehlvja ba- et viclnas, dicens: Congra
rátnőitéss:.:omszédait,mond- tuláminl mihi, quia invéni 
ván: Örvendjetek velem, drachmam, quam perdlde
mert megtaláltam a d rac h- ram? Ita d i co vobis: gáu
mát, melyet elvesztettem. dium erit coram Angelis 
Mondom nektek, hasonló Dei super uno peccatóre 
öröm leszen az lsten angyalal poeniténtiam agénte. 
közt egy megtérő bűnösön. 

Felajánlásra. (Zsolt. 9, Offertoriwn. (Ps. 9, 11-12 
11-12,13.) Bízzanak benned, et 13.) Sperent in te omnes, 
mind kik ismerik nevedet, qui noverunt nomen tuum, 
Uram, mert nem hagyod el, Dómine: quóniam non dere
kik tége<! keresnek: zeng- lfnquis quaeréntes te: psál
jetek az Urnak, ki a Sionon 

1
lite Dómino, qui hábitat in 

lakik, me rt nem feledte el .
1 

Sion: quóniam non est obif
a szegények jajveszékelését. tus oratiónem páuperum. 

Csendes imádság. Tekints l ~ ecreta. Réspice, Dómine, 
.J Ic, Urunk, esdeklő Egy- ... . múnera supplicántis 

házadnak :l dományaira és l Ecc!ésiat>: et sa IMi ere dén-
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engedd meg, hogy a hivők ! tium perpétua sanctifica
üdvösségükre folyton gya- l tióne suménda concédc. Per 
rapodó életszent:;;éggel ve- j Dóminum nostrum jesum 
gyék magukhoz azokat. A j' Christum, Filium tuurn, qui 
mi Urunk. t('cum. 

(2. csendes imádság: jézus Szent Szívércl, mint a 986. 1.) 

Prefáció jézus Szent Szivéröl, miut a 565. l. 

Áldo7.t.sra. (Luk. 15, 10.) 1 Communio. (Luc. 15, 10.) 
Mondom nektek, öröm le-l Dico vobis: gáudium est 
szen Isten angyalai közt egy l Angelis Dei super uno pec
"'!egtérö bűnösön. 

1 

catóre poeniténtiam agénte. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Sancta 
t-\ Szentségednek vétele 1 tua nos, Dómine, sum
éltessen minket, Urunk, és , p ta vivíficent: et misericúr
hibáinkat kiengesztelve, ké- i diae sempitérnae praepa
szltsenek elő minket az örök j1 rent expiátos. Per Dómi
irgalmasságra. Ami Urunk. num nostrum. 
(2. áldolAs utáni imádság: jézus Szent Szívéröl, mint a 987.1.) 

Pünkösd utlln 4. vasárnap. 

Az élet szenvedéseiben és küzdelmeiben bizzunk Istenben, 
ez a gondolat uralkodik az egész misében. A küzdelmekről szói 
a szentlecke és a bizalmat ébreszti fel bennünk az evangélium, 
mely az Egyházról szól. Mi is benne vagyunk Szcnt Péter hajójá
ban, nem félünk tehát az élet tengerénel< viharaitó!. - Az áteredő 
bűn az egész fizikai világra ránehezedett és súlya alatt az is sóhajt 
és szenved, mtg el nem jött a megváltás, mely öket is felszabadi· 
tolta. Ez a mai szeolieeke alapgondolata. 

Bevonulásra. (Zs. 26, 1-2.) llntroitus. (Ps. 26, l ct 2.) 

•

z Úr az én világossá- óminus illuminátio 
gom és üdvösségem, l mea, et salus mea, 
kitől kellene félnem? quem timébo? Dó-

Az úr oltalmazza éltemet, 
1 
minus defénsor vitae mcae, 

kitől kellene remegnern? 

1 

a quo trepidábo? qui tribu
Ellenségeim, akik szoron- lant me inimici mei, ipsi 
gatnak, maguk botlanak infirmáti sunt, et cecidé
meg és elesnek. (Zs. u. a. 3.) l runt. (Ps. ibid., 3.) Si con
Ha táborok kelnek is elle- i si~ tant advérsum me eastra: 
nem, .ne.~n. ijed meg szívern.l n_o~ .tin~ébi! cor me um. t. 
S'. Dtcsoscg. : C•lon~ httrt. 
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K önyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quae
künk, kérünk, Urunk, surnus, Dómine: ut et 

hogy rnind a világ folyása mundi cursus pacífice nobis 
a te gondviselésed alatt bé-

1 
tuo órdine dirigátur; et 

kés legyen, mind Egyházad ; Ecclésia tua tranqullla de
tiszteleted zavartalan gya-l votióne laetétur. Per Dó
korlatának örvendjen. A mi. minurn. 
(A 2. könyörgélt: a suntek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tets1.éll 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- 1 Léctio Epfstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt Ie- Apóstoli ad Romános. (8, 

veléböl. (8, 18-23.) 18-23.) 

Testvérek: Azt tartom, fratres: Exístirno, quod 
hogy amiket rnost szen- non sunt condignae 

vedünk, nem mérhetök ösz- passiónes hujus témporis ad 
sze a jövendő dicsőséggel, futúram glóriam, quae re
amely meg fog nyilvánulni velábitur in nobis. Nam ex
rajtunk. Mert a tererntett spectátio creatúrae, reve
világ várakozása sóvárog az latiónem fillórurn Dei ex
Isten fiainak kinyilvánitása spéctat. Vanitáti enim ere
után. Hiszen a teremtett vi- atúra subjécta est, non vo
lág alávettetett a hiábavaló- Iens, sed propter eum, qui 
ságnak, nem önként, hanern subjécit earn in spe: quia et 
attól, aki alája vetette a re- ipsa creatúra liberábitur 
ménység nyujtásával, rnert a servitúte corruptiónis, in 
a tererntett világ is felsza- libertátern glóriae filiórum 
badul majd a romlottság Dei. Scirnus enim quod om
szolgasá~ából az Isten fiai nis creatúra ingemlscit, et 
dicsllségenek szabadságára. párturit usque adhuc. Non 
Tudjuk ugyanis, hogy rnin- solum autern illa, sed et nos 
den teremtmény együttesen ipsi primltias spirítus ha
sóhajtozik és vajúdik mind béntes, et ipsi intra nos gé
idáig. Sllt nemcsak azok, mirnus, adoptiónern filió
hanem rní is, kik magunk- rum Dei exspectántes, re
ban hordjuk a Lélek zsen- dernptiónem córporis nostri: 
gé it: rni magunk is sóhajto- in Christo jesu Dórnino 
zunk bensőnkbens várjuk az nos t ro. 
Isten fiaivá való fogadást, 
testünknek a megváltását: ami Urunk jézus Krisztusban. 

Atvonulásra. (Zsolt. 78, 91 Graduale. (Psalm. 78, 9 et 
és 10.) Bocsásd meg, Uram, 10.) PropltJus esto, Dómine, 
bűneinket, hogy ne mond- peccátis nostris: ne quando 
ják a pogányok köz(itt: Ho! ! dicant gentes: U hi est Deus 
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van az ó Istenük? '!. Segíts l eórum? '!. Adjuva nos, 
rajtunk, szabadltó lstenünk Deus salutáris noster: et 
és neved dicsöségéért ments propter honórem nóminis 
meg, Uram, minket. tui, Dómine, libera nos. 

Alleluja, alleluja l 1. (Zs. Alle1úja, allelúja. r. (Ps. 9, 
9, 5, 10.) lsten, ki trónodra Set 10.) Deus, quisedessuper 
ll lsz és igazsággal l té lsz, 1 thronum, et júdicas aequitá· 
légy a szegények menedéke tem: est o refúgium páupe
szorongatásukban. Alleluja l rum in tribulatióne. Allelúja. 

~ .. A szent evangélium sza. +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(5, 1-11.) (5, 1-11.) 

Az időben: Midön a sereg }"illo témpore: Cum turbae 
Jézushoz tódult, hogy az irrúerent in jesum, ut 

lsten igéjét hallgassa, és ó a audiren t verbum Dei, et 
Genezáret tava mellett áll ipse stabat secus stagnum 
vala és láta a tó szélén két Genésareth. Et vidit duas 
hajót állani, mlg a halászok naves stantes secus sta
kiszállottak, és mossák vala gnum: piscatóres autern de
hálóikat. Bemenvén tehát scénderant, et lavábant ré
egyik hajóba, mely Simoné tia. Ascéndens autern in 
volt, kéré őt, hogy vigye unam navim, quae erat 
egy kissé beljebb a parttól; Simónis, rogávit eum a 
és leülvén, tanltá a hajócs- terra redúcere puslllum. Et 
kából a sereget. Amint pe- sedens docébat de navícula 
dig megszünt szólani, mon- turbas. Ut cessávit autern 
dá Simonnak: Evezz a mély- loqui, dixit ad Simónem: 
re, és vessétek ki hálóito- Duc ín altum, et laxáte rétia 
kat a halfogásra. Felelvén vestra in captúram. Et re
Simon, mondá neki: Mester! spóndens Simon, dixit illi: 
egész éjtszaka fáradozván, Praecéptor, per totarn noc
semmit sem fogtunk; de a tem laborántes, nihil cépi
te szavadra kivetem a há- mus: in verbo autern tuo 
lót. És miután ezt meg- laxábo rete. Et cum hoc 
tette, a halaknak oly bő so- fecíssent, conclusérunt pls
kaságát rekeszték be, hogy cium multítúdinem copló
szakadoz vala hálójuk. ln- sam: rumpebátur autern 
tének tehát társaiknak a rete eórum. Et annuérunt 
másik hajóban, ho~y jöjje- sóciis, qui erant in ália naví, 
nek segítségükre. Es mené- ut venírent, et adjuvárent 
nek, és megtölték mind a eos. Et venérunt, et imple
két hajócskát, úgyhogy j vérunt arnbas navlculas, ita 
csaknem elmcrültrnek. Lát- · ut pene mergeré11tur. Quod 
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ván ezt Simon Péter, jézus cum vidéret Simon Petrus, 
térdeihez borula, mondván: prócidit ad génua jesu, di
Menj ki tölem, mert bűnös cens: Exi a me, quia homo 
ember vagyok, Uram l Mi· peccátor sum, Dómine. Stu
velhogy félelem fogta el őt por enim circumdéderat 
és mindazokat, kik vele vol- eum, et omnes, qui cum 
tak, a halfogás miatt, me- illo erant, in captúra pís
lyet csináltak vala; hasonló- ci um, quam céperant: siml
képpen jakabot és jánost is, liter au tem Jacóbum et 
Zebedeus fiait, kik Simon joánnem, fllios Zebedaei, 
társai valának. És mondá qui erant sócii Simónis. Et 
jézus Simonnak: Ne félj! ait ad Simónem jesus: No li 
ezentúl már embereket timére: ex hoc jam hómi
fogsz. S kivonván hajóikat nes eris cápiens. Et subdúc
a szárazra, és elhagyván tis ad terram návibus, relíc
mindenüket, követék öt. t is ómnibus, secúti sunt eum. 

Felajánlásra. (Zsolt. 12, Offertoriurn. (Psalm. 12, 
4-5.) Ragyogtasd fel szeme- 4-5.) lllúrnina óculos meos, 
met, hogy halálos álomba ne umquam obdórmiam in 
sohase merüljek, hogy so- morte: ne quando dica t 
hase mondja ellenségem: inimlcus meus: Praevál ui 
Legyőztem. advérsus eum. 

Csendes imádság. Áldo- secreta. Oblatiónibus no
zati adományainkat ke-l '- stris, quaesumus, Dó

gyesen elfogadván, kérünk, mine, placáre suscéptis: et 
Urunk, hajlitsd kegyesen l ad te nostras étiarn rebélles 
magadhoz lázongó akara- i compélle propítius volun-
tunkat is. A mi Urunk. l tátes. Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért, 1389.1., a 3.: tet

szés szerint az 139Q-1410. lapról.) 
Prefáció vasárnap a Szentháromsilgról, 564. I., hétköznap a 

közös, 568. I. 
Áldozásra. (Zs. 17, 3.) Az' Communio. (Psalm.l7, 3.) 

Uram, én erősségem, mene- Dóminus firmaméntum 
dékern és megszabadltóm; meum, et refúgium meum, 
én Istenem, én segltségem. et liberátor me us: Deus 
, meus, adjútor meus. 

Aldozás utáni imádság. A postcommunio. Mystéria 
magunkhoz vett misz- nos, Dómine, quaesu

tériumok, Urunk, kérünk, mus, sumpta purificent: et 
tisztitsanak meg és erejükkel suo múnere tueántur. Per 
védjenek meg minket. A mi. Dóminum. 
(A 2. áldozils utáni imádság: a szentek esedezésl:ért, 1389. 1., 

J 3.: t~ts1l:s s1erir.t a 1390-1410. l~pról.) 
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Pünkösd után 5. vasárnap. 

A krisztusi felebaráti szeretetre tanit a mai szentmise. Az Egy• 
házban mindnyájan Krisztus misztikus testének tagjai lettünk, 
tehát szerelnünk kell mindazokat, akik velünk együtt ugyanazon 
isteni természetben egyesülnek. De ennek a felebaráti szeretttnek 
az l&ten iránt való szeretetbíil k~U fakadnia. Az evangélium mu
tatja, hogy arnire Szent Péter tanitott a szentleckl:ben, az nem 
más, mint az Úr Jézus tanitásának kifejtése. gyakorlati alkalma
zása. És minden szentmise előtt kellene a mai evangéliumra gon
dolnunk, de legalább ma hozzuk helyre, ha lelkiismeretünk azt 
mondja, hogy rni sem járulhatunk igazán áidozatunkkal az oltár
hoz, nem vehetünk részt megfelelő lélekkel a szentmiseáldozatban. 

Bevonulásra. (Zs. 26, 7 és 9.) Introitus. (Ps. 26, 7 et 9.) 

malld meg, Uram, szó- xáudi, Dómine, vo-
zatomat, mellyel cem meam, qua ela-
hozzád kiáltok: légy mávi ad te: adjútor 

segftöm, ne hagyj el és ne meus esto, ne derellnquas 
vess meg engem, Istenem, me, neque desplcias me, 
én segltségem. (Zs. u. a. 1.) Deus salutáris meus. (Ps. 
Az úr az én világosságom ibid., 1.) Dóminus illuminá
és üdvösségem, kitől kellene tio mea, et salus mea, quem 
félnem? 1. Dicsöség. timébo? 8'. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a té- Qrátio. Deus, qui dili
ged szeretőknek látha- géntibus te bona in

tatlan javakat készitettél: i visibilia praeparásti: in
öntsd szívünkbe az irántad fúnde córdibus nostris tui 
való szeretet érzelmét, hogy amóris afféctum; ut te 
téged mindenben és minde- in ómnibus et super ómnia 
nekfölött szeretve, elnyer- diligéntes, promissiónes 
hessük igéreteidet, melyek tuas, quae omne desidé
minden vágyat felülmúlnak. ri um súperant, consequá-
A mi Urunk. mur. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3. : tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Péter a pos- Léctio Epistolae beáti Petri 
tol leveléből. (l. 3, 8-15.) ApóstolL (l. 3, 8-15.) 

Szeretteim: Legyetekmind- car!ssimi: Omnes unáni
.._ nyájan egyetértők, rnes in oratióne estóte, 
együttérzők, a testvériség compatiéntes, fraternitátls 
szeretői, irgalmasok, szeré- amatóres, misericórdes, mo
nyek, alázatosak; nem vi-j désti, húmill!s: non reddén
szonozván ro~~zat r•Jsszal, . tt>s rn:llum pro malo, nec 
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sem szidalmat szidalom- maledictum pro maledícto, 
mal, hanem inkább áldást sed e contrário benedicén
mondván; mert arra vagy- tes: quia in hoc vocáti estis, 
tok hivatva, hogy az ál· ut benedictiónem hereditáte 
dást örökségül b l: já tol<. possideátis. Qui enim vu It 
Mert aki az életet akarja vitam dillgere, et dies vi
szeretni és jó napokat látni, dére bonos, coérceat lio
fékezze nyelvét a rossztól és guam suam a malo, et lábia 
ajkai ne szóljanak álnoksá- ejus ne loquántur dolum. 
got. Forduljon el a gonosz- Declínet a malo, et fáciat 
tól és cselekedjék jót; ke- bonum: inquírat pacem, et 
resse a békét és kövesse azt. sequátur eam. Quia óculi 
Mert az úr szemei az igaza- Dómini super justos, et 
kon és fülei az éi könyörgé- aures e jus in preces eórum: 
seikre hallgatnak; de az úr vu Itus au tem Dómini super 
haragos tekintete a gonosz- faciéntes maia. Et quis est, 
tevéikön. És ki árthat nek- qui vobis nóceat, si boni 
tek, ha a jónak buzgó köve- aemulatóres fuéritis? Sed 
tlli lesztek? De ha valamit et si quid patlmini prop
szenvedtek is az igazságért, ter justítiam, beáti. Timó
boldogok vagytok. A féle- rem autern eórum ne timué
lem azokt61 ne félemlitsen rit is: et non conturbérni ni. 
meg és meg ne háborodjatok. Dóm i num autern Christum 
Hanem őrizzétek szentül szí- sanctificáte in córdibus ve
vetek ben az úr I<risztust. stris. 

Atvonulásra. (Zs. 83, 10, J Graduale. (Ps. 83, 10 et 
9.) Oltalmazó Istenünk, te- 1 9.) Protéctor noster áspice, 
kints ide és nézz szolgáldra.l Deus, et réspice super ser
'1. Uram, seregek Istene, vos tuos. "f. Dómine Deus 
hallgasd meg szolgáid imád-J virtútum, exáudi preces ser-
ságát. vórum tuórum. 

Alleluja, alleluja! 'f. (Zs. Allelúja, allelúja. "f. (Ps. 
20, 1.) Uram, hatalmadon 20, 1.) Dómine, in virtúte 
örvend a király és felette tua laetábitur rex: et super 
ujjong segítségeden. Alle- salutáre tuum exsultábít 
lujal veheménter. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(5, 20-24.) 

Az idéiben: Mondájézus az 
ó tanltványainak: Ha 

nem fogja felülmúlni a ti 
lgazsftgtok az Irástudókét és 

orSequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaeum. (5, 

20-24.) 

J n illo témpore: Dixit jesus 
discípulis suis: Nisi abun

dáveri t justitia vestra plus 
quam scribárum et phari-
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farizeusokét, be nem men
tek a mennyek országába. 
Hallottátok, hogy monda
tott a régieknek: Ne ölj; aki 
pedig öl, méltó az ítéletre. 
Én pedig mondom nektek, 
hogy mindaz, aki atyjafiára 
haragszik, méltó az ltéletre; 
aki meg azt mondja atyja
fiának: raka l méltó a főtör
vényszékre; aki pedig azt 
mondja: bolond l méltó a 
gyehenna tüzére. Azért, ha 
ajándékodat az oltárra vi
szed, és ott eszedbe jut, 
hogy atyádfiának van elle
ned valamije: hagyd ott 
ajándékodat az oltár előtt 
és eredj előbb megbékülni 
atyádflával, és akkor menj 
és ajánld föl ajándékodat. 

Felajánlásra. (Zsolt. 15, 
7-8.) Áldom az Urat, ki ezt 
megérttette velem: szűnte
lenül magam előtt látom az 
Istent, hisz ő áll jobbomon, 
hogy meg ne inogjak. 

saeórum, non intrábitis in 
regnum caelórum. Audis
tás, quia dictum est anti
quis: Non occldes: qui au
tem occlderit, reus erit ju
dlcio. Ego autern dico vo
bis: quia omnis, qui irás
citur fratri suo, reus erit 
judlcio. Qui autern dixerlt 
fratri suo, raca: reus erit 
concfllo. Qui autern dlxerit, 
fátue: reus erit gehénnae 
ignis. Si ergo offers munus 
tuum ad altáre, et ibi recor
dátus fúeris, quia frater 
tuus habet áJiquid advér
sum te: relfnque ibi munus 
tuum ante altáre, et vade 
p ri us reconclliári fratri tuo: 
et tunc véniens ófferes mu
nus tuum. 

Offertoriwn. (Psalm. 15, 7 
et 8.) Benedicarn Dóminum, 
qui trlbuit mihi intelléctum: 
providébarn Deum in con
spéctu meo semper: quó
niam a dextris est mihi, ne 
commóvear. 

Csendes imádság. Könyö- secreta. Propitiáre, Dó
rülj meg, Urunk, kö- mine, supplicatlónibus 

nyörgésünkre és szolgáidnak nostris: et has oblatiónes 
és szolgálóidnak ezeket a fel- famulórum famularúmque 
ajánlott ajándékait fogadd tuárum benignus assúme; 
kegyesen, hogy amit az ut, quod singuli obtulérunt 
egyesek szent neved tiszte- ad honórem nóminis tui, 
letére felajánlottak,az mind- cunctis proffciat ad salú
nyájunknak üdvösségére tem. Per Dóminum nostrum 
váljék. A mi Urunk. jesum Christum, Fflium. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért, 1389.1., a 3.: tet-

szés szerint az 1390-1410. lapról.) 
Prefáció vasárnap a SzentMromságról, 564. 1., hHköznap a 

közös, 568. J. 

Áldozásra. (Zsolt. 26, 4.) l Communio. (Ps. 26, 4.) 
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Egyet kérek az úrtól, azért ,
1

· Unam pétii a Dómino, hane 
esedezem, hadd lakjak az rcqulram: ut inhábitem in 
úr házában éltemnek min- i domo Dómini ómnibus dié-
den napján. j bus vitae meae. 

A' ldozás utáni imádság. postcommwúo. Quos eae
Add meg, kérünk, lésti, Dómine, dono sa

Urunk, hogy mi, akiket tiásti: praesta, quaesumus; 
mennyei adománnyal táp- ut a nostris mundémur oc
láltál, mind titkos bűneink- cúltis, et ab hóstium libe
től megtisztuljunk, mind az rémur insidiis. Per Dómi
ellenség cselvetéseitól meg-J num nostrum Jesum Chri
szabaduljunk. Ami Urunk. stum, Fílium tuum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedezéséért, 1389. l., 

a 3.: tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd után 6. vasirnap. 

A mai szentmise megtanit mlnket arra, hogy mily eszközökkel 
tudja az Egyház megtartani és megújitani a lelkekben a természet
fölötti életet. Eszünkbe idézi tehát a szeolieekében a keresztséget, 
amikor mélyértclmű hasonlattal egybeveti Szent Pál Krisztus 
halálával a mi keresztségünket. Mind a kettő elveszi a bűnt és új 
életet ad. Ha igazán Krisztusé akarunk lenni, akkor meg kell 
halnunk a bűnnek, mert csak így élhetünk Krisztussal. Az evan
géliumhoz pedig Szent Ambrus fűz gyönyörű magyarázato!. A hét 
kenyér - szerinte - mellyel Krisztus az egész sereget táplálta, 
jelenti a hét szentséget, a lélek természetfölötti életének forrásait. 
A kenyér szélosztását azután rábízta az apostolokra, amint ma is 
utódaikban, a papokban, az apostolok osztják szét a hivők seregé
nek a szentségeket. A fentmaradt morzsák a szeniségek kimerlt· 
hetetlen erejét jelképezik. Ebben van a liturgiának páratlan 
értéke, mert a szentségek kiszolgáltatása a papok által csak a litur
giában történik és azért igaz, hogy a liturgiában való részvétel az 
Igazi katholikus élet legelső és nélkülözhetlen forrása. Erre gon
dolva oly megnyugtató lesz minden Imádságunk a szenimisében 
a jobb és szebb élet után, mert érezzük, hogy az Egyház ezen 
hatalmas eszközei segitenek a megvalósltásban. A mai vasárnap 
liturgiája is az egész liturgia alapvető tanítását erősiti meg: 
természetfölötti életünkben legbiztosabb út a célhoz, ha az Egy
házzal együtt érzünk, imádkozunk és élünk. 

Bevonulásra. (Zs. 27, 8-9.) 

•

z Úr az ő népének 
erössége és Felkent
jének megmentő vé

d~lmezője: mentsd meg né-

Introitus. (Ps. 27, 8-9.) 

móminus fortitúdo ple
bis suae, et proléc
tor salutárium Chri

sti sui est: salv um fac p{!-
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pedet, Uram, s áldd meg 1 pulum tuum, Dómine, et 
örökségedet és kormányozd bénedic hereditáti tuae, et 
mindörökké. (Zs. u. a. 1.) rege eos, usque in saeculum. 
Hozzád kiáltok, Uram, Iste- (Ps. ibid., l.) Ad te, Dó
nem, ne fordulj el szótlanul mine, clamábo, Deus meus, 
tdlem, hogy ne legyek, ha ne sileas a me: ne quando 
néma maradsz hozzám, táceas a me, et assimilábor 
olyan, mint aki a sírverem- descendéntibus in lacum. 
be száll. "f. Dicsőség. '8'. Glória Patri. 

Könyörgés. Hatalmas ls- iQrátio. Deus virtútum, 
ten, kié minden jó, ül-~· cujus est totum quod 

t esd szívünkbe a neved est óptimum: ínsere pectó
iránt való szcretetet és nö- ribus nostris amórem tui 
veld bennünk a vallásossá-~' nóminis, et praesta in nobis 
got, hogy így, ami bennünk religiónis augméntum; ut, 
jó, azt tápláld és amit táp- quae sunt bona, nútrias, ac 
láltál, azt atyai jóságod buz-! pietátis stúdio, quae sunt 
góságával őrízd meg. A mi J nutríta, custódias. Per Dó-
Urunk. minum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apcs- Uctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz irt le- · Apóstoli ad Romános. (6, 

velébdl. (6, 3-ll.) 3-ll.) 

Testvérek: Mind, akik fratres: Quicúmque bap
megkeresztelkedtünk tizáti sumus in Christo 

Krisztus Jézusban, az ő ha- jtsu, in morte ipsfus bapti
lálában keresztelkedtünk záti sumus. Consepúlti enim 
meg. Eltemettettünk tehát sumus cum illo per baptls
vele együtt a halálban a mum in mortem: ut qu ó
keresztség által, hogy amint modo Christus surréxit a 
az Atya dicsősége feltá- mórtuis per glóriam Patris, 
masztotta Krisztust a ha- ita et nos in novitáte vitae 
lottaiból, épúgy mi is éljünk ambulémus. Si enim com
új életet. Ha ugyanis egybe- plantáti facti sumus simi
ndítünk vele halálának ha- litúdini mortis e jus: simul 
sonlatosságában, úgy majd et resurrectiónis érimus. 
a feltámadáséban is. Tud- Hoc sciéntes, quia vetus 
juk azt, hogy a mi régi em- homo noster simul cruci
berünk azért feszíttetett fíxus est: ut destruátur 
meg vele együtt, hogy a bún corpus peccáti, et ultra non 
teste lerontassék, s ne szol- serviámus peccáto. Qui enim 
g:'lljunk töhhé a híinnek. mórtuus t'st, justificátus est 
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Mert aki meghalt, az fel-j ; peccáto. Si autern mórtul 
szabadult a bűn alól. Ha te- sum us cum Christo: c ré
hát meghaltunk Krisztus-1 dimus quia simul étiarn 
sal, hisszük, hogy Krisztus-! vivémus cum Christo: scién
sal együtt élni is fogunk, l1 tes quod Christus resúrgens 
mert tudjuk, hogy Krisz- ex mórtuis, jam non móri
tus, miután feltámadt ha-

1 
tur, mors illi ultra non do

lottaiból, már nem hal meg, minábitur. Quod enim mór
s a halál többé nem uralko- tuus est peccáto, mórtuus 
dik rajta. Me rt halála egy- est semel: quod aut em vi
szer s mindenkiért való ha- 1 vit, vivit Deo. Ita et vos 
Jál volt a bűnnek; az élete l existimáte, vos mórtuos 
azonban élet az Istennek. quidem esse peccáto, vivén
Ekként ti is úgy tekintsétek! tes autern Deo, in Christo 
magatokat, hogy meghal-) jesu Dórnino nostro. 
tatok a bűnnek, de éltek az 
lstennek Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

Atvonulásra. (Zs. 89, 13, j Graduale. (Psalm. 89, 13 
l.) Fordulj felénk, Uram, et 1.) Convértere, Dómine, 
végre-valahára, légy irgal-1 aliquántulum, et deprecáre 
mas szolgáidhoz. -,. Uram, super serv os tuos. &'.Dómine, 
te vagy a mi menedékünk 1 refúgium factus es nobis, 
nemzedékről-nemzedékre. . a generatióne et progénie. 

Alleluja, alleluja l ~-(Zs. l Allelúja, allelúja. '$'.(Ps. 
30, 2-3.) Uram, tebenned 30, 2-3.) ln te, Dómine, 
remélek, soha meg ne szé- sperávi, non confúndar in 
gyenüljek : igazságodban 1 ae térnum: in justitia tua 
szabadíts meg engem és ra-l libera me, et éri pe me: 
ga d j ki engem: hajtsd hoz- incllna ad me au rem tu am, 
zárn füledet, siess, szabadlts accélera, ut erlpias me. 
meg. Alleluja l Allelúja. 

>T< Aszentevangéliurnszaka- >!<Sequéntia sancti Evangélii 
szaSzt. Márkszerint. (8,1-9.) secúndum Marcum. (8, 1-9.) 

Az idoben : Midőn nagy {" illo témpore: Cum turba 
sereg vala jézussal és multa esset cum jesu, nec 

nem volt mit enniök, ma- habérent quod manducá
gához híván tanítványait, rent, convocátis discípulis, 
mondá nekik: Szánom a ait il lis: Miséreor super tur
sereget, me rt immár há- barn: quia ecce jam tríduo 
rom napja tartanak velem, l sústinent me, nec habent 
és n!ncs mit enniök; és quod mandúcent: et si d i
ha etlen bocsátom haza l mísero eos jejúnos in do
őket, ellankadnak az úton, mum suam, deflcient in via: 
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---------------------~---------------------mert némelyek közülök quidarn enim ex eis de Ionge 
messzünnen jöttek. Felelék venérunt. Et respondérunt 
neki az ő tanítványai: Hon- ei discípuli sui: Unde illos 
nan elégíthetné ki az ember quis póterit hic saturáre 
ezeket kenyérrel itt a pusz- pánibus in solitúdine? Et 
tában? J::s kérdé őket: Hány interrogávit eos: Quot pa
kenyeretek vagyon? Azok l nes habétis? Qui dixérunt: 
pedig mondák: Hét. Erre Septem. Et praecépit turbae 
parancsolá a seregnek, hogy discúmbere super terram. 
telepedjék le a földre. Es Et accípiens septem panes, 
vévén a hét kenyeret, hálát l grátias agens fregit, et da
adván, megszegé és tanit- bat discipulis suis, ut appó
ványainak adá, hogy eléjük l nerent, et apposuérunt tur
tegyék; és a sereg elé tevék. bae. Et habébant piscfcu
Egy kevés halacskájuk is Ios paucos: et ipsos bene
vala; azokat is megáldá és dixit, et jussit appóni. Et 
eléjük téteté. J::s evének és 1 manducavérunt, et saturáti 
jóllakának. És a megma- ' sunt, et sustulérunt quod 
radt hulladékokból hét ko- superáverat de fragméntis, 
sárral szedének fel. Valának septem sportas. Erant au
pedig, akik ettenek, mint- tem qui manducáverant, 
egy négyezeren. És el bo- quasi quátuor millia: et dl-
csá tá llket. mfsit eos. 

Felajánlásra. (Zsolt. 16, Offertorium. (Ps. 16, 5 
5, 6-7.) Add, hogy ösvényei- et 6-7.) Pérlice gressus meos 
den szilárd léptekkel járjak, in sémitis tuis, ut non mo
és meg ne inogjon a lábam: veántur vestigia mea: in
hajtsd hozzám fűledet és · cllna aurem tuam, et exáudi 
hallgasd meg szavamat: verba mea: mirifica miseri
mutasd meg csodás irgal- córdias tuas, qui salvos fa
madat, Uram, ki megmen- cis sperántes in te, Dómine. 
ted a benned bízókat. 

Csendes imádság. Hall· secreta. Propitiáre, Dó
gasd meg kegyesen, mine, supplicatiónibus 

Urunk, alázatos könyörgé- nostris, et has pópuli tui 
sünket és népednek ezeket oblatiónes benignus assúme: 
az adományait fogadd ked- et ut nullius sit irritum vo
vesen, hogy senkinek az tum, nullíus vácua postulá· 
óhaja ne legyen hiábavaló, tio, praesta; ut, quod fidé
hanem engedd meg, hogy liter pétimus, efficáciter 
amit hittel kérünk, valóban consequámur. Per Dómi
meg is nyerjük. A mi Urunk 1 num nostrum Jesum Chris-
jézus Krisztus. tum. 
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(A 2. csendes imádság: a szentek esedczéséért, 1389.1., a 3.: tet· 

szés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 26, 6.) Communio. (Psalm. 26, 6. 
Körüljárok és hajlékában Circuibo, et immolábo in 
áldozatot mutatok be dia- tabernáculo ejus hóstiam 
dalkiáltással: éneklek és jubilatiónis: cantábo, et 
zsoltárt zengek az úrnak. psalmum dicarn Dómino. , 

Aldozás utáni imádság., {:)ostcommunio. Repiéti 
Adományaiddal be- sumus, Dómine, muné

töltve, kérünk, Urunk, en-, ri bus tu is: tribue, quaesu
gedd meg, hogy egyrészt mus; ut eónnn et mundé
azoknak hatása megtisztlt- mur efféctu, et muniámur 
son, másrészt segítsége meg- ! auxílio. Per Dóminum no-
erősítsen. A mi Urunk. l strum jesum Christum. 
(A 2. áldozás utáni imádság : a szentek esedezéséért, 1389. 1., 

a 3.: tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd után 7. vasárnap. 

A1: örök üdvösség elnyerése földi életünk célja. Ennek elérésére 
5eglt a liturgia. Ma is arra tanit, hogy mint kell óvakodnunk a 
hamis tanltóktól. De egyiittai fi$yelmeztet, hogy a magunk tetteit 
ls vizsgáljuk meg. Mert nem eleg a szó, az érzelem : a tettekben 
látszik meg bensönk valódi képe. Ha tehát mások azt hirdetik, 
hogy az üdvösségünkre elég a hit, ne hallgassunk rájuk, mert 
hamis pré.féták. Ime, ma Krisztus Urunk maga tanit a katholikus 
gondolkodás alapigazságára, hogy a hit és a jócselekedet együtt 
vezetnek el az örök üdvösségre. 

Bevonulásra. (Zsolt. 46, 2.) ! Introitus. (Ps. 46, 2.) 

B emzetek l mindnyá- i mnes gentes, pláu-
jan tapsoljatok, ö r- 1 dit e mán i bus: j ubi-

. vendezzetek ujjongó ! Iáte Deo in voce 
szoval az Istennek. (Zs. u.,. exsultatiónis. (Ps. ibid., 3.) 
o. 3.) Mert az úr fölséges, Quóniam Dóminus excél
rettenet~s, hatalmas Királya 1 sus, terríbilis: Rex magnus 
ő az egesz földnek. S. Di-: super omnern terram. Y. 
csöség. l Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, kinek ·Qrátio. Deus, cujus pro
gondviselése intézkedé-l vidéntia in sui disposi

seiben csalhatatlan, könyö-! tióne non ff1llitur: te súp
rögvc kériink t:'ged, hOKY · plice~~ exor:inll!s; ut nóxia 
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minden ártalmast távoz-l cuncta submóveas, et óm
tass el tőlünk és minden ja-~ nia nobis profutúra concé
vunkra szolgálót adj meg das. Per Dóminum nostrum 
nekünk. Ami Urunk. Jesum Christum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3. : tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- l Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz irt le- •

1

' Apóstoli ad Romános. 
veléből. (6, 19-23.) (6, 19-23.) 

Testvérek: Emberi mó- fratres: Humánum dico, 
don fejezem ki magam propter infirmitátem 

testetek gyarlósága miatt.j carnis vestrae: sicut enim 
Amint ugyanis átadtátok l exhibulstis membra vestra 
tagjaitokat a tisztátalanság .

1 

servfre immundltiae, et ini
és a gonoszság szolgálatába quitáti ad iniquitátem, ita 
a gonoszságra, úgy adjátok nunc exhibéte membra 
most az igazság szolgála- vestra servire justitiae in 
tába a megszentelödés vé- sanctificatiónem. Cum enim 
gett. Mert amig a bűn szol- servi essétis peccáti, lfberi 
gái voltatok, szabadok vol- fulstis justitiae. Quem ergo 

· tatok ugyan az igazsággal fructum habulstis tunc in 
szemben. De micsoda gyü- illis, in quibus nunc erubé
mölcsét kaptátok akkor? l scitis? Nam finis illórum 
Most szégyenkeztek miat-~ mors est. Nunc vero libe
tuk, mert halál a végük. ráti a peccáto, servi autern 
Most azonban, miután fel- facti Deo, habétis fructum 
szabadultatok a bűn alól s vestrum in sanctificatió
lstennek szolgái lettetek: l nem, finem vero vitam aetér
megvan a gyümölcsötök a nam. Stipéndia enim pec
megszentellldésre, aminek a ! cáti, mors. Gratia autern 
vége az örök élet. Mert a ~- Dei, vita aetérna, in Christo 
bűn zsoldja a halál; az ls- Jesu Dórnino nos t ro. 
tennek a kegyelme azonban 
az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. 

Atvonulásra. (Zs. 33, 12, 'l Graduale. (Ps. 33, 12 et 
6.) Jöjjetek, fiaim, hallgas- 6.) Venite, filii, audite me: 
sat ok reám: hadd oktassa- 1 timórem Dómini docébo vos. 
lak az úr félelmére. f. Já·, 'f. Accédite ad eum, et il
ruljatok hozzá s felvidultok ! Iuminámini : et fácies ve
é~ nem szégyenül meg ar- strae non confundéntur. 
cotok. 

Alleluja, alleluja. 'S/. (Zs. Allelúja, allelúja. 8'. (Ps. 
46, 2.) Nemzetek! mindnyá-. 46, 2.) Omn es gentes, pláu-
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jan tapsoljatok: örvendez- dite mánibus: jubiláte Deo 
zetek ujjongó szóval az Is- in voce exsultatiónis. Alle-
tennek. Alleluja! l úja. 

-B A szent evangéliwn sza- o.BSequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(7, 15-21.) (7, 15-21.) 

Az időben: Mondá jézus Jn illo témpore: Dixit jesus 
az ő tanítványainak: 1 discipulis suis: Atténdite 

óvakodjatok a harnis pró- a falsis prophétis, qui vé
fétáktól, kik juhok ruháza- niunt ad vos in vestiméntis 
tában jönnek hozzátok, be- óvium, intrinsecus autern 
Iül pedig ragadozó farka- sunt tup i rapáces: a frúcti
sok; gyümölcseikről ismeri- bus eórum cognoscétis eos. 
tek meg őket. Vajjon szed- Numquid cólligunt de spi
nek-e a tövisbokorról szőlőt, nis uvas, aut de tribulis 
vagy a bojtorjánról fügét? ficus? Sic omnis arbor bona 
Igy minden jó fa jó gyü- fructus bonos facit: maia 
mölcsöt terem, a rossz fa autern arbor malos fructus 
pedig rossz gyümölcsöt te- facit. Non potest arbor 
rem. Nem hozhat a jó fa bona mal os truetus fácere: 
rossz gyümölcsöt, sem a neque arbor maia bonos 
rossz fa jó gyümölcsöt nem fructus fácere. Omnis ar
teremhet. Minden fát, mely bor, quae non facit fructum 
jó gyümölcsöt nem terem, bonum, excidétur, et in 
kivágnak és tíízre vetnek. ignem mittétur. lgitur ex 
Azért tehát gyümölcseikről frúctibus eórum cognoscétis 
ismeritek meg őket. Nem eos. Non omnis, qui dicit 
mindaz, aki mondja nekem: mihi, Dómine, Dómine, in
Uram, Uram l megyen be trábit in regnum caelórum: 
mennyek országába; hanem l sed qui facit voluntátem 
aki Atyám akaratát cse-, Patris mei, qui in eaelis est, 
lekszi, ki mennyekben va- ipse intrábit in regnum 
gyon, az megyen be meny- caelórum. 
nyek országába. ! 

Felajánlásra. (Dán. 3, l Offertoriwn. (Dan. 3, 
40.) Mint a kosokból és 

1

40.) Sicut in holocáustis 
tulkokból s ezer kövér bá- aríetum et taurórum, et si
rányból való égőáldozat- cut in millibus agnórum 
ban, úgy í egyen most a te pingui um: sic fiat sacrifí
szfned előtt kedves a mi l cium nostrum in conspéctu 
áldozatunk, mert nem szé- tuo hódie, ut pláceat tibi: 
gyenűlnek meg a tebenned quia non est confúsio con
bízók, Uram. 'fidéntibus ín te, Dórnine. 
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Csendes imádság. lsten, ki ~ ecreta. Deus, qui legá
az ószövetség különféle ........, lium differéntiam ho

áldozatai helyébe egy töké- stiárum unius sacrifícii per
letes áldozatot szereztél, fo- fectióne sanxístí: áccipe sa
ga dd el neked hódoló szol- críffcium a devótis tibi 
gáidtól ezt az áldozatot és fámulis, et pari benedic
szenteld meg ugyanazzal az tíóne, sicut múnera Abel, 
áldással, mint Abel áldoza- sanctifica; ut, quod singuli 
tát, hogy amit egyesek be- obtulérunt ad majestátís 
mutatnak fölséged dicsősé- tuae honórem, cunctis pro
gére, valamennyinek üd-J flciat ad salútem. Per Dó
vösségére váljék. A mi. minum. 
(A 2. csendes imádság : a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tet

szés szeríni az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a SzentMromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 30, 3.) Communio. (Ps. 30, 3.) 
Hajtsd hozzám füledet, siess, lncllna au rem tu am, accé-
szabadlts meg. !era, ut erlpias me. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Tua nos, 
A te gyógyító kegyel- Dómíne, medicinális 

med, Urunk, mind gonoszsá- operátio, et a nostris per
gainktól szabadítson meg 1 versitátibus cleménter ex
minket kegyesen, mind a 1 pédiat, et ad ea quae sunt 
helyesre vezéreljen minket.j recta, perdúcat. Per Oó-
A mi Urunk. minum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedezéstért, 138!1. 1., 
a 3.: tetszés szeríni az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd utáni 8. vaúrnap. 

A mai vasárnapi liturgia főgondotata az :.lázatos, de mélyen 
hlv6 bizalom, mely a közös imádsiigban és az énekekben nyer szép 
kifejezést. Bizalmunknak legmélyebb alapjára mutat rá azután 
a szentlecke : hogy t. i. mindnyájan lsten gyermekei vagyunk, 
akik Istent atyánknak nevezhetjük, akik éppen ezér a mennyor
szág örökösei vagyunk. De emellett a földről sem szabad megfeled
keznünk, hanem az evangélium tanácsa szerint a földi javakat 
helyesen kell felhasználnunk, hogy azok is örök célunk elérésérc 
segítsenek. Az evangélium hallatára gondolkozzunk csak azon, 
hogy mit felelnénk mi a mi Urunknak, ha ma telszólitana minket: 
Adj számot sáfá~kodásodról. Vajjon helyesen használjuk-e fel a 
rilnk hízott v:.~yont? ,\ k~reszténv felfol!~~ cs~k oly<in értelem-

·'·' r .. sz.~h·. 46 



722 PÜNKÖSD UTÁN 8. VASÁRNAP 

ben ismer tulajdont, hogy amink van, az Istené és mi csak 
sáfárai vagyunk. Használjuk tehát úgy a földi javakat, hogy el ne 
veszítsük az örök jutalmat. 

Bevonulásra. (Zs. 47, !O-ll.) 'jlntroitus. (Ps. 47, 10-11.) 
egemlékeztink irgal- ~~uscépimus, Deus, mi-

madról, óh lsten, ' sericórdiam tuam in 
templomodnal< ben-l méd i o templi tui: 

sejében: miként hi red, ó h secúndum nome n tuum, 
lsten, dícséreted is betölti , Deus, ita et laus tua in 
a föld határait: jobbod igaz-j fi n es terrae: justitia pl en a 
sággal van tele. (Zs. u. o. 2.) est déxtera tua. (Ps. ibid., 
Nagy az úr, dicsérni kell élt J 2.) Magnus Dóminus, et 
felette : lstenünk városá- laudábilis nimis: in elvi
ban, az ő szent hegyén. -,. ~,· táte Dei nostri, in monte 
Dicsőség. sancto ejus. -,. Glória Patri. 

Könyörgés. Adj nekünk, ;Qrátio. Larglre nobis, 
·kérünk, Urunk, olyan i quaesumus, Dómine, 

szellemet, hogy mindig he- : semper splritum cogitándi 
lyesen gondolkodjunk és :quae recta sunt, propltius 
cselekedjünk, hogy így, akik ! et agéndi: ut, qui sin e te 
nélküled nem létezhetünk, l esse non póssumus, secún
szerinted élhessünk. A mi dum te vivere valeámus. 
Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. : tetszés 

szeríni az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt le- Apóstoli ad Romános. (8, 

velébőL (8, 12-17.) 12-17.) 

Testvérek: Nem vagyunk fratres: Debitóres sumus 
a test 1ekötelezettjei, non carni, ut secúndum 

hogy a test szerint éljünk. carnem vivámus. Si enim 
Ha ugyanis a test szerint secúndum carnem vixéritis, 
éltek, meghaltok, de ha moriémini: si autern spiritu 
megölitek a lélekkel a test facta carnis mortificavéri
cselekedeteit, élni fogtok. t is, vivétis. Quicúmque enim 
Mert akiket az lsten Lelke spiritu Dei agúntur, il sunt 
vezérel, mindazok az lsten-l filii Dei. Non enim acee
nek a. fiai. Nem vettétek pístis spíritum servitútis 
ugyan1s a szolgaság lelkét, J iterum in tímóre, sed ac
hogy ismét csak féljetek, ceplstís splritum adoptiónis 
hanem vettétek a gyer-l filiórum, in quo clarnám us: 
mekké fogadás lelkét,amt>ly- Abba (Pater). Ipse enim 
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ben azt kiáltjuk: Abba. J Spirítus testimónium red
( Atyánk l) Maga a Lélek • dit spiritui nostro, quod 
tesz lelkünkkel együtt bi- !

1 
sumus fílii Dei. Si autern 

zonyságot, hogy az Isten- fílii, et herédes: herédes 
nek a fiai vagyunk. Ha pe- quidem Dei, coherédes au
dig fiai, akkor örökösök is: tem Christi. 
Istennek az örökösei, Krisz-
tusnak pedig társörökösei. 

Atvonulásra. (Zs. 30, 3.) Graduale. (Psalm. 30, 3.) 
Légy oltalmazó Istenem és Esto mihl in Deum pro
menedékhelyem, hogy meg- tectórem, et in loeuru re
szabadíts engem. 8'. (Zs. 70, 1 fúgii, ut salvuru me fácias. 
1.) Istenem, tebenned re-~· 8'. (Ps. 70, l.) Deus, in te 
mélek, soha meg ne szégye- sperávi: Dómine, non con-
nüljek, Uram. fúndar in aetérnum. 

Alleluja, alleluja! sr. (Zs. Allelúja, allelúja. sr. (Ps. 
47, 2.) Nagy az úr, dicsérni 47, 2.) Magnus Dórninus, et 
kell őt felette, lstenünk vá- laudábilis valde, in civi
rosában, az ő szent hegyén. táte Dei nostri, in monte 
Alleluja! sancto e jus. Allelúja. 

~A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(16, 1-9.) (16, 1-9.) 

Az időben: Mondá jézus 1 n illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak a követ- discípulis suis parábolam 

kező példabeszédet: Vala hane: Homo quidarn erat dl
egy gazdag ember, kinek sá- ves, qui habébat villicum: 
fára vala; és ezt bevádolták et hic diffamátus est apud 
nála, hogy eltékozolja az ő ill um, quasi dissipásset bona 
javait. Es előhíván őt, mon- ipsíus. Et vocávit ill um, et 
dá neki: .Mit hallok felőled? ait illi: Quid hoc áudio de 
adj számot sáfárságodról, te? redde ratiónem vililea
rnert tovább nem lehetsz az tiónis tuae: jam enim non 
én sáfá rom. Mondá pedig a sá· póteris villicáre. Ait autern 
fár magában: Mit csináljak, viiileus intra se: Quid fá
mert uram elveszi tőlem a ciam, quia dóminus meus 
sáfárságot? kapálni nem bí- aufert a me villicatiónem? 
rok, koldulni szégyenlek.Tu- fódere non váleo, mendicáre 
dom, mit tegyek, hogy mikor erubésco. Sdo quid fáciam, 
elmozdít a sáfárságból, befo- ut, cum amótus fú e ro a 
gadjanak engem házaikba. villicatióne, recípiant me in 
Magához híván tehát urfmilk. dornos SttilS. Convocátis ita. 

46* 
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minden egyes adósát, mondá que singulis debitáribus dó
az elsőnek: Mennyivel tarto- mini sui, dicéba t primo: 
zol uramnak? Az pedig felelé: Quantum debes dórnino 
Százcsöbörolajjai.Ésmondá meo? At ille dixit: Centum 
neki: Vedd elő adóslevele- cados ólei. Dixitque illi: 
det, ülj le hamar, és fr j öt- Acdpe cautiónem tuam: et 
venet. Azután kérdé a má- sede cito, scribe quinqua
siktól: Hát te mennyivel gin ta. Deínde álii dixit: Tu 
tartozol? Az pedig felelé: vero quantum debes? Qui 
Száz köböl búzával. Mondá ait: Centum co ros trltici. 
neki: Vedd elő adóslevele- Ait illi: Acdpe lftteras tuas, 
det, és írj nyolcvanat. És et scribe octogfnta. Et lau
dicséré az úr a hamis sá- dávit dóminus vfllicum ini
tárt, hogy okosan cseleke- quitátis, quia prudénter 
dett; mert e világ fiai oko- fedsset: quia filii hujus 
sabbak a maguk nemében a saeculi prudcntióres ffliis 
világosság fiainál. Én is lucis in generatióne sua 
mondom nektek: Szerezze- sunt. Et ego vobis dico: fá
tek magatoknak barátokat cite vobis amicos de mam
a hamis mammonból, hogy móna iniquitátis: ut, cum 
mikor elmúltok, befogadja- defecéritis, reclpiant vos in 
nak titeket az örök hajlékba. aetérna tabernácula. 

Felajánlásra. (Zsolt. 17, Offertorium. (Ps. 17, 28 
28, 32.) A megalázott népet et 32.) Pópulum húrnilern 
megmented, Uram, de meg- salvum fácies, Dómine, et 
alázod a kevélyek szemét: óculos superbórum humi
mert ki Isten, Uram, kf· liábis: quóniam quis Deus 
vüled. praeter te, Dómine? 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, quaesu
el, kérünk, Urunk, eze- mus, Dómine, múnera, 

ket az adományokat, me- quae tibi de tua largitáte 
ly eket a te bőkezűségedböll deférimus: ut haec sacro
hoztunk neked, hogy e szent- sáncta mystéria, grátiae 
séges misztériumok kegyel- ! tuae operánte virtúte, et 
med működése következté-l praeséntis vitae nos con
ben mind a jelen életmódun-l versatióne sanctfficent, et 
kat megszenteljék, mind az ad gáudia sempitérna per
örök örömökre elvezessenek, dúcant. Per Dóminum no-
minket. A mi Urunk. l strum jesum Christum, 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért, 1389.1., a 3.: tet· 

szés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 654. 1., hétköznap a 
kcizüs, 658. 1. 
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Áldozásra. (Zs. 33, 9.) fz- Communio. (Psalm. 33, 9.) 

leljétek meg és lássátok, Gustáte et vidéte, quóniam 
mily édes az úr: boldog az suávis est Dóminus: beátus 
a~ ember, aki benne bízik. vir, qui sperat in eo. 

J\ ldozás utáni imádság. postcommunio. Sit nobis, 
t-\ Legyen, Urunk, ez a Dóm i ne, reparátio men
mennyei misztérium lel- tis et córporis caeléste mys
künknek és testünknek meg- térium : ut, c u jus exsé
újltása, hogy amit meg-~ quimur cultum, sentiámus 
tettünk, annak hatását is efféctum. Per Dóminum 
érezzük. A mi Urunk. nostrum. 
(A 2. llldozá.s utá.ni imá.dság: a szentek esedeztséért, 1389. 1., 

a 3.: tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd utén 9. vaslrnap. 

A ll)ai szentmise elénk állítja JeruzsAJem pusztulásA!, amint 
azt az Ur megjövendölte és tudjuk, hogy az ö jövendölése szóról
szóra beteljesedett. Tanuljunk ebből, hiszen a szentleckében Szent 
PAl figyelmeztetett minket, hogy a Szentírá.s minden könyve a mi 
okulásunkra szolgál. Elmondhatjuk ezt a liturgiáról is, mely ma is 
oly sok mindenre tanit. Szent Pállal int, hogy álljunk ellent a 
kfstrtéseknek. Küzdelmeinkben ne bizalmatlankodjunk, higgyünk 
Krlsztus erejében, az lsten oltahnAban, melyröl a mai szentmise 
énekei szólnak. Tiszteljük csak lsten hazát, szeressük a liturgiát, 
mely egyedül teszi a templomot az imád~á.g házá.vá. és ha úgy 
imfldkozunk, mlnt a mai közös imádságban az Egyhtlz, akkor biz· 
tosak lehetünk, hogy imádságunk meghallgatásra talál. 

Bevonulásra. (Zs. 53, 6-7.) Introitus. (Ps. 53, 6-7.) 

llme, az lsten ~egít en- ~~cce Deus ádjuvat me, 
gem és az Ur otta!- et Dóminus suscép-
mazza lelkemet: for- tor est ánimae 

dltsd a rosszat ellensége- meae: avérte maia inimlcis 
imre és igazságodban ve- rneis, et in veritáte tua di
szftsd el llket, én Uram, ol- spérde illos, protéctor meus, 
talmazóm. (Zs. u. o. 3.) Dómine. (Ps. ibid., 3.) Deus, 
lsten, ments meg engem ne- in nómine tuo salvum me 
vedben és hatalmaddal sza- fac: et in virtúte tua libera 
badíts meg. 8'. Dicsőség. me. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Könyörgő (~)rátio. Páteant aures 
imádságunkra, Urunk, . misericórdiae tuae, 

nyiljék meg irgalmas füled ! Dómine, précibus suppli
és hogy a téged kérők kíván- i cf:ntium: et, ut peténtibu~ 
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ságait megadhasd, tedd meg, l' desideráta con cé das; fac eos, 
hogy neked tetsző dolgokat quae tibi sunt plácita, po-
kérjenek. A mi Urunk. 1 stuláre. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : a szentek esedezéséért, 1389. l., a 3. : tetszé!, 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos-~ Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz irt Apóstoli ad Corinthios. (I. 

leveléből. (J., 10, 6-13.) l O, 6-13.) 

Testvérek: Ne kívánjunk l fratres: Non simus con
meg mi is rossz dolgo- cupíscéntes malórum, 

kat, mint ahogy azok meg-J' sicut et illi concupiérunt. 
kivántak. Se bálványimá- Neque idolólatrae efficiá
dók ne legyünk, mint né-l mini, sicut quidarn ex ips is: 
melyek azok közül, amint ; quemádmodum scriptum 
Irva vagyon: Leüle a nép l est: Sedi t pópulus maodu
enni és inni, és fölkelének cáre et bíbere, et surrexé
játszaní. Se ne parázná!- runt lúdere. Neque fornicé
kodjunk, mint némelyek mur, sicut quidarn ex ipsis 
azok közül paráználkodtak fornicáti sunt, et cecidé
és elhullottak egy nap hu- runt una die viginti tria 
szonháromezren. Se ne kí- millia. Neque tentémus 
sértsük Krisztust, mint né- Christum, sicut quidarn eó
melyek azok közül kisér- rum tentavérunt, et a ser
tctték, és elvesztek a kígyók péntibus periérunt. Neque 
által. Se ne zúgolódjatok, murmuravéritis, sicut qui
roint némelyek azok közül dam eórum murmuravérunt 
zúgolódtak és elvesztek a et periérunt ab extermina
pusztító által. fl\indezek pe- tóre. Haec autern ómnia in 
dig előképben történtek ve- figúra contingéban t il lis: 
Jük, és azért irattak meg, scripta sunt autern ad cor
hogy okuljunk belőlük mi, reptiónem nostram, in quos 
kikhez az idők vége elközel- fínes saeculórum devené
gett. Aki tehát azt hiszi ma- runt. ftaque qui se exísti
gáról, hogy áll, vigyázzon, mat stare, vídeat ne cadat. 
hogy el ne essék. Emberi kí- Tentátio vos non apprehén
sértésnél egyéb ne érjen tit e- dat, nisi humána: fi dé lis au
ket; dc hűséges az Isten, és tem Deus est, qui non pa
nem fogja megengedni, hogy tiétur vos tentári su pra id 
erő!ökön felül szenvedjetek quod potéstis, sed fáciet 
kísertést, hanem a kisér- étiarn cum tentatióne pro
téssei együtt a kimenekü- vénturn, ut possítis susti
lést is megadJa, hogy elvi- nére. 
selhe~~étek. 
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Atvonulásra. (Zs. 8, 2.) Graduale. (Ps. 8, 2.) Dó-
Uram, mi Urunk: Mily cso- mine Dóminus noster, quam 
dálatos az egész világon a admirábile est nómen tuum 
te neved. 'f. Hisz az egek- in univérsa terra! 'f, Quó
nél fenségesebb a te dicső- , niam eleváta est magnifi-
séged. céntia tua super caelos. 

Alleluja, alleluja! 'f. (Zs. Allelúja, allelúja. 'f. (Ps. 
58, 2.) Ments meg ellensé- 58, 2.) Eripe me de inimlcis 
geimtől, Istenem, és táma- meis, Deus meus: et ab in
dóimtól szabadíts meg en- surgéntibus in me libera me. 
gem. Alleluja! Allelúja. 

of< A szent evangéliwn sza- of<Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(19, 41-47.) (19, 41-47.) 

Az időben: Amint jézus }"illo témpore: Cwn appro
• jeruzsálemhez közele- pinquáret jesus jerúsa
dett, látván a várost, meg- lern, videns civitátem, flevit 
siratá azt, mondván: Vajha super ill am, dicens: Quia si 
te is megismerted volna leg-~ cognovlsses et tu, et qui
alább ezen a te napodon, dem in hac die tua, quae ad 
amik békességedre szolgál-l pacem tibi, nunc autern ab
nak, most pedig el vannak scóndita sunt ab óculls tuis. 
rejtve szemeid elől! Me rt Quia vénlent dies in te: et 
rád jönnek a napok, és kö- circúmdabunt te inimíci tui 
rülvesznek ellenségeid sán- vallo, et circúmdabunt te: 
cokkal, bekeritenek és meg- et coangustábunt te úndi
szorongatnak téged minden- que: et ad terram prostér
felől; és földre tipornak té- n en t te, et fili os tuos, qui 
ged és gyermekidet, kik l in te sunt, et non rellnquent 
benned vannak; és nem l in te lápidem super lápi
hagynak benned követ kö- d em: eo q uo d non cognóve
vön, mivelhogy nem ismer-l ris tempus visitatiónis tuae. 
ted meg látogatásod idejét. 1 Et ingréssus in templum, 
És bemenvén a templomba, 1 coepit ejlcere vendéntes in 
elkezdé kiűzni azokat, kik 1 illo, et eméntes, dicens illis: 
benne adnak és vesznek 1 Scriptum est: Quia dom us 
vala, mondván nekik: frva 1 mea dom us oratiónis est. 
vagyon: Az én házam az 1 Vos au tem fecístis ill am 
imádság háza, ti pedig azt l spelúncam latrónum. Et 
latrok barlangjává tettétek. l erat docens quotidie in 
És tanit vala mindennap a , templo. 
templomban. '1 

Felajánlásra. (Zsolt. 18, Offertorium. (Psalm. 18, 9, 
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9-12.) Egyenesek az Úr vég-~· 10, ll et 12.) Justitiae Dó· 
zései, vidámmá teszik a sz!- mini rectae, laetificántes 
vet: és l téletei édesebbek a corda, et judieia e jus dul
méznél meg a lépesméznél, 1 ci óra super me l et favum: 
azért szolgád meg is tartja j nam et servus tuus custó-
6ket. · dit ea. 

Csendes imádság. Engedd l secreta. Concéde nobis, 
nekünk, kérünk, Urunk, quaesumus Dómine, 

hogy e misztériumban mél- 1 haec digne frequentáre my
tón vegyünk részt, mert va-1 stéria: quia, quóties hujus 
!ahányszor ezen áldozatról hóstiae commemorátio ce
való megemlékezést ünne.,lebrátur, opus nostrae re
peljük, megváltásunk műve demptiónis exercétur. Per 
megvalósuL A mi Urunk. Dóminum. 
(A 2. csendes Imádság: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tet

szés szerint a 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (János 6, 57.) 1 Conununio. (Joannes 6, 
Aki eszi az én testemet és 57.) Qui manducat meam 
issza az én véremet, énben- carnem, et bibit meum sán
nem marad és én llbenne, guinem, in me manet, et 
úgymond az úr. ego in eo, dicit Dóminus. , . 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Tui nobis, 
l-\ Szentségednek vétele, quaesumus, Dómine, 
kérünk, Urunk, tisztltson commúnio sacraménti, et 
meg mindegyikünket és purificatiónem cónferat, et 
egyesitsen mindnyájunkat.l tribuat unitátem. Per Dó-
A mi Urunk. : minum. 
(A 2. aldozás utflni imfldság : a szentek eserlezésé-ért, 1389. 1 .. 

a 3.: tetszés szerint az 1390-1-410. l~pról.) 

Pünkösd uün l O. vasirnap. 
Talfln sehol oly sokoldalúan és oly meggyözöen nem látjuk 

lelsorolva az okokat, amiért minden ügyünkben-bajunkban gyer
meki bizalommal lehetünk lsten iránt, mint a mai vasárnap litur
giájában. lstenben bízhatunk, mert ö erős lsten (introitus), kész a 
megbocsátásra (orátio), meghallgatja a~ alázatossziv imáját (evan
gelium), a neki vitt áldozatot visszaadja, mint üdvösségünk esz
közeit (offertorium) és állandóan oltalmaz (postcommunio). Biz
zunk tehát oltalmában és adjuk át az úrnak minden gondun
kat. A hitellen ember szerint a vak és sötrt véletlen, a sors iri· 
nyitja az ernber éle<ét. A krisztusi hit szerint a Lélek müködik 
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és vezet bennünket. Mennyivel nagyobb megnyugvást és biz· 
tonságot ad nekünk a mi hitünk! A katholikus lelkil!let egyik 
legnagyobb m~ster.~, Szent Benedek, az alázatosságról lrja regu
::ija legszebb fejezetét És ha a mai evangéliumot átelmélked
jük, igazat kell neki adnuuk és alálattal kell ajtót-kaput nyit
nunk a kegyelmek Lelkének. Ezért fontos az alázatosság, mert 
amint a szentleckében láttuk, nem magunk tesszük a magunk 
erejéből a jót, hanem a Lélek müködik mindenben és a Lélek 
müködésének legnagyobb akadálya bennünk a büszkeség, mely 
magában és érdemeiben bizik. Ime, igy kapcsolódik bele Szent 
Benedek tanitása a liturgia szellemébe. 

Bevonulásra. (Zs. 54, 17, 18, 1 Introitus. (Ps. 54, 17, 18, 
20, 23) 1 20 ct 23.) 

m
időn az Urhoz kiál- • um elamárern ad Dó-
tottam, meghall-l minum, exaudlvit 
gatta szavamat azok ! vocem meam, ab 

ellen, akik reám törtek 1 his, qui approplnquant mihi 
és megalázta őket, aki . et humiliávit eos, qui est 
minden idő előtt van és l ante saecula, et manet in 
örökké lesz: vesd az úrra l aetérnum: j acta cogitátum 
gondodat s 6 majd gondos-l tuum in Dómino, et ipse te 
kodik rólad. (Zs. u. o. 2.) enútriet. (Psalm. ibid., 2.) 
Hallgasd meg, lsten, kö- Exáudi, Deus, oratiónem 
nyörgésemet és ne vesd meg meam, et ne despéxcris dc
esdcklésernet: figyelj reám precatiéonem meam: inténde 
és hallgass meg engem . ., mihi, et exáudi me. r. Gló-
Dicsőség. ria Patri. 

Könyörgés. lsten, ki min- ,Qrátio. Deus, qui omni
denhatóságodat leg- poténtiam tuam par

inkább a megbo~sátással • céndo máxime et miserándo 
és irgalommal mutatod : maniféstas: multlplica su
meg, növeld velünk irgal-: per nos misericórdiam tuam; 
masságodat, hogy akik igé-: ut ad tua promissa currén
reteid után törekszünk, a' tes, caeléstium bonórum fá
mennyei javaknak részese- i cias esse consórtes. Per Dó
ivé lehessünk. A rni Urunk .. minum. 
(A 2. könyörgés: a sz~ntek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerini a1 1390-141t.o. l.1pról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Ep'stolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstali ad Corínthios. (l. 

leveléből. (1., 12, 2-ll.) 12, 2-11.) 

l """'estvérek: Tudjátok, fratres: Scitis quóniam 
hogy midón pogányok ~ cum gentes essétis, ad 

voltatok, a néma hálvn- simulácra muta prolit duce-
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nyokhoz mentetek, amint l bárnini eúntes. Ideo notum 
hajtottak titeket. Azért tud- vobis fácio, quod nemo in 
totokra adom, hogy senki, 

1 
Spiritu Dei Ioquens, dicit 

ki lsten Lelke által szól, 1 anáthema jesu. Et nemo 
nem mondja: Átkozott le-' potest dicere, Dóminus je
gyen jézusi és senki sem l sus, nisi in Spiritu Sancto. 
mondhatja: úr jézus! ha- Divisiónes vero gratiArum 
nem csak a Szentlélek által. sunt, idem autern Spíritus. 
A kegyelmek ugyan külön- Et divisiónes ministratió
félék, de ugyanaz a Lélek. num sunt, idem autern Dó
És a szolgálatok is külön- minus. Et divisiónes opera
félék, de ugyanaz az Or. És tiónum sunt, idem vero 
az erőnyilvánulások is kü- Deus, qui operátur ómnia 
lönfélék, de ugyanaz az in ómnibus. Unicuique au
Isten, ki mindezt mindenki- tem datur manifestátio Spi
ben cselekszi. A Lélek ki- ritus ad utilltátem. Alii qui
nyilatkoztatása azonban dem per Spiritum datur 
mindenkinek hasznára ada- sermo sapiéntiae: álii au
tik. Egyiknek ugyan böl- tem sermo sciéntiae secún
cseség beszéde adatik a Lé- dum eúmdem Spiritum: ál
lek által, a másiknak meg teri fides in eódem Spiritu: 
tudomány beszéde ugyan- álii grátia sanitátum in uno 
azon Lélek szerint; ennek Spiritu: álii operátio virtú
hit ugyanabban a Lélekben; . tum, álii prophetia, ál i i 
annak gyógyítások adomá- : discrétio spirítuum, álii 
nya ugyanazon egy Lélek : génera linguárum, álii in
által; ennek csodatevő ha- terpretátio sermónum. Haec 
talom, annak prófétálás; 1 autern ómnia operAtur 
ennek a szellemek meglté- unus atque idem Spiri
lése, annak nyelvek nemei, tus, dívidens síngulis prout 
amannak beszédek értelme- vult. 
zése. Mindezeket pedig egy 
és ugyanaz a Lélek múveli, kinek-kinek úgy adván 
részt, ahogy akarja. 

Atvonulásra. (Zs. 16, 8, 2.) •

1 

Graduale. (Ps. 16, 8 et 
Óvj, Uram, mint szemed 2.) Custódi me, Dómine, ut 
fényét: nyujts számyad ár- puplllam óculi: sub umbra 
nyékában menedéket ne-, alárum tuárum prótege me. 
kem. "W. Színed elől jöjjön ~. De vultu tuo judicium 
igazság nekem, szemed lássa me um pródeat: óculi tui vi-
meg igazamat. l deant aequitátem. 

Alleluja, alleluja! "W. (Zs.J Allelúja, alle! úja. t. (Ps. 
64, 2.) Téged, lsten, a Sio- 64, 2.) Te decet hymnus, 
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non dícséret illet: fogadalmi i Deus, in Sion: et tibi reddé
áldozatot mutassanak be ne-J tur votum in jerúsalem. 
ked jeruzsálemben. Alleluja! ! A!lelúja. 

>I< A szent evangélium sza-j ~}!Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. , secúndum Lucam. 

(18, 9-14.) i (18, 9-14.) 
l\ z időben: Mondá jézus ll l n illo témpore: Dixit jesus 

J-\ némelyek hez, kik e Ibi- ad quosdam, qui in se con
zakodtak, hogy ők igazak, fidébant tamquam justi, et 
és másokat megvetettek, e aspernabántur céteros, pa
példabeszédet: Két ember j rábolam istam: Duo hómi
méne föl a templomba, hogy 

1 

nes ascendérunt in tem pl um 
imádkozzék; egyik farizeus, ut orárent: un us pharisaeus, 
másik vámos. A farizeus et alter publicánus. Phari
megállván, Igy imádkozék · saeus stans, haec apud se 
magában: lsten! hálát adok orábat: Deus, grátias ago 
neked, hogy nem vagyok tibi, quia non sum sicut cé
olyan, mint a többi embe- teri hóminum: rapt ó res, in
r ck, rabló, igaztalan, házas- jústi, adúlteri: velu t étiarn 
ságtörő, mint ez a vámos is. hic publicánus. jejúno bis 
Kétszer böjtölök heten- in sábbato: décimas do óm
kint, tizedet adok minden- nium, quae possídeo. Et 
ből, amim van. A vámos publicánus a longe stans no
pedig távol állván, szemét llébat nec óculos ad eaeium 
sem merte fölvetni az égre, leváre: sed percutiébat pe
hanem me ll ét verve mondá: ct us suum, dicens: Deus, 
Isten! légy irgalmas nekem propítius esto mihi pecca
bűnösnek. Mondom nektek: tóri. Dico vobis: descéndit 
ez megigazulva méne haza, hic justificátus in dornum 
inkább mint amaz; mert suam ab illo: quia omnis 
mindaz, aki magát fel ma- qui se exáltat, humiliábitur: 
gasztalja, megaláztatik, és et qui se humíliat, exaltá
aki magát megalázza, fel- bitur. 
magasztaltaik. 

Felajánlásra. (Zsolt. 24, Offertorium. (Ps. 24, 1-3) 
1-3.) Hozzád emelem, Uram, j Ad te, Dómine, levávi án i· 
lelkemet; Istenem, t eben- mam meam: Deus meus, in 
ned íemélek, ne hagyd, hogy! te confíc!o, non crubéscarn: 
megszégyeniiljek: s ellen-, neque irrídeant me inimlci 
ségeim belőlem gúnyt íízze- mei: étením univérsi, qui te 
nek: hisz senki, aki teben- exspéctant, non confundén
ned bízik, meg nem szégye-, tur. 
níil. ! 
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Csendes imádság. A neked secreta. Tibi, Dóminc, sa
ajánlott adományokat, ..__ eritieia dicáta reddán

Urunk, kapjuk vissza, mert tur: quae sic ad honórem 
úgy rendelted ezeket szent nóminis tui deferénda tri
neved tiszteletére felaján- buísti, ut éadem remédia 
Jani, hogy ugyanezek legye- fíeri nostra praestáres. Per 
nek üdvösségünk eszközei. Dóminum nostrum Jesum 
A mi Urunk. Christum. 
(A 2. csendts imádság: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tet· 

szés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vadrnap a Szenthtlrornságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zs. 50, 21.)! Conununio. (Ps. 50, 21.) 
Kedvedet leled az igaz áldo- Acceptábis sacrifidum ju
zatban, ajándékokban, egé- stltiae, oblatiónes, et holo
szen elégő áldozatokban ol- cáusta, super altáre tuum, 
tárodon, Uram. Dómine. 
' A ldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu-

rt Kérünk, Urunk Iste- mus, Dómine Deus no
nünk, hogy akiket nem 1 ster: ut, quos divinis repa
szansz meg az isteni szent-l ráre non désinis sacramén
ségekkel megújitani, azoktól ; tis, tuis non destltuas be
ne vond meg kegyes oltal-!' nígnus auxlliis. Per Dómi-
madat. A mi Urunk. num. 
(A 2. áldozás uttlni imádstlg: a szentek esedezéséért, 1389. 1., 

a 3.: tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd utAn ll. vasárnap. 
Az Egyhba mai vastlrnap lsten végtelen hatalmát és irtintunk 

való jóstigát dicsóiti, mely csodával is megtériti a tévelygó Szent 
Pált és csodAval meggyógyítja a némát. Mi is süketek lennénk 
lsten dicséretére, ha az EgyhAz a szentkeresztségben meg nem 
nyitotta volna fülünket szavainak befogadására. Hallgassuk tehát 
a mai liturgiában is az úr szavát és az EgyhAz énekével egyesülve 
dicsérjük hatalmát és jóságát. Valóban az lsten jósága felülmúlja 
klvinstlgalnkat és bóven Arasztja ránk kegyelmét, mely Saulusból 
is tud Ptllt afakitani. Hallgassuk csak öt magilt, amint a szent
leckében tanit hltünk alapigazságilra. Hitünk alapja tehilt Krisztus 
felttlmadása. Természetfölötti életünknek is ebben van az alapja : 
nekünk is .Krisztusban kell feltamadnunk az új életre. Ez történik 
a keresztsegben, melyre a mai evangélium ~mlékeztet. A kereszt
ség liturgiájá~an ugyanis megismétlödik az Effeta ~zava és jelentö
sél!t'. Az a Knsztus, aki az evangéliumban mondja a siketnémának 
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ezeket a szavakat, ma is él közöttünk a liturgitlban, mely folytatja 
az ö tanltástlt, cselekedeteit, imádstlgát, áldozatát, egyszóval foly· 
tatja és közénk flllltja Krisztus papságát. 

Bevonulásra.(Zs.67,6-7,36.) 1 Introitus. (Ps. 67,6-7 et 36.) 

listen az ó szent he- i e us in loco sancto suo: 
lyén, lsten lakó- 1 Deus qui inhabltáre 
helyet nyujt azok- 1 facit unánimes in do-

nak, akik egyetértők, és erőt l mo: ipse dabi t virtútem, et 
és hatalmat ad népének. (Zs. l fortitúdinem plebi suae. (Ps. 
u. o. 2.) Felkél az lsten és· ibid., 2.) Exsúrgat Deus, et 
elszélednek ellenségei és el-! dissipéntur inimlci e jus: et 
futnak eliile, kik őt gyülö- fúgiant, qui odérunt eum, 
lik. f. Dicsőség. a fácie ejus. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható, Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, ki túláradó pitérne Deus, qui abun

jóságodban a hozzád esdek- dántia pietátis tuae, et mé
löknek mind az érdemeiket, rita súpplicum excédis et 
mind a kivánságaikat felül- vota: effúnde super nos mi
múlod: áraszd fölénk irgal- 1 sericórdiam tu am; ut d i
ma dat és bocsásd meg, ami 1 mlttas quae consciéntia mé
miatt lelkiismeretünk fél s l tuit, et adjlcias quod orátio 
add meg hozzá, amiért kö-

1 
non praesúmit. Per Dómi

nyörögni sem merOnk. A mi. , num nostrum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért, 1389.1., a 3.: tetszés 

szcrint az 1390-1410. lapról.) 

Szent1ecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Após t o li ad Corlnthios. (l. 

leveléből. (l., 15, 1-10.) 15, 1-10.) 

Testvérek: Figyelmetekbe fratres: Notum vobis tá
ajánlom az evangéliu- cio Evangélium, quod 

mot, melyet hirdettem nek- praedicávi vobis, quod et 
tek, melyet el is fogadtatok, acceplstis, in quo et statis, 
melyben álltok is, mely által per quod et salvámini: qua 
üdvözülni is fogtok, ha meg- ratióne praedicáverim vo
tartjátok úgy, amint hir-J bis, si tenétis, nisi frustra 
dettem nektek; hacsak hiába credidlstis. Trádidi enim vo
nem lettetek volna hivókké. bis hl primis, quod et ac
Mert mindenekelött azt kö-1 cé pi: quóniam Christus mór
zöltem veletek, amit én is l tuus est pro peccátis nostris 
vettem: hogy Krisztus meg-l secúndum Scriptúras: et 
halt a mi büneinkért, az 1 quia sepúltus est, et quia re
lrásol< szerint, és hogy elte- surréxit tértia diesecúndum 
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mettetett, és hogy feltáma-l Scriptúras: et quia visus est 
dott harmadnapon, az Irá- i Cephae, et post hoc únde
sok szerint, és hogy meg-; eim. Delnde visus est plus 
jelent f(éfásnak, és azután ;l quam quingéntis frátribus 
a tizenegynek, azután meg- simul, ex quibus multi ma
jelent több mint ötszáz test- nent usque adhuc, quidarn 
vérnek egyszerre, akik kö- autern dormiérunt. Delnde 
zol a legtöbben még élnek, visus est Jacóbo, deínde 
egyesek pedig elszenderül- Apóstolis ómnibus: novis
tek; azután megjelent Ja- sime autern ómnium tam
kabnak, majd valamennyi quam abortlvo, vlsus est et 
apostolnak; mindnyájuk mihi. Ego enim sum míni
után pedig mint idétlennek, l mus Apostolórum, qui non 
megjelent nekem is. Mert én sum dignus vocári Apósto
a legkisebb vagyok az apos- lus, quóniam persecútus 
tolok között, ki nem vagyok sum Ecclésiam Dei. Orátia 
méltóapostolnakneveztetni, autern Dei sum id quod 
mert üldöztem az lsten egy- sum, et grátia ejus in me 
házát. De lsten kegyelmé- vácua non fuit. 
Ml vagyok az, ami vagyok, 
és az 6 kegyelme nem volt bennem eredménytelen. 

Atvonulásra. (Zs. 27, 7, j Graduale. (Ps. 27, 7 et 1.) 
1.) Szlvem lstenben remél ln Deo sperávit cor meum, 
s li megsegit engem: és újra i et adj ú tus sum: et reflóruit 
felvirágzik testem s örö- 1 caro mea, et ex voluntáte 
mömben hálát zengek neki. l mea confitébor illi. Y. Ad te, 
r. Hozzád kiáltok, Uram: Dómine, elamáv i: Deus 
Istenem, ne fordulj el szót- meus, ne síleas, ne discédas 
lanul tőlem és ne távozz el a me. 
tőlem. 

Alleluj~ alleluja l r. (Zs. 
80, 2-3.) orvendjetek az Is
tennek, a mi segltőnknek, 
ujjongjatok Jákob lstené
nek: kezdjetek édes énekre 
és szóljon a lant. Alleluja. 

-!< A szent evangélium sza
kasza Szent Márk szerint. 

(7, 31-37.) 

Az ldliben: Jézus eltávoz
ván Tírus vidékéről, 

Szidonon át a galileai ten
gerhez ménc. a tlz város 

Allelúja, allelúja. "f. (Ps. 
80, 2-3.) Exsultáte Deo ad
jutóri nostro, jubíláte Deo 
Jacob: súmite psalmum ju
cúndum cum cithara. Alle
lúja. 

ll~Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Marcum. 

(7, 31··37.) 

I n illo témpore: Exiens Je
sus de flnibus Tyri, venit 

per Sidónem ad mare Oali
laeae, inter médios fines De-
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határai közé. Ott hozzá vi- l capóleos. Et addúcunt ei 
vének egy siketnémát, és l surdum et mutum, et depre
kérék lit, hogy tegye rája cabántur eum, ut impónat 
kezét. És félrevivén lit kü- illi manum. Et apprehén
lön a seregblil, füleibe bo-l dens eum de turba seórsum, 
csátá ujjait, és köpvén, missit dígitos suos in auri
illeté nyelvét, és föltekintve j culas ejus: et éxspuens, té
az égre, fohászkodék, és tigit linguarn e jus: et suspl
mondá neki: Ejfetal azaz ciens in caelum, ingémuit, et 
nyíljál meg! Es azonnal ait illi: Ephphetha, quod 
megnyilának fülei, és meg- est adaperíre. Et statim 
oldódék nyelvének köte- apértae sunt aures ejus, et 
léke, és helyesen szól vala. solútum est vínculum Jin
És megparancsolá nekik, guae ejus, et loquebátur 
hogy ezt senkinek se mond- recte. Et praecépit illis, ne 
ják. De mennél jobban tiltá cui dícerent. Quanto autern 
nekik, annál inkább hirde- eis praecipiébat, tanto ma
ték, és szerfölött csodál ko- gis plus praedicában t: et 
zának, mondván: Mindent eo ámplius admirabántur, 
jól cselekedett; a siketeknek dicént es: Bene ómnia fecit: 
visszaadta hallásukat, és et surdos fecit audíre, et 
megszólaltatta a némákat. mutos loqui. 

Felajánlásra. (Zsolt. 29, Offertorium. (Ps. 29, 2, 
2-3.) Magasztallak, Uram, 3.) Exaltábo te, Dómine, 
mert fölemeltél engem, nem quóniam susceplsti me, nec 
engeded, hogy elleneim örül- delectásti inimlcos meos su
jenek fölöttem: hozzád kiál- per me: Dómine, clamávi 
tottam, Uram, és te meg- ad te, et sanásti me. 
gyógyftottál engem. 

Csendes imádság. Tekints l secreta. Réspice, Dómine, 
kegyesen,kérünk,Urunk, l quaesumus, nostrarn 

szolgálatunkra, hogy a be- propiti us servitútem: ut, 
mutatott adoinány neked l quod offérimus, sit tibi mu
kedves, nekünk pedig gyar- nus accéptum, et sit no
lóságunkkal szemben segít-ll strae fragilitátis subsldium. 
ségünk legyen. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság : a szentek esedez~séért, 1389. 1., a 3. : tet

szés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Aldozásra. (Péld. 3, 9, l Communio. (Prov. 3, 9, 
10.) Tiszteld meg az Urat 10.) Honóra Dóminum de 
vagyonodból és termésed 1 tua substántia, et de primi-
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zsengéjébl51 s megtelnek cs ü- 'j tiis frugum tuárum: et im
reid bőséggel és túláradnak plebúntur hórrea tua satu-
sajtóid a musttól. 1 ritáte, et vino torcuiária re-

' dundábunt. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Sentiámus 

t-\.Szentségednek magunk- quaesumus, Dómine, 
hoz vételében, kérünk, tui perceptióne sacraménti, 
Urunk, érezzük testünk-lel- subsídium mentis et córpo
künk megsegltését, hogy l ris: ut in utróque salváti, 
mindkettőben megszaba- caeléstis remédii plenitú
dltva, e mennyei orvosság- dine gloriémur. Per Dómi
nak teljességében örven-l num nostrum jesum Chris
dezhessünk. A mi Urunk. tum. 
(A 2. áldozlis utáni imádság: a szentek esedezéséért, 1389. l. 

a 3.: tetszés szerlnt az 1390-1410. lapról.) 

Pünkis4 után 12. vasárnap. 
A mai mise szövegének alapgondolata annak meg vallása, hogy 

oagyon nagy szükség van lsten segítségére, különösen abban, hogy 
ingadozfis nélkül járjunk az ö parancsainak útján. Ezer lsten 
segítőt és közbenjárót adott nekünk: az ószövetségben Mózest, 
az újban az apostolokat és elsősorban szent Fiát, mert 6 az igazi 
szamaritánus és azután az újszövetség papságát. - Szükségünk
ben mily vigasztallis a szentlecke, hogy mi az újszövetség életadó 
szellemének hivei lehetünk lélek szerint. - Az újszövetség e~yik 
legszebb tanltása, mely a felebaráti szeretet szociális érzésenek 
igazi mlvoltára tanit meg, az irgalmas szamaritánusról s:t.óló evan
gélium. De egyúttal a Jó Pásztor szívébe is bele enged pillanta
nunk, mert az úr Jézus a maga szlvét tárja fel előttünk ebben a 
hasonlatban. Az Oltáriszentség kenyerére és borára és a keresztség, 
bérmálás, betegek kenetének és a papszentelésnek olajára vona t
kozik, amikkel életünk legnehezebb perceiben segit minket a 
liturgiában l(risztus, az ö papjai által. 

Bevonulásra. (Zs. 69, 2-3.) l lntroitus. (Ps. 69, 2-3.) 

llsten, fordltsd figyel-: Ileus, in adjutórium 
medet segltségemre: meum inténde: Dó-
Uram, siess megse- mine, ad adjuván-

glté~emre: jöjjenek zavar- dum me festina: confundán
ba es szégyenüljenek meg tur et revereántur inimlci 
ellenségeim, kik életemre mei, qui quaerunt ánimam 
törnek. (Zs. u. o. 4.) Hátrál- meam. (Ps. ibid., 4.) Aver
janak meg és valljanak. tántur retrórsum, et eru
szégyen t, kik bajt kivánnak l béscant: qui cógitant mihi 
nekem. t'. Dicsőség. 1 maia. t. Glória Patri. 
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Könyörgés. Mindenható és Qrátio. Omnipotens et 
irgalmas Isten, aki- miséricors Deus, de eu

nek kegyelméből származik, jus múnere venit, ut tibi a 
hogy hiveid neked méltóan fidélibus tuis digne et lau
és dicséretesen szolgálnak: dabiliter serviátur: tribue, 
add meg nekünk, kérünk, quaesumus, nobis; ut ad 
hogy ígéreteid felé minden promissiónes tuas sine of
akadály nélkül futhassunk. fensióne currámus. Per Dó-
A mi Urunk. , minum. 

(A 2. könyörgés : a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3. : tetszés 
szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentiecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthios. (Il. 

leveléből. (II., 3, 4-9.) ; 3, 4-9.) 

Testvérek: Bizodalmunk' fratres: Fidúciam talem 
Krisztus által van az habémus per Christum 

lsten iránt, nem mintha ele-; ad Deum: non quod suffi
gendők volnánk valamit : eiéntes simus cogitáre áll
gondolni magunktól, mint! quid a nobis, quasi ex nobis: 
önmagunkból; ellenkez()Jeg, i sed sufficiéntia nostra ex 
a mi elégséges voltunk az i Deo est: qui et id ón eos nos 
Istentől van. ő tett minket 1

/ fecit ministros n ovi testa
alkalmassá arra, hogy az új- ménti: non littera, sed spi
szövetség szolgái legyünk, rítu: litter a enim occldit, 
nem a betllé, hanem a Lé-, spirítus autern vivfficat. 
!eké; mert a betű öl, a Lélek Quod si ministrátio mortis, 
pedig életet ad. Ha már a lftteris deformáta in lapl
halálnak betűkkel kövekre dib us, fuit in glória; ita ut 
irt szolgálata oly dicsőséges non possent inténdere filii 
volt, hogy Izrael fiai nem Israel in táciern Móysi, prop
nézhettek Mózes arcára ar- ter glóriam vultus ejus, 
cának mulandó dicsősége quae evacuátur: quómodo 
miatt: hogy ne lenne még non magis ministrátio Spi
dicsőségesebb a Lélek szol- rítus erit in glória? Nam si 
gálata? Mert ha már a kár- ministrátio damnatiónis 
hoztatás szolgálata dicső- glória est: multo magis 
séges volt, sokkal dicső- abúndat ministérium justi
ségesebb az igazságosság tiae in giória. 
szolgálata. 

Atvonulásra. (Zsolt. 33, Graduale.(Psalm. 33, 2-3.) 
2-3.) Áldom az Urat minden l Benedicarn Dóminum in 
időben, ajkamon van dicsé- i omni témpore: semper laus 

Mi;,Llle 47 
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rete szűntelen. Y. Az úr
ban lelem dicsőségemet, 
hallják a szelidek és örven
dezzenek. 

Alleluja, alleluja l f. (Zs. 
87, 2.) Uram, szabadltásom 
Istene, éjjel-nappal kiáltok 
előtted. Alleluja! 

e jus in ore meo. f. ln Dó
m i no laudábitur án ima mea: 
áudiant mansuéti, et laetén
tur. 

Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
87, 2.) Dómine Deus salútis 
meae, in die clamávi et no
cte coram te. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- -!<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (10, 

(10, 23-37.) 23-37.) 

Az időben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
az ő tanltványainak: discipulis suis: Beáti óculi 

Boldogok a szemek, melyek qui vident quae vos vidé
látják, amiket ti láttok. tis. Dico enim vobis, quod 
Mert mondom nektek, hogy multi prophétae et reges 
sok próféta és király ki- voluérunt vidére quae vos 
ván ta látni, amíket ti láttok, vidétis, et non vidérunt: et 
de nem látta; és hallani, audlre quae audltis, et non 
amiket ti hallotok, de nem audiérunt. Et ecce quidarn 
hallotta. És Ime, fölkele egy legisperitus surréxit, ten
törvénytudó, kisértvén őt, tans illum, et dícens: Ma
és mondván: Mesterl mit gíster, quid facién do vitam 
cselekedjem, hogy az örök aetérnam possidébo? At ille 
életet elnyerjem? ő pedig dixit ad eum: ln lege quid 
mondá neki: Mi vagyon scriptum est? quómodo le
írva a törvényben? mikép- gis? Ille respóndens, dixit: 
pen olvasod? Amaz felel- Dfliges Dóminum Deum tu
vén, mondá: Szeres d a um ex toto corde tuo, et ex 
te Uradat, lstenedet teljes tota ánima tua, et ex ómni
szlvedből és teljes lelked- bus viribus tuis, et ex omni 
ból, és minden erődből és mente tua: et próximum 
egész elmédből; felebará- tuum sicut telpsum. Dixit
todat pedig, mint tennen- que illi: Recte respondísti: 
magadat. Es mondá neki: hoc fac, et vives. Ille autern 
Helyesen feleltél; ezt cse- volens justifi cá re seípsum, 
lekedjcd és élni fogsz. Amaz dixit ad Jesum: Et quis est 
pedig igazolni akarván ma- meus proximus? Susdpiens 
gát, mondá jézusnak: De autern jesus, dixit: Homo 
hát ~i. az én felebarátom?; quidarn descendébat ab je
Felveven pedig Jézus a szót, rúsalem in jéricho, et Inci
mon dá: Egy ember jeru-' dit in latrónes, qui étiarn 
zsált'mböl _lerik6ba mcnvt'n. dt•spoliav~n:nt eum: et pia-
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rablók közé került, akik ki- gis impósitis abiérunt, semi
fosztották őt és sebesre ver- vívo relícto. Accidit autem, 
vén, félholtan hagyák őt és ut sacérdos quidarn descén
-eltávozának. Véletlenill azon deret eádem via: et viso illo 
<tz úton jött lefelé egy praeterívit. Simíliter et le
pap, és látván őt, tovább vita, cum esset secus locum, 
méne. Hasonlóképpen egy et vidéret eum, pertránsiit. 
levita is, midőn azon hely- Samaritánus autern quidarn 
hez ért és látta őt, elméne iter fáciens, venit secus 
mellette. Arra utazván pe- eum: et videns eum, miseri
dig egy szamaritánus, oda-j córdia motus est. Et appró
méne, és látván őt, köny ö- 1 pians, aliigávit vúlnera ej us, 
rületre indula. És hozzája infúndens ól eum et vinum: 
járulván, bekötözé sebeit, et impónens illum in ju
olajat és bort öntvén azokba, méntum suum, duxit in stá
föltevé őt barmára s a szál- bulum, et curarn ejus egit. 
lásra vivé és gondját viselé. Et áltera die prótulit duos 
Másnap elővévén két dé- denários, et dedit stabulá
nárt, a gazdának adá, mond- rio, et ait: Curarn illius 
ván: Viseld gondját neki, és habe: et quodcúmque super
amit ezen felill ráköltesz, erogáveris, ego cum redíero. 
mikor visszatérek, meg- reddam tibi. Quis horum 
adom neked. E három közill trium vidétur tibi próximus 
mit gondolsz, melyik volt fuísse illi, qui incidlt in la
felebarátja annak, ki a rab- trónes? At ille dixit: Qui 
Iók közé jutott? Amaz pedig fecit misericórdiam in illum. 
mondá: Aki irgalmasságot Et ait illi jesus: Vade, et 
cselekedett vele. És mondá tu fac similiter. 
neki jézus: Menj, és te is 
hasonlóképpen cselekedjél. 

Felajánlásra. (Mózes ll. Offertorium. (Exodi 32, 
32, ll, 13, 14.) Kérlelte Mó- ll, 13 et 14.) Precátus est 
zes az Urat, Istenét, mond- Móyses in conspéctu Dó
ván: Miért gerjedne fel, mini Dei sui, et dixit: Quare, 
Uram, haragod néped ellen? Dómine, irásceris in pópulo 
Csendesedjék haragvó lel- tuo? Parce irae ánlmae tuae 
ked! Emlékezzél meg Ábra- meménto Abraham, Isaac, 
hámról, Izsákról és Jákob- et jacob, quibus jurásti dare 
ról, kiknek megeskildtél, terram fiuéntern lac et mel. 
hogy tejjel és mézzel fol)'ó Et placátus factus est Dó
földet adsz nekik. És az úr minus de malignitáte, quam 
megengesztelődött és el- dixit fácerc pópulo suo. 
engedte a bOnteté~t. mellyel , 
népét fenyegette. 

47* 
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C-"sendes imádság. Tekints i C' ecreta. Hóstias, quaesu

kegyesen, kérünk, ' .J mus, Dómine, propi
U runk, ezen adományokra, l tius inténde, quas sacris al
melyeket sz en t oltárodra táribus exhibémus: ut no
teltünk, hogy nekünk bűn- bis indulgéntiam largiéndo, 
bocsánatot, nevednek di- tuo nömini dent honórem. 
csőséget szerezzenek. A mi Per Dóminum nostrum Je-
Urunk. sum Christum. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért, 1369. 1., a 3.: tet

szés szcrlnt az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zsolt. 103, 13, Communio. (Psalm.103,13 
14-15.) Lakjék jól a föld, et 14-15.) De fructu óperum 
Uram, műveid gyümölcsé- tuórum, Dómine, satlábitur 
vel, hogy kenyeret termelj a terra: ut edúcas panem de 
röldből és bor vidámítsa az terra, et vinum laetíficet 
ember sz ívét: hogy ragyog- cor hóminis: ut exhiláret 
jon arca olajtól és kenyér fáciem in óleo, et panis cor 
erósltse az ember szlvét. . hóminis conflrmet. , 

Aldozás utáni imádság. IJostcorrununio. Vivificet 
Adjon nekünk, kérünk, nos, quaesumus, Dó

Urunk, életet e misztérium-: mine, huj us participátio 
ban való sze nt részvétel és : sancta mystérii: et páriter 
egyúttal szcrezze meg ne-1 nobis expiatiónem tribuat, 
künk a kiengesztelődést és l et munlmen. Per Dóminum 
oltalmat. A mi Urunk. nostrum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: a szentPk e~edezéséért, 1389. 1., 

a 3.: tetszes szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd utAn 13. vasirnap. 

~ hi t, remény és szerel et erényeiért imádkozunk ma és ezek
nek Jelentőségl-t akarja lelkiinkbe vésni a mai liturgia. A szent
lecke ~z ._újszövetségi hit nagysagát !árja elénk, az evangélium a 
szeret~ Üdvözítöre mutat rá és az ének a rernénylin~ct fejezi k:. 
A ma! szenOeekét az első olvasásra nehéz megérteni, szél kell 
szednunk es ~t kell elmélkednünk. Arról szól Szent Pál, hogy a 
mózesi törveny nem tudta megadni a léleknek az igazi életet és a 
megváltást. Tehát Mózes törvénye nem az ÁbrahAmnak adott 
igéret mtgva!ósítása, sem nem annak eltörlése. Az ig~ret érvény
ben maradt e~ •<risztusban teljesedett, aki halálával megszertzte 
minden embernek az iidvösség~t. 
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Bevonulásra. (Zsolt. 73, 20, i' Introitus. (Ps. 73, 20, 19 et 
19és23.) 23.) 

il ekints, Uram, szövet- , éspice, Dómine, in te-
ségedre és ne fe- ! starnéntum tuum, et 
lejtsct el végképpen i ánimas páuperum 

szegényeidet: kelj fel, Uram, 'j tu ó rum ne derelinquas in fi
és védd meg ügyedet: és ne nem: exsúrge, Dómine, et 
feledd el ellenségeid lármá-

1 
júdica causam tuam, et ne 

ját. (Zs. u. o. 1.) Miért ve-1 obliviscáris voces quaerén
tettél el, lsten, teljesen és 1 tium te. (Ps. ibid., l.) Ut 
miért gyúlt fel haragod le-. quid, Deus, repullsti in fi
gelőd juhai ellen? ~. Dics6-l nem: irátus est furor tu us 
ség az Atyának és Fiúnak 1 super oves páscuae tuae? 
és Szentléleknek. . ~. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható IQrátio. Omnipotens sem
örök lsten, növeld ben- 1

1 

pitérne Deus, da nobis 
nünk a hitet, reményt és fidei, spei, et caritátis aug
szeretetet és hogy méltók i méntum: et, ut mereámu 
legyünk elnyerhetni, amit 

1 
ássequi quod promittis, fac 

igértél, add, hogy szeressük, l nos amáre quod praecipis. 
amit parancsoltál. A mi. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : a szentek esedezéséért, 1389. I., a 3. : tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a galatákhoz írt le- Apóstoli ad Gálatas. (3, 

velébőL (3, 16-22.) 16-22.) 

T estvérek: Ábrahámnak fratres : Abrahae dictae 
mondattak az ígéretek, sunt promissiónes, et 

és az ő ivadékának. Nem sémini e jus. Non dicit: Et 
mondja: És ivadékainak, semínibus, quasi in multis: 
mint soknak, hanem mint sed quasi in uno: Et sémini 
egynek: És a te ivadékod- tuo, qui est Christ us. Hoc 
nak, aki a Krisztus. Azt autern dico: testaméntum 
mondom tehát, hogy az ls- confirmátum a Deo, quae 
tentől megerősített intézke- post quadringéntos et tri
dést a négyszázharminc év- ginta annos facta est lex, 
vel később adott törvény non írritum facit ad eva
nem teszi érvénytelenné, cuándam promissiónem. 
hogy megszüntesse az igé- Nam si ex lege heréditas, 
retet. Mert ha a törvényből jam non ex promissióne. 
van az örökség, akkor már Abrahae autern per repro
nem ígéretből; .t\brahámnak : missiónem donávit Deus. 
pedig ígt:ret által ajándé- 1 Qnid ígitur lex? Propter 
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kozta azt az lsten. Mi tehát transgressiónes pósita est 
a törvény? Vétségekért ho- donec veniret semen, cui 
zatott, míg einern jő az i va- promiserat,ordináta per An
dék, akinek az ígéretet adta;. gelos in manu mediatóris. 
angyalok által rendeltetett, Mediátor autern unius non 
közvetítő által. Közvetitője est: Deus autern unus est. 
pedig egynek nincsen, az Lex ergo actvérsus promissa 
Isten pedig egy. A törvény Dei? Absit. Si enim data es
tehát az Isten ígéretei ellen 1 set lex, quae posset vivi
van?Semmi esetre sem! Mert 1 ficáre, vere ex lege esset ju
ha olyan törvény adatott l stltia. Sed conclúsit Scrip
volna, mely életet adhatna, túra ómnia sub peccáto, ut 
valóban a törvényből lenne protnissio ex fide jesu Chri
a megigazulás; de az Irás l sti darétur credéntibus. 
mindent a bűn alá foglalt, 
hogy az ígéret jézus Krisztus hite által adassék a hivőknek. 

Atvonulásra. (Zs. 73, 20, 1 Graduale. (Ps. 73, 20, 
19, 22.) Tekints, Uram, szö- j 19 et 22.) Réspice, Dómine, 
vetségedre: ne felejtsd el in testaméntum tuum: et 
végképpen szegényeidet. "&'. ánimas páuperum tuórum 
Kelj fel, Uram, és védd meg ne obliviscáris in finem. f. 
ügyedet, emlékezzél meg Exsúrge, Dómine, et júdica 
szolgáid szégyenéről. causam tuam: memor esto 

oppróbrii servórum tuórum. 
Alleluja, alleluja! "&'.(Zs. 

89, 1.) Uram, te vagy a mi 
menedékünk nemzedékről
nemzedékre. Alleluja! 

~ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(17, 11-19.) 

Az időben: Amint jézus 
jeruzsálem felé tartott, 

átméne Szamarián és Gali
leán. Mikor pedig beméne 
egy faluba, tiz poklos férfi 
jöve elébe, kik távolról meg
állának, és fölemelék sza
vukat, mondván: Jézus, ru es
ter! könyörülj rajtunk. Kiket 
midőn meglátott, mondá: 
Menjetek, mutassátok meg 
magatokat a papoknak. És 

Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
89, 1.) Dómine, refúgium fa
ctus es nobis a generatióne, 
et progénie. Allelúja. 

~Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. (17, 

11-19.) 

I n illo térnporc: Dum iret 
jesus in jerúsalem, trans

ibat per médiam Samariarn 
et Oalilaeam. Et cum ingre
derétur quoddaru eastéli um, 
occurrérunt ei decern viri le
prósi, qui stetérunt a Ion ge; 
et Ievavérunt vocem dicén
tes: jesu praecéptor, mise
rére nostri. Quos ut vidit, 
dixit: It e, osténdite vos sa
cerdótibus. Et factum est, 
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lőn,hogy amint mentek,meg- dum i ren t, mundáti sunt. 
tisztulának. Egyik pedig kö- Unus autern ex illis, ut vidit 
z ülök, látván, hogy meggyó- quia mundátus est, regrés
gyul t, visszatére, nagy szóval sus est, cum magna voce 
magasztalván az Istent, és magnlficans Deum, et céci
arcra borulva az ő lábainál, dit in fáciem ante pedes 
hálát ada: és ez szamaritá- e jus, grátias agens: et hic 
nus vala. Felelvén pedig jé- erat Samaritánus. Respón
zus, mondá: Nemde, tízen dens autern jesus, dixit: 
tisztultak meg, és kilenc hol Nonne decern mundáti 
vagyon? Nem akadt, aki . sunt? et novem ubi sunt? 
visszatérvén, dicsőséget ad- ' Non est invéntus qui redl
jon Istennek, hanem csak ret, et daret glóriam Deo, 
ez az idegen. És mondá nisi hic alien•gena. Et ait 
neki: Kelj föl, menj el; mert illi: Surge, vad e; quia fides 
hited meggyógyított téged. tua te salvum fecit. 

Felajánlásra. (Zsolt. 30, Offertorium. (Ps. 30, 15, 
15, 16.) Benned bizom, 16.) In te sperávi, Dómine; 
Uram, azt mondom: Te dixi: Tu es Deus meus, in 
vagy az én Istenem, sor- mánibus tuis térnpora mea. 
som a te kezedben van. · 

Csendes imádság. Légy secreta. Propitiáre, Dó
ke~yes, Urunk, néped .._ mine, pópulo tuo, pro

iránt es tekints kegyesen pitiáre munéribus: ut hac 
ezen adományokra, hogy oblatióne placátus, et in
ezeknek felajánlása által dulgéntiam nobis trlbuas, et 
megengesztelődve bűnein- postuláta concédas. Per Dó
ket megbocsássad, és kéré- minum nostrum jesum 
seinket teljesltsed. A mi. Christum, Filium tuum. 

(A 2. csendes imftdstlg: a szentek csedezéséért, 1389. 1., a 3.: tet· 
szés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasftrnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
köz5s, 568. l. 

Áldozásra. (Bölcs. 16, 20.) Communio. (Sap. 16, 20.) 
Kenyeret adtál az égből ne- Panem de caelo dedísti no
künk, Uram, melvben meg- bis, Dómine, habéntern 
volt minden gyönyörüségés omne delectaméntum, et 
mindt"n iz édessége. omnem sapórem suavitátis. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sumptis, 
E mennyei szentség Dómine, caeléstibus sa

magunkhoz vétele által, ké- craméntis: ad redemptiónis 
riin~;. l !runk, t"ngedd, hogy ! ae térn ae, quaesumus, profi-
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örök üdvösségünkhöz köze-l ciámus augméntum. Per 
lebb juthassunk. A mi. l Dóminum. 
{A 2. áldozás utáni imádsag : a szentek esedezéséért, 1389. l., 

a 3. : tetszés szerint az 139ű-1410. lapról.) 

Pünkösd után 14. vasárnap. 

A •két ur• vasárnapjának is nevezik a mai vasárnapot a szent
mise evangéliuma után. De a többi rész is ezzel a tanítással van 
kapcsolatban. Az egyik úrnak a lélek szolgál, a másiknak a test. 
Nekünk a test ellen küzdenünk kell, hogy l)e a Sátánnak szolgál
junk, hanem felszabadult lélekkel az igaz Urnak, a mi Istenünk
nek. Ehhez hivjuk az lsten kegyelmét a közös imádságban. 
A szentlecke elolvasása után elmélkedjünk egy percre, hogy mi
bennünk a test cselekedetei, vagy a Lélek gyümölcsei vannak-e 
meg, rnert ebből tűnik ki, hogy a két úr közül kinek szolgálunk. 

Bevonulásra. (Zs. 83, 10-1 1.) l Introitus. (Ps. 83, 10-11.) 

[~IJ.Ni~iltalmazó Istenünk, ~~rotéctor noster, ás-
~ , tekints ide és nézz i : pice, Deus, et réspice 

fölkented arcára: : __ : in fáciem Christi tui: 
mút jobb egy nap a te ud-1 quia mélior est dies una in 
varaidban, mint más helyen ! átriis tuis super míllia. (Ps. 
ezer. (Zs. u. o. 2-3.) Mily i ibid., 2-3.) Quam dilécta ta
kellemesek a te hajlékaid, l bernácula tua, Dómine vir
seregeknek Ura! sóvárogva, tútum! concupisci t, et déti
vágyakozik lelkem az úr: cit ánima mea in átria Dó-
udvaraiba. Y. Dicsllség. 'mini. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. 6rfzd meg, ké- :Qrátio. Custódi, Dómine, 
rünk, Urunk, Egyháza- : quaesumus, Ecclésiam 

dat örök irgalommal és mert' tuam propitiatióne perpé
nélküled erötlen a halandó ; tua: et quia sin e te lábitur 
ember, a te segítséged vonja j humána mortálitas; tu is 
el mindig az ártalmas dol- : semper auxíliis et abstrahá
goktól és vezesse az üdvö- ; tur a nóxiis, et ad salutária 
sekre. A mi Urunk. : dirigátur. Per Dóminum. 
CA 2. köny'>rgés : a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál a pos- · Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a gaiatákhoz írt leve- Apóstoli ad Oálatas. (5, 

léböl. (5, 16-24.) 16-24.) 

Testvérek: Lélek sze ri nt f' r a tres: Spiritu ambuláte, 
járjatok és nem fogjá- et desidéria carnis non 

tok vé~:hezvinni a tesr kí- perficiétis. Caro enim con-
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vánságait. Mert a test a lé- \ cupísdt actvérsus spíritum, 
lek ellen vágyakozik, a Ié- i spirítus autern ad vérsus car
lek pedig a test ellen; ezek l nem: haec enim sibi invicem 
ugyanis egymással ellenkez- adversántur, ut non quae
nek, hogy ne azt tegyétek, i cúmque vultís, illa faciátis. 
a···.it akartok. Ha lélek ve-~ Quod si spiritu ducímini, 
zet titeket, nem vagytok non estis sub lege. Mani
törvény alatt. Nyilvánvalók, fésta sunt autern ópera car
pedig a test cselekedetei, i' nis, quae sunt fornicátio, 
melyek: paráznaság, tisztá- . immunditia, impudicítia, Iu
talanság, szemérmetlenség, ,. xúria, idolórum sérvitus, ve
bujaság, bálványozás, bü- neflcia, inimicitiae, conten
bájosság, ellenségeskedé-l tiónes, aemulatiónes, irae, 
sek, viszálykodások, ver- 1 rixae, dissensiónes, sectae, 
sengések, harag, veszekedé- 1 invldiae, homicidia, ebrietá
sek, visszavonások, szaka- tes, comessatiónes, et his 
dások, irigykedések, gyi l- simília: quae praedico vo
kosságok, részegeskedések, bis, sicut praedixi: quó
tobzódások és ilyesmik; n iam, qui táli a agunt, re
ezekről előre mondom nek- gnum Dei non consequén
tek, mint előbb is mondot- tur. Fructus autern Spirítus 
tam, hogy akik ily dolgokat est: cáritas, gáudium, pax, 
cselekszenek, nem nyerik el patiéntia, benignitas, bóni
Isten országát. A lélek gyü- tas, Ionganimitas, mansue
mölcse pedig: szeretet, öröm, túdo, fides, modéstia, con ti
békesség, türelem, nyájas- néntia, cástitas. Actvérsus 
ság, jóság, hosszú tűrés, sze- hujúsmodi non est lex. Qui 
lldség, hit, szerénység, meg- autern sunt Christi, carnem 
tartóztatás, tisztaság. Ilye- l suam crucifixérunt cum vi
nek ellen nincsen törvény. ll tiis et concupiscéntiis. 
Akik pedig l(risztuséi, 
megteszitették testüket a vétkekkel és kivánságokkal 
együtt. 

Atvonu1ásra. (Zsolt. 117, l Gradua1e. (Ps. 117, 8-9.) 
8-9.) jobb az úrban bízni, Bonum est confidere in Dó
mint emberben reményked-l mino, quam confidere in 
ni. "f. Jobb az Úrban biza- l hómine. S'. Bonum est spe
kodni, mint fejedelmekben l ráre in Dómino, quam spe-
reménykedni. ráre in princípibus. 

Alleluja, alleluja! t. (Zs. 1 Allelúja, allelúja. $".(Ps. 
94, 1.) jertek, örvendezzünk,. 94, 1.) Ven í te, exsultérnus 
az úrnak, ujjongjunk szaba- Dómino, jubilémus Deo sa
ditó Istenünknek. Alleluja ! Iutári nostro. Allclítja. 
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>f4 A szent evangéliwn sza- >J-4Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szcrint. secúndum Matthaeum. (6, 

(6, . 24-33.) 24-33.) 

Az időben: Mondájézus az l" illo témpore: Dixit Je
ö tanítványainak: Sen- sus discípulis suis: Nemo 

ki két úrnak rtem szolgál- potest duóbus dóminis ser
hat; mert vagy az egyiket víre: aut enim unum ódio 
gyülölni fogja és a másikat habébit, et álterum diliget: 
szeretni, vagy az egyiket aut unum sustinébit, et ál
türni fogja és a másikat terum contémnet. Non po
megvetni. Nem szolgálhat- téstis Deo servíre, et mam
tok lstennek és a mammon- mónae. Ideo dico vobis, ne 
nak. Azért mondom nek- solileiti sitis ánimae vestrae 
tek: Ne aggódjatok éltetek-~ quid manducétis, neque cór
röl, mit egyetek, se teste- pori vestro quid induámini. 
tekről, mibe öltözzetek. Nonne ánima plus est quam 
Nem több-e az élet az ele- i esca: et corpus plus quam 
delnél, és a test az öltözet- l vestiméntum? Respleite vo
nél? Nézzétek az ég mada- l latilia caeli, quóniam non 
r ait, hogy nem vetnek, nem j serunt, nequ e metunt, nequ e 
aratnak, sem csürökbe nem j eóngregant in hórrea: et Pa
gyüjtenek és a ti mennyei ter vester caeléstis pascit 
Atyátok táplálja azokat., illa. N.onne vos magis pluris 
Nem értek-e ti többet azok- estis illis? Quis autern ve
nál? Ki adhat pedig közüle- strum cógitans potest adjl
tek gondjai által nagyságá- cere ad statúrarn suam cúbi
hoz egy könyöknyit? És a tum unum? Et de vesti
ruházatról mit aggódtok? ménto quid solileiti estis? 
Nézzétek meg a rnezők li- Consideráte lília agri quó
liomait, mint növekednek, modo crescunt: non labó
nem dolgoznak és nem fon- rant, neque nent. Dico au
nak; pedig mondom nektek, tem vobis, quóniam nec Sá
hogy Salamon minden di-llomon in omni glória sua 
csóségében sem volt úgy J coopértus est sicut unum ex 
öltözve, mint egy ezek kö- istis. Si autern foenum agri, 
zül. Ha pedig a mezei füvet, J quod hódie est, et cras in 
mely ma vagyon és holnap cllbanum mlttitur, Deus sic 
kemencébe vetik, az Isten t vestit: quanto magis vos 
Igy ru~ázza, mennyivel in-l módicae fidei? Nolíte ergo 
kább t1~eket, kicsinyhitűek? l sollíeiti esse, dicéntes: Quid 
N~ aggo.djatok, tehát mond-1 manducábimus, aut quid bi
yan: M1t eszünk vagy mit' bémus, aut quo operiémur? 
•szunk vagy miyel ruházko-

1
· Haec enim ómnia gentes in

dunk? Mert mmdezt a po-, quírunt. Seit enim Pater 
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gányok keresik. Hiszen tud- vester, quia his ómnibus in
ja a ti Atyátok, hogy mind- • digétis. Quaerite ergo pri
ezekre szükségtek vagyon. ; mum regnum Dei, et justl
Keressétek azért először az t iam e jus: et haec ómnia 
lsten országát és az li igaz- adjidéntur vobis. 
ságát, és ezek mind hozzá-
adatnak nektek. 

Felajánlásra. (Zsolt. 33, Offertorium. (Ps. 33, 8-
8-9.) Az úr angyala táboroz 9.) Imrnittet Angelus Dómini 
azok körül, kik őt félik és in circúitu timéntium eum, 
szabadulást hoz nekik: íz- et erípiet eos: gustáte, et vi
leljétek meg és lássátok, déte, quóniam suávis est 
mily édes az úr. Dóminus. 

Csendes imádság. Engedd secreta. Concéde nobis, 
nekünk, Urunk, kérünk, Dóm i ne, quaesumus, ut 

hogy ez az üdvöthozó áldo- haec hóstia salutáris, et no
zati ajándék szolgáljon strórum fiat purgátio deli
mind bűneink megtisztitá- ctórum, et tuae propitiátio 
sára, mind hatalmad kien- potestátis. Per Dóminum 
gesztelésére. Ami Urunk. nostrum. 
(A 2. csendes imádság : a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3. : tet· 

szés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Máté. 6, 33.) Conununio. (Matth. 6, 
Keressétek először az lsten 33.) Primum quaerite re
országát és ezek mind hoz- gnum Dei, et ómnia adjí
záadatnak nektek: mondá eiéntur vobis, d i cit Dómi-
az úr. · nus. , 

Aldozás utáni imádsá~. postconununio. Purificent 
Tisztitsanak meg es semper et múniant tua 

erősítsenek meg minket ' sacramént a nos, Deus: et 
szentségeid, lsten: és vezes-: ad perpétuae ducant salva
senek el az örök üdvösség · tiónis efféctum. Per Dómi-
elnyerésére. Ami Urunk. : num. 
(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedezéséért, 1389. 1., 

a 3.: tetszéii szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd utin 15. vasárnap. 
A legnagyobb hasznot akkor merithetjlik a szentmi;e szöve· 

geib61, ha azt macunkra alkalmazzuk. Ezt na~yon szépen igazolja 
a mai szentmise. Mi vagyunk azok a halott;:k (ha a lelkünket a 
halálos bün megölte), akiket édes2nyánk, az Egyhaz megsirat. 
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J::s az úr az EgyhAz fAjdalmát lfltva kegyelmével jön a mi fel· 
támasztflsunkra, hogy ezután a Lélek szerint élhessünk, mint 
a szentlecke tanit. Szeressük tehát a miattunk slró és az értünk 
imfldkozó Egyhhat és a liturgia filtal éljünk az Egyházzal együtt! 
De nemcsak maga a tény : a naimi ifjú feltflmasztflsa tud bennünk 
bizalmat kelteni, hanem a mód ls, ahogy azt az Üdvözitó megtette 
és az ok, amiért megtette. Irgalmas szive hajtotta a csodára és az 
hajtja most is, hogy hallgasson értünk imádkozó anyánkra, az 
Egyházra. J::s vigasztalta szeretö szavakkal, mert nemcsak irgal· 
mas, hanem gyengéd is az ó szeretete. Mennyit tanulhatunk a mai 
liturgiából l Bizalmat, szeretetet, kitartást, bünbánatot, irgalmat, 
gyengédséget, hálát, buzgósflgot. 

Bevonulásra. (Zs. 85, l, 2-3.) i Introitus. (Ps. 85, l et 2-3.) 

majtsd hozzám, Uram, IIJnclfna, Dómine, au-
füledet és hallgass ! rem tuam ad me, et 
meg; mentsd meg ls-l l exáudi me: salvum 

tenem, szolgádat, ki benned l fac servum tuum, Deus 
bizik; könyörülj rajtam, meus, sperántern in te: ml
Uram, hisz hozzád kiáltok serére mihi, Dómine, quó
~_gész nap. (Zs. u. o. 4.) J niam ad te clamávi tota die. 
örvendeztesd meg szolgá-, (Ps. ibid., 4.) Laetifica ánl
dat, hisz hozzád emelem, mam servi tui: quia ad te, 
Uram, lelkemet. f. Dicső- Dómine, ánimam meam le-
ség az Atyának. vávi. f. Glória Patri. 

l< önyörgés. Egyházadat, Qrátio. Ecel és iam tuam, 
Urunk, a te állandó ir- Dómine, miserátio con

galmasságod tisztítsa és erő- tinuáta mundet et múniat: 
sitse, és mert nélküled biz- et quia sine te non potest 
tonságban meg nem állhat, salva consistere; tuo semper 
kegyelmeddel mindig kor-j múnere gubernétur. Per Dó-
mányozd. A mi Urunk. , minum. 

(A 2. könyörgés : a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3. : tetszés 
szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a galatákhoz írt leve
léböl. (5, 25-26; 6, 1-10.) 

Testvérek: Ha lélek sze
ri nt élünk, lélek szerint 

járJ~n~ is .. Ne vágyódjunk 
a h1u d1csöseg után, egymást 
ingerelve, egymásra irígy
kedve. Testvérek, ha az 

Léctio Epistolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Gálatas. (5, 

25-26; 6, 1-10.) 

Fratres: Si spiritu vivi
mus, spiritu et ambulé

mus. Non efficiámur inánis 
glóriae cúpidi, invicem pro
vocántes, invicem invidén
tes. Fratres, et si praeoccu-
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ember valamely bűnre ra- i pátus fúerit homo in áliquo 
gadtatik is, ti, kik lelkiek l delícto, vos, qui spirituáles 
vagytok, az ilyent oktassá- estis, hujúsmodi instrúite 
tok a szelídség szellemében; l in spiritu lenitátis, conside
de ügyelj magadra, hogy te rans teípsum, ne et tu ten
is kisértésbe ne juss. Hor- téris. Alter altérius ónera 
dozzátok egymásnak ter- portáte, et sic adimplébitis 
hét, s fgy teljesíteni fogjá- legern Christi. Nam si quis 
tok l(risztus törvényét. exístimat se áJiquid esse, 
Me rt ha valaki magát vala-, cum nihil sit, ipse se sed ú cit. 
minek tartja, holott semmi, Opus autern suum probet 
önmagát vezeti félre. Kiki 'unusquísque, et sic in se
vizsgálja meg a saját cse- metlpso tantum glóriam ha
fekvését, és így csak ön- bébit, et non in áltero. 
magában lesz dicsősége, és Unusquísque enim onus su
nem másban, mert min- um portábit. Commúnicet 
denki a maga terhét fogja autern is, qui catechizátur 
hordozni. Aki pedig az igé- verbo, ei, qui se catechfzat, 
ben oktatást nyer, részesftse in omnibus bonis. Nolíte 
oktatóját minden jóban. Ne erráre: Deus non irridétur. 
vezessétek félre magatokat: Quae enim semináverit ho
Istent nem lehet gúnyolni l mo, haec et metet. Quóniam 
Mert amit az ember vet, azt qui séminat in carne sua, de 
fogja aratni is. Mert aki tes- carne et metet corruptió
tének vet, a testből arat nem: qui autern séminat in 
majd romlást is; aki pedig a spíiitu, de spiritu metet vi
léleknek vet, a lélekből arat tam aetérnam. Bonum au
majd örök életet. A jót cse- tem faciéntes, non deficiá
lekedni pedig ne lankad- mus: térn po re enim su o me
junk el, mert annak idején térn us, non deficiéntes. Ergo 
majd aratunk, ha nem lan- dum tempus habémus, ope
kadunk el. Tehát míg időnk rémur bonum ad omnes, 
van, tegyünk jót minden- máxime autern ad domésti
kivel, f6képpen pedig hit- cos fidei. 
fele inkkel. 

Atvonulásra. (Zsolt. 91,2- Graduale. (Psalm. 91,2-3.) 
3.) Jó dolog az Urat dí- Bonum est confitéri Dó
csémi és nevednek, ó h Föl- mino: et psállere nómini 
séges, éneket zengeni. sr. tuo, Altfssime. sr. Ad an
Hirdetni reggelenként ke- nuntiándum mane miseri
gyelmedet, éjjelente hűsé· córdiam tuam, et veritátern 
gedet. tuam per noctem. 

Alleluja, alleluja! t. (Zs. l Allelúja, allelúja. $'.(Ps. 
94, 3.) Mert nagy lsten az 1 94, 3.) Quóniam Deus ma-
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úr, hatalmas Király az egész gnus Dóminus, et Rex ma
földön. Alleluja! gnus super omnern terram. 

Allelúja. 

+A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(7, 11-16.) (7,11-16.) 

Az időben: jézus egy Naim l n illo térn po re: Iba t jesus 
nevű városba méne, és in civitátem, quae vocá

vele menének tanítványai 1 tur Naim: et ibant cum eo 
és nagy népsokaság. Mikor discípuli ejus, et turba co
pedig a város kapujához kö- piósa. Cum autern appro
zeledett, ime, egy halottat pinquáret portae civitátis, 
vivének ki, egyetlen fiát ecce defúnctus efferebátur 
anyjának, ki özvegy volt, fílius únicus matris suae: et 
és a város sok népe méne haec vidua erat: et turba 
vele_. Kit mikor meglátott civitátis multa cum illa. 
az Ur, megkönyörülvén r<lj- Quam cum vidfsset Dómi
ta, mondá neki: Ne sírj. Es nus, misericórdia motus su
odamenvén, illeté a kopor- per eam, dixit illi: No li 
sót, mire azok, kik viszik flere. Et accéssit, et tétigit 
vala, megállának. És mon- lóculum. Hi autem, qui 
dá: Ifjú l mondom neked, portába nt, stetérunt. Et ait: 
kelj föl. És felüle a halott, Adoléscens, tibi dico, surge. 
és beszélni kezde. És átadá Et resédit qui erat mórtuus, 
őt anyjának. Elfogá pedig et coepit loqui. Et dedit ill um 
mindnyájukat a félelem, és matri suae. Aceépit autern 
dicsőíték az Istent, mond- omnes timor: et magnificá
ván: Nagy próféta támadt ban t Deum, dicéntes: Quia 
közöttünk, és az lsten meg- prophéta magnus surréxit 
látogatta az ő népét. in nobis: et quia Deus visi-

távit ptebern suam. 
Felajánlásra. (Zsolt. 39, Offertorium. (Psalm. 39, 2, 

2, 3, 4.) Várva-vártam az 3 et 4.) Exspéctans exspec
Urat és ő figyeimét felém távi Dóminum, et respéxit 
fordította: meghallgatta kö- me: et exaudivit depreca
~y~rgésemet: és szájam ba tiónem meam: et imrnisi t in 
UJ eneket adott, lstenünket \ os meum cánticum novum, 
dicsérő szózatot. hvmnum Deo nostro. 

Csendes imádság. Szent- s· ecreta. Tua nos, Dó
ségeid, Urunk, őrizze- '-· mine, sacraménta eu

nek meg és az ördög táma- stódiant: et contra diabóli
dásai ellen mindenkor véd- cos semper tueántur incúr-
jenek meg. A mi Urunk. sus. Per Dóminum. 
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(!\ 2. csendes imádság : a szentek esedezéséért, 1389. l., a 3. : tet
szés szerint az 139D-1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Ján. 6, 52.) l Communio. (Joan. 6, 52.) 
A kenyér, melyet majd én ! Panis, quem ego dédero, caro 
adok, az én testem a világ 'i mea est pro saeculi vita. 
életéért. 
' Aldozás utáni imádság. l postcommunio. Mentes 

Testűnket és lelkünket, j' nostras, et córpora pos
kérünk, Urunk, járja át a sideat, quaesumus, Dómine, 
mennyei adomány műkö-' doni caeléstis operátio: ut 
dése, hogy ne a saját érzéki-l non noster sensus in nobis, 
ségllnk, hanem annak az sed júgiter ejus praevéniat 
ereje uralkodjék bennünk i' efféctus. Per Dóminum no-
állandóan. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedezéséért, !389. 1., 

a 3. : tetszés szerint az 139D-1410. lapról.) 

Pünkilsd után 16. vasárnap. 
Természetfeletti életet lsten kegyelme nélkül nem élhetünk, 

azért a kegyelemért imádkozik az Egyház. A kegyelem úijának 
igazi akadálya a mi gőgös emberi akaratunk, mely nem akar meg
hajolni. Ezért tanit például Szent Benedek is arra, hogy először 
önakaratunknak mondjunk ellen és legyünk alázatosak. A mal 
evangélium tanulsága is ugyanez. Ha lsten útján és nem a magunk 
feje szerint akarunk tökéletesebbek lenni, akkor az alázatosság 
által nyissunk ajtót a kegyelemnek és az majd előbbre visz minket. 

Bevonulásra. (Zs. 85, 3 és 5.) Introitus. (Psalm. 85, 3 et 5. 

ll
önyörűlj rajtam, miserére mihi, Dómine, 

Uram, hisz hozzád quóniam ad te ela-
kiáltok egész nap, l máv i to ta die: quia 

mert te, Uram, jóságos tu, Dómine, suávis ac mi
és kegyes vagy, nagy ir- tis es, et copiósus in mise
galmú mindazokhoz, kik ricórdia ómnibus invocánti
téged segitséglll hivnak. (Zs. bus te. (Ps. ibid., 1.) ln
u. a. l.) Hajtsd hozzám, clina, Dómine, aurem tuam 
Uram, füledet és hallgass mihi, et exáudi me: quó
meg, hisz nyomorult és sze- niam inops, et pauper sum 
gény vagyok. t. Dicsöség. ego. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. Kérünk Urunk, Qrátio. Tua nos, quaesu
kegyelmed előzzön meg mus, Dómine, grátia 

és kisérjen minket minden- semper et praevéniat et 
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kor és eszközölje ki, hogy j sequátur: ac bon is opérlbus 
szüntelenül a jócselekede-l júgiter praestet esse in
tekben buzgólkodjunk. Ami. téntos. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezés~ért, 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 
Szentlecke Szent Pál apos- i Léctio Epfstolae beáti Pauli 
tolnak az efezusiakhoz Irt 1 Apóstoll ad Ephésios. (3, 

leveléből. (3, 13-21.) 1 13-21.) 

Testvérek : Kérlek tit e- , fratres: Obsecro vos, ne 
ket, ne csüggedjetek el ' deficiátis in tribulatió

bajaim miatt, melyek érte- ! ni bus meis pro vobis: quae 
tek vannak. Ez dicsliség- 1 est glória vestra. Hujus rei 
tekre szolgál. Ez okból haj- 1 grátia flecto génua mea ad 
tom meg térdemet a mi l Patrem Dómini nostri Jesu 
Urunk Jézus Krisztus Atyja Christi, ex quo omnis pa
eUitt, akitlll minden nem- térnitas in eaelis et in terra 
zetség nevét nyerte a nominátur, ut det vobis se
mennyben és a földön: Adja cúndum divítias glóriae 
meg nektek dicsőségének suae, virtúte corroborárl per 
gazdagsága szerint, hogy Spfritum ejus in interfórern 
megerősödjetek bensli em- hóminem, Christum habi
berré az lJ Lelke által, hogy táre per fidern in córdibus 
Krisztus a hit által szfve- vestris: in caritáte radicátl, 
tekben lakjék; s a szeretet- et fundátl, ut possftls com
ben meggyökerezve és meg- prehéndere cum ómnibus 
alapozva legyetek, s fel tud- sanctis, quae sit latitúdo, et 
játok fogni az összes szen- longitúdo, et subllmitas, et 
tekkel együtt, mi a széles- profúndum: sci re étiarn su
ség és a hosszúság, a magas- pereminéntem sciéntiae ca
ság és a mélység, és megis- ritátern Christi, ut imple
merhessétek Krisztusnak ámini in omnern plenitúdi
szeretetét is, mely megha- nem Dei. Ei autem, qui po
ladja a megismerési, s be- tens est ómnia fácere super
teljetek az lstennek egész abundánter quam pétimus, 
teljességével. Annak pedig, aut intellfgimus, secúndum 
aki a bennünk munkál- virtútem, quae operátur in 
kodó erőnél fogva mlndent nobis: lpsi glória in Ecelé
megtehet bllven azon túl is, l sia, et in Christo Jesu, in 
mint mi kérünk vagy meg- omnes generatiónes saeculi 
értünk, neki dicsliség legyen 

1 
saeculórum. Amen. 

az Egyházban sJézus Krisz-; 
tusban minden nemzedéken át, örökön-örökké. Amen. 

Atvonulásra. (Zsolt. 101, l Graduale. (Ps. 101, 16-
16-17.) Félik majd, Uram, 17.) Timébun1 gentes no-
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nevedet a nemzetek és a men tuum, Dómine, et 
föld minden királyai dicső- omnes reges terrae glóriam 
ségedet. '8'. Mivel az úr fel- tuam. '8'. Quóniam aedificá
épfti Siont és megnyilvánul vit Dóminus Sion, et vidé-
dicsőségében. bitur in majestáte sua. 

Alleluja, alleluja! '8'. (Zs. Allelúja, allelúja. '8'. (Ps. 
97, 1.) Enekeljetek az úr-' 97, 1.) Cantáte Dórnino cán
nak új éneket, mert csodá- ti cum novum: quia mira
latos dolgokat cselekedett bília fecit Dóminus. Alle-
az úr. Alleluja! l úja. 

~ A szent evangélium sza- >I~Sequéntia sancti Evangé1ii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(14, l-lL) (14, 1-11.) 

Az időben: Mikor jézus l Jn illo témpore: Cum intrá
szombaton egyik főt ari- ret jesus in dornum cu

zeus házába ment enni. azok j júsdam prfncipis p harisae
szemmel tarták őt. És íme, órum sábbato manducáre 
előtte vala egy vízkóros em- 'l panem, et ipsi observábant 
ber. És megszólalván jézus, . eum. Et ecce homo quidarn 
kérdé a törvénytudókat és hydrópicus erat ante illum. 
farizeusokat, mondván: Et respóndens jesus dixit 
Szabad-e szombaton gyógyí- ad legisperítos et phari
tani? Ezek pedig hallgatá- saeos, dicens: Si licet sáb
nak. Akkor ő fogván amazt, bato curáre? At illi tacu
meggyógyítá és elbocsátá. érunt. Ipse vero apprehén
És szólván nekik, mondá: sum sanávit eum, ac dirni
Ha valakinek közületek sza- sit. Et respóndens ad illos, 
mara vagy ökre kútba esik, dixit: Cujus vestrum ási
nem húzza-e ki azt rögtön nus, aut bos in púteum ca
szombatnapon? És erre nem det, et non continuo éxtra
tudtak felelni neki. A híva- het illum die sábbati? Et 
talosoknak pedig példabe- non póterant ad haec res
szédet monda észrevévén, pondére illi. Dicébat autern 
miként válogatják az első et ad invitátos parábolam, 
űléseket, Igy beszélvén hoz- inténdens quómodo primos 
zájuk: Mikor lakodalomba accúbitus ellgerent dicens 
hívnak, ne űlj az első helyre; ad illos: Cum invitátus 
nehogy ha náladnál előke- fúeris ad núptias, non d!s
lőbb ember volna meghiva, , cúmbas in primo loco, ne 
oda jövén az, ki téged és őt l forte honorátior te sit in
meghftta, azt mondja neked: l vitátus ab illo, et vén i ens is, 
Adj helyet ennek,s akkorszé- qui te, et ill um vocávit, 
gy enszemre az utolsó helyet . dica t tibi: Da h uic locum: et 

Misszák 48 
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kelljen elfoglalnod. Hanem l tunc inclpias cum rubóre 
mikormeghfvnak,eredj,tele-1 novissimum locum tenére. 
pedjél az utolsó helyre, hogy Sed cum vocátus fúeris, va
mikor jövend, ki téged meg- de, recúmbe in novissírno 
hivott, azt mondja neked: loco: ut, cum vénerit qui te 
Barátom l me nj följebb. Ak- invitávit, dica t tibi: Amí ce, 
kordicsőséged leszenazegész ascénde supérius. Tunc erit 
asztaltársaság eWtt. Mert tibi glória coram simul dis
mindaz, aki magát föl ma- cumbéntibus: quia omnis, 
gasztalja, megaláztatik, és qui se exáltat, humiliábi
aki magát megalázza, föl- tur: et qui se humiliat, 
magasztaltatik. exaltábitur. 

Felajánlásra. (Zsolt. 39, Offertorium.(Psalm. 39,14 
14-15.) Uram, tekints reám et 15.) Dómine, in auxilium 
és segits meg engem: jöjje- me um réspice: confundán
nek zavarba mind és szé- tur et revereántur, qui quae
gyenüljenek meg, kik éle- runt ánimam meam, ut 
tem re törnek, hogy elve- áuferant eam: Dómine, in 
gyék: Uram, tekints reám auxilium meum réspice. 
és segits meg engem. 
rsendes imádság. Tisztíts secreta. Munda nos, quae
\_.. meg minket, kérünk sumus, Dómine, sacri
Urunk, ennek az áldozatnak flcil praeséntis efféctu: et 
az erejével és eszközöld ki 1 pérfice miserátus in nobis; 
bennünk irgalmasságoddal, .

1 

ut ejus mereámur esse par
hogy méltók legyünk a tfcipes. Per Dóminum no
benne való részvételre. Ami. · st rum jesum Christum. 
(A 2. csendes Imádság : a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3.: tet

szésszerint az 1390-1410. lapról.) 
Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 

közös, 568. l. 
Áldozásra. (Zsolt. 70, 16- Conununio. (Psalm. 70,16-

17, 18.) Uram, csak igazsá- 17 et 18.) Dómine, memorá
godról elmélkedem: lsten, bor justitiae tuae solJus: 
te ifjúkorom óta oktattál Deus, docufsti me a juven
engem: öregségemre s agg- t ú te mea: et usque in se
koromra se hagyj engem, néctam et sénium, Deus, ne 
l~ten, magamra. derelínquas me. 

Aldo;Zás_ utáni imádság. postcommunio. Purífica, 
!•sztrtsd !lieg jóságosan l . quaesumus, Dómine, 

~ztv~;~~ket, kerünk Urunk, l mentes nostras benignus, et 
es UJI~sd '!leg a mennyei 1 rénova caeléstibus sacra
szentsegek altar, hogy ennek 1 méntis: ut consequénter et 
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következtében megnyerjük J córporum- praesens páriter 
testi oltalmunkat most és a . et futúrum capiámus auxí-
jövöben. A mi Urunk. ) lium. Per Dóminum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 

3.: tetszés szerint az 1390-1410. lapról.) 

Pünkösd után 17. vasárnap. 
A legutóbbi mlsék mlndegyikében alaphangként benne volt 

annak a bizonyítása, hogy az újszövetség mennyire felülmúlja 
az ószövetséget. A mai szentmisében is benne van ez a tanltás, 
amikor egyrészt figyelmeztet arra a nagy tgységre, mely Krisztus 
misztikus testének jellemző vonása, másrészt ebből az egységböJ 
fakadó nagy kötelességre : a szeretetre tanit. Ez a Krisztussal való 
közösség, az Egyház tagjainak egysége és a szerctet, az újszövet
ség azon tulajdonságai, melyekkel felülmúlja az ószövetseget. 

Bevonulásra. (Zs. 118, 137,1lntroitus. (Ps. 118, 137 et 
124.) l 124.) 

llgazságos vagy, Uram Ilustus es, Dómine, et 
és itéleted igaz: bánj rectum judici um 
szolgáddal irgalmad tuum: fac cum servo 

szerint. (Zs. u. a. 1.) Boldo- tuo secúndum misericór
gok, kiknek útja szeplőte- diam tuam. (Ps. ibid., 1.) 
len, kik az úr törvénye sze- Beáti immaculáti in via: 
rint járnak. 8'. Dicsöség az qui ámbulant in lege Dó-
Atyának és Fiúnak. mini. 8'. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- 'Qrátio. Da, quaesumus, 
rünk Urunk, népednek, Dómine, pópulo tuo 

hogy a gonosz lélek fertő zé- diabólica vitáre contágia: 
sét elkerülje és tiszta lélel<- et te solum Deum pura 
kel csak téged, Istenét kö- 1 mente sectári. Per Dómi-
vesse. A mi Urunk. : num. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért, 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az 13~1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beátl Pauli 
tolnak az efezusiakhoz írt Apóstoli ad Ephésios. (4, 

leveléből. (4, 1-6.) 1-6.) 

Testvérek: Kérlek tite- fratres: Obsecro vos ego 
ket, én, .aki fogoly va- vinctus in Dómino, ut 

gyok az Urban, éljetek digne ambulétis vocatióne, 
méltó módon ahhoz a hiva- qua vocáti estis, cum omni 
táshoz, melyet nyertetek, humilitáte, et mansuetú
teljes alázatosságban, sze- dine, cum patiéntia, sup-

48* 
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lldségben, és türelemben. 
Szfvleljétek el egymást sze
retettel, igyekezzetek meg
tartani az egyetértést a béke 
kötelékével. Egy test és egy 
lélek, amikép hivatástok 
egy reménységre szól. Egy 
az úr, egy a hit, egy a ke
resztség. Egy az lsten és 
mindeneknek Atyja, aki 
mindenek fölött, minden
ben és mindnyájunkban va
gyon. Ki áldott örökön 
örökké. Amen. 

Atvonulásra. (Zs. 32, 12, 
6.) Boldog az a nemzet, 
melynek Istene az úr; az 
a nép, melyet tulajdonául 
kiválasztott az úr. Y. Az 
úr igéje alkotta az egeket, 
szájának lehellete minden 
seregüket. 

Alleluja, alleluja l f. (Zs. 
101, 2.) Uram, hallgasd 
meg imádságomat és kiál· 
tásom jusson eléd. Alle
luja! 

portántes invicem in cari
táte, solileiti serváre unitá
tem spirítus in vfnculo pa
cis. Unum corpus, et unus 
spfritus, sicut vocáti estis 
in una spe vocatiónis ve
strae. IJnus Dóminus, una 
fides, unum baptisma. Unus 
Deus, et Pater ómnium, qui 
est super omnes, et per 
ómnia, et in ómnibus nobis. 
Qui est benedictus in sae
cula saeculórum. Amen. 

Graduale.(Psalm. 32, 12 et 
6.) Beáta gens, cujus est 
Dóm i n us Deus eórum: pó
put us, quem elégít Dómi
nus in hereditátern sibi. Y. 
Verbo Dómini caeli firntáti 
sunt: et spiritu oris e jus 
omnis virtus eórum. 

Allelúja, allelúja. Y. (Ps. 
l Ol, 2.) Dómine, exáudi ora
tiónem meam, et clamor 
meus ad te pervéniat. Alle
lúja. 

+ A szent evangélium sza- ,Z.Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (22, 

(22, 34-46.) 34-46.) 

Az időben: Farizeusok me n- J n illo témpore: Accessérun t 
tek Jézushoz és kérdé ad Jesum pharisaei: et in

őt közülök egy törvénytudó, terrogávit eum un us ex cis 
kisértvén őt: Mcsteri me- legis doctor, tentans eum: 
Iyik a nagy parancsolat a j Magister, quod est mandá
törvényben? Monclá neki tum magnum in lege? Ait 
Jézus: Szeresd a te Uradat i illi jesus: Díliges Dóminum 
lstenedet teljesszivedből és; Deum tuum ex toto corde 
teljes lelkedből és teljes ei-l tuo, et in tota ánima tua, 
médböl. Ez a legnagyobb és i et in tota mente tua. Hoc 
első parancsolat. A máso-l est máximum et primum 
d ik pedig hasonló ehhez: . mandátum. Secúndum au
Szeresd felebarátodat, mint ! tem simile est h uic: Dlliges 
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tenmagadat. E két paran- próximum tuum, sicut tefp
csolaton függ az egész tör- sum. ln his duóbus mao
vény és a próféták. Össze- dátis univérsa lex pendet, et 
gyűlvén pedig a farizeusok, prophétae. Congregátis aU·· 
kérdezé öket jézus, mond- tem pharisaeis, interrogávit 
ván: Mit tartotok ti a Krisz- eos jesus, dicens: Quid vo
tus felől? Ki fia? Felelék bis vidétur de Christo? eu
neki: Dávidé. Mondá nekik: jus fili us est? Dicunt ei: 
Miképpen hijja tehát öt Dá- David. Ait illis: Quómodo 
vid lélekben Urának, mond- ergo Davjd in spiritu vocat 
ván: Mondá az úr az én eum Dóminum, dicens: Di
Uramnak: Ülj az én job- xit Dóm in us Dórnino meo, 
bomra, míg ellenségeidet l sede a dextris meis, donec 
lábaid zsámolyává teszem? ponarn inimícos tuos sca
Ha tehát Dávid őt Urának bélium pedum tuórum? Si 
hívja, hogyan lehet ő annak ergo David vocat eum Dó
fia? És senki sem tud neki minum, quómodo fílius ejus 
egy szót sem felelni, sem est? Et nemo póterat ei 
nem me rt e öt senki többé respondére verbum: nequ e 
attól a naptól fogva kér- ausus fuit quisquam ex illa 
deni. die eum ámpliusinterrogáre. 

Felajánlásra. (Dán. 9, 17, Offertorium. (Dan. 9, 17, 
18-19.) Én, Dániel, imád- 18 et 19.) Orávi Deum 
koztam lstenhez és mondot- me um ego Dániel, dicens: 
tam: Hallgasd meg, Uram, Exáudi,Dómine, precesservi 
szolgád imádságát. Ragyog- tui: illúrnina fáciem tuam 
tasd fel arcodat szentélyed super sanctuárium tuum: et 
fölött és tekints kegyesen propftius inténde pópulum 
erre a népre, mely a te istum, super quem invocá
nevedet viseli, lsten. tum est nomen tuum, Deus. 

Csendes imádság. Fölsé- secreta. Majestátem tuam, 
gedet, Urunk, alázato- Dómine, suppUeiter 

san kérjük, hogy e szent deprecámur: ut haec sancta, 
adományok, melyeket hoz- quae gérimus, et a praetéri
tunk, mind a jelenben, mind tis nos delíctis éxuant, et 
a jövőben szabadítsanak futúris. Per Dóminum no-
meg a bűnöktől. A mi. strum jesum Christum. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért a 1389. 1., a 3.: 

tetszés szerint az 139~!410. 1.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétközna11 a 
közös, 568. l. · 

Áldozásra. (Zs. 75, 12-13.) l Communio. (Ps. 75, !2-
Tegyetek fogadalmat és ró-. 13.) Vovéte, et réddite Dó-
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játok le az úrnak, Istene- j mino Deo vestro omnes, qui 
teknelc, mlnd, kik körülötte in circúitu ejus affértis 
vagytok, ajándékot vigye- múnera: terrlbili, et ei qui 
tek a Rettenetesnek, ki aufert spiritum principum: 
megtöri a fejedelmek bátor- terríbili apud omnes reges 
ságát, ki rettenetes a föld terrae. 
királyai iránt. 
' Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctifi-

Megszentelö erőd, min- catiónibus tuis, omní
denható lsten, gyógyltsa potens Deus, et vltia nostra 
meg bűneinket és az örökké- curéntur, et remédia nobis 
valóságra legyen orvossá- aetérna provéniant. Per Dó-
gunk. A mi Urunk. minum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedeztséért 1389. l. 
a 3.: tetszésszerint az i390-1410. 1.) 

Az 6szl kintorböjt szerdija. 
(Stációs-templom : a Sancta Maria Major-bazilikil.) 

A pünkösd utáni vasárnapok sorát az őszi kimtorböjtök most 
megbontják. Ez is mutatja, hogy közeledik az egyházi év vége. 
Mlnt a természetben is sárgulnak, hullnak a levelek, hosszabbak 
lesznek az éjtszakák; jön az öszi köd és a hideg. Mlndez figyelmeztet 
a lélek öszére is és hangulatával segit az úr eljövetelének várására. 
Az úr eljövetele - a paruzla -, a hátralevö idöszak. egységes 
gondolata. Szent Pál figyelmeztet : Marana Ta l jön az Ur l És_ ez 
a figyelmeztetés ott égett az öskereszténye_k lelkében. jön az Ur l 
- az egyes emberben a halálkor. jön az Ur l - az emberiséghez 
az utolsó ítéletkor. És bár kemény mind a halál, mind az Itélet, 
azért keresztény öseink lelkében nem a félelmet keltette fel Szent 
Pál ezen szava, hanem a vágyat, azt a vágyat, melyet az újszövet
ségi Szenilrás utolsó szava fejez ki: Veni, Domine jesu l jöjj el, 
Uram, jézus. 

Ha a liturgia segitségével ezt az őskeresztény lelkületet akarjuk 
magunkban kialakítani, akkor mi is véssük lelkünkbe ennek a két 
szónak : •Marana Ta• és •Veni, Domine• a jelentését. Keltsen 
reményt bennünk: jön az úr! És segitsen egyrészt elszakadni a 
földtől, amelyen idegenek vagyunk és másrészt öntse belénk a 
vágyat az ég után, tudjunk Krisztust várni és erényekkel készülni 
az ij jövetelére. A liturgia segit ebben, amikor (a 18. vasáTnapl 
az Urral rámutat a mennyei béke lakára és felszólít rninket is, mint 
az inaszakad_tat: Menj házöldba. Majd megmutatja (19. vasárnap) 
a mennyegzos lakoma helyét, ahová a kereszts~gbcn kapott fehér 
ruhánkban mi is hivatalosak vagyunk. Rámutat (20. vas.), hogy 
a földön csak számüzöttek vagyunk és a Babylon partján ülő 
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zsidókkal kell vAgyódnunk igazi hazAnk felé. De addig (21. vas.) 
még türelmesen kell várnunk és hösiesen kell állnunk a harcot, 
hogy az ftélőbiró türelmes legyen irántunk. Az is lesz, ha meg
bocsátunk embertársainknak és megadjuk rnlndenkinek, ami az 
övé (22. vas.). Igy megyUnk a földi élet börtönéből az ég felé 
(23. vas.) és nem félünk az utolsó itélettől (24. és utolsó vas.), 
mert a felhőn trónoló felséges úr képe, a •maiestas Domini• remé
nyeink teljesedését igéri nekünk. 

Az őskeresztény müvészet maradványain egy nagyon meg
kapó képet látunk, melynél szebben nem lehetne kifejezni ennek 
az időnek a lelkUletét. Drága,szép trónust látunk ezeken az emléke
ken ; párna is van rajta és mégis senki sem ül a trónuson. Mil 
jelent ez a kép? Az őskeresztény lélek (és a liturgiából élő mai 
lélek) alapvető, nagy érzését: az ismét eljövó úr után való vAgyat. 
az úr várásA t. Az első keresztények közelinek remélték az Or eljöve: 
telét, azért már készitették számára a trónt, hogy arra ülve itéletet 
tartson. Görögül az ilyen képnek a neve: 'E~o<IJ.<law "<oü 11-oovoü ~ 
a trón előktszftése. Ha megértjük a liturgia szellemét, akkor 
látjuk, hogy az Egyhá~ is a liturgiában trónt készit most az úrnak, 
hogy készen várja az Ur visszatérését. Készítsünk mi ls trónt neki 
szlvünk bensejében. 

Bevonulásra. (Zs. 80, 2-5.) Introitus. (Ps. 80, 2, 3, 4, 5. 

llrvendjetek az lsten- xsultáte Deo adju-
nek, a mi segítőnk- tóri nostro: jubilAte 
nek: ujjongjatok já- Deo jacob: súmite 

kob lstenének: kezdjetek psalmum jucúndum cum 
édes énekre és szóljon a lant: cithara: cánite in initio 
fújjátok a harsonát az új- mensis tuba, quia praecép
hold napján, mert törvénye tum in Israel est, et judi
ez Izraelnek és parancsa já- ci um Deo jacob. (Ps. ibid., 
kob Istenének. (Zs. 80, 6.) 6.) Testimónium in joseph 
Bizonyságául rendelte ezt pósuit illud, cum exlret 
józsefnek, midőn kivonult de terra Aegypti: Jinguam, 
Egyiptom földéről: és hal- quam non nóverat, audivit. 
Jotta az ismeretlen szózatot. tr. Glória Patri et Fflio et 
tr. Dicsöség. Spiritui Sancto. 

Kyrie után mondják el a régi mise maradványát. 

Könyörögjünk. Hajtsunk !Qrémus. Flectámusgénua. 
térdet. fl.. Álljatok fel. 1 ~ Leváte. 

Irgalmad gyógyszere, ké- Misericórdiae tuae remé-
rünk, Urunk, támogassa diis, quaesumus, Dómine, 
gyarló voltunkat. amely sa- fragílitas nostra subsistat: 
ját természeténél fogva ösz- ut, quae sua conditióne 
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szetörik, hogy a te jóságod-: attéritur, tua cleméntia 
ból meger{lsödjék. A mi • reparHur. Per Dóminum 
Urunk. l nostrum. 

Szentleck1: Ámosz prófétátóll
1 
Léctio Am os Prophétae. (9, 

(9, 13-15.) 13-15.) 

Ezt mondja az úr lsten: Haec d i cit Dóm i n us Deus: 
Ime, a szántóvető eléri J Ecce dies véniunt: et 

az aratót, a szölWtaposó a comprehéndet arátor mcs
magvetőt; a hegyek édes sórem, et calcátor uvae 
musttól csepegnek, és min- mitténtem semen: et stillá
den dombot megművclnek. bunt montes dulcédinem, et 
És jóra fordítom népemnek, omnes colles culti erunt. Et 
Izraelnek sorsát, és felépf- convértam captivitátem pó
tik az elhagyott városokat, , puli mei Israel: et aedificá
és lakni fognak bennük; bunt civitátes desértas, et 
8Zőlőket ültetnek és boru- inhabitábunt: et plantá
kat isszák, kerteket ültet- bunt vfneas, et bibent vi
~ek és gyümölcsüket eszilc. num eárum: et fácient hor
Es palántaként eiültetem tos, et cómedent fructus 
öket földjükön, és nem sza- eórum. Et plantábo eos 
kftom el őket többé föld· super hurnum suam: et non 
jükről, melyet nekik ad- evéllam eos ultra de terra 
tam, - úgymond az úr, a sua, quam dedi eis: dicit 
te Istened. Dóminus Deus tuus. 

Atvonulásra. (Zsolt. 112, 1 GraduaJe. (Ps. 112, 5-7.) 
5-7.) Ki olyan, mint az úr,: Quis sicut Dóminus Deus 
a mi Istenünk, ki a magas- • noster, qui in alt is hábitat: 
ságban lakozik, de letekint i et humilia réspicit in caelo, 
az alázatosakra az égen és! et in terra? "'#. Súscitans a 
a földön?"'#. Felemeli a nyo-: terra ínopem, et de stércore 
morultat a porból, felsegíti . érigens páuperem. 
a szegényt a sárból. 

Itt mondják : Dóminus vobiscum, Flectámus nélkUI. És ettől 
kezdve a szokott módon folytatódik a szentmise. 

Könyörgés. Add meg, ké·IQrátio. Praesta, quaesu
rünk, Urunk, könyörgő mus, Dómine, famlliae 

családodnak, hogy tartóz- tuae supplicánti: ut, dum a 
k?d':a a !esti ételtől, lel-l cibis corporálibus se ábsti
ket IS megovja a bűnöktől. net, a vftiis quoque mente 
A mi Urunk. .icjímet. Per Dóminum. 
(A 2. könyörg~s: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint a 1390-1410. 1.) 
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Szentlecke Ezdrás könyvé- Léctio li b ri Esdrae. (ll. 8, 
ből. (ll. 8, 1-10.) 1-10.) 

Ama napokban: Egybe- 1 n diébus il lis: Congregátus 
gyült az egész nép, est omnis pópulus quasi 

mint egy ember, a Vizkapu vir unus ad platéam, quae 
elötti térségen, és felszóli- est ante portam aquárum: 
tották Ezdrás írástudót, , et dixérunt Esdrae scribae, 
hogy hozza elő Mózes tö_r-; ut afférret librum legis Móy
vénykönyvét, melyet az Ur: si, quam praecéperat Dómi
rendelt Izraelnek. Odahozta! nus lsraéli. Attulit ergo Es
tehát Ezdrás pap a törvényt i dras sacérdos legern coram 
a hetedik hónap első napján : multitúdine virórum et mu
a férfiak, a nök és mindazok Jlíerum, cunctisque qui pó
gyülekezete elé, akik érteni J terant intelllgerc, in die 
tudtak belőle. És reggeltöf prima mensis séptimi. Et lé
délig felolvasott belöle nyil-~ git in eo apérte in platéa, 
vánosan a férfiaknak s a quae erat ante portam aquá
nöknek és azoknak, akik rum, de mane usque ad mé
érteni tudtak belöle a Viz- diam diem, in conspéctu vi
kapu elötti téren, és az egész rórum, et mulierum, et sa
nép füle figyelt a könyvre. piéntium: et au res omnis 
Felállott pedig Ezdrás Irás- pópuli erant eréctae ad Ji. 
tudó egy faemelvényre, me- brum. Stetit autern Esdras 
lyet a felolvasás céljaira ké- scriba super gradum llgne
szftett. Majd felnyitotta Ezd- um, quem fécerat ad lo
r ás a könyvet az egész nép quéndum. Et apéruit li
előtt, - magasabban állott brum coram omni pópulo: 
ugyanis az egész népnél - super univérsum quippe pó
és amikor felnyitotta, fel- pulum eminébat: et cum 
állott az egész sokaság, és aperufsset eum, stetit omnis 
Ezdrás áldotta az Urat, a pópulus. Et benedixit Es
nagy Istent. Erre az egész d ras Dórnino Deo magn o: 
nép kiterjesztett kézzel rá-J et respóndit omnis pópulus: 
felelte: Amen, amen. Aztán . Amen, Amen: élevans ma
meghajoltak és arcukkal a i n us suas: et in curváti sunt, 
földre borulva imádták az i et adoravérunt Deum proni 
Istent. A leviták csendre~· in terram. Porro levitae si· 
intették a népet, hogy hall- léntium faciébant in pópulo 
hassák a törvényt. Erre a ad audiéndam legern: pópu
nép nyugodtan állott a Ilus autem stabat in gr adu 
helyén. Ezután felolvastak suo. Et legérunt in libro le
az lsten törvényének köny- , gis Dei distincte, et apértE' 
véböl tagol tan, világosan és! ad in telligéndum: et intel
érthetően. Meg is crtették, ~ lexérunt cum leger~hlr. Di· 
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amit olvastak. Majd Ne- xit autern Nehemías, et Es-
hemiás, Ezdrás pap és Irás- dras sacérctos et scriba, et 
tudó, meg a leviták, akik ta- levitae interpretán tes uni
nitgattak, így szólottak az l vérso pópulo: Dies sanctifi
egész néphez: Az úrnak, a cátus est Dórnino Deo no
mi Istenünknek van szen- stro, nolíte lugére, et nollte 
telve ez a nap. Ne szomor- flere. Et dixit eis: lte, co
kodjatok tehát és ne sírja- médite pínguia, et bíbite 
tok l Egyben meghagyta mulsum, et mlttite partes 
nekik: Menjetek, egyetek his, qui non praeparavérunt 
zsirosat, igyatok rá édes ita- sibi: quia sanctus dies Dó
l okat és juttassatok egy- mini est, et nolíte contri
egy falatot azoknak is, akik- st á ri: gáudium étenim Dó
nek nincs; mert az úr szent mini est fortitúdo nostra. 
napja ez, ne szomorkodjatok 
tehát l Az úrban való örömünk ugyanis a mi erősségünk. 

Atvonulásra u. a., mint azeh'lzö misében, 756.1.; az Alleluja elmarad. 

+ A szent evangéliwn sza-l +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Márk szerint. secúndum Marcum. (9, 

(9, 16-28.) l 16-28.) 

Az iddben: Felelvén egy a J n illo térn po re: Respón
seregből, mondá jézus- dens unus de turba, dixit 

nak: Mester! hozzád hoztam ad jesum: Magister, áttuli 
fiamat, kiben néma lélek filium meum ad te, habén
vagyon, me ly akárhol elő- tem splritum mutum: qui 
fogja c5t, földhöz vágja, ő ubicúmque eum apprehén
pedig tajtékzik, fogait esi- derít, alUdit illum, et spu
korgatja és elsorvad. Már mat, et stridet déntibus, et 
mondottam tanítványaid- a réscit: et dixi disclpulis 
nak, hogy üzzék ki, de nem tuis, ut ejícerent illum, et 
tudták. O, pedig felelvén ne- non potuérunt. Qui respón
kik, mondá: ú hitetlen nem- dens eis, dixit: O generátio 
zedékl meddig leszek nála- incrédula, quámdiu apud 
tok? meddig türjelek tite- vos ero? quámdiu vos pá
ket? Hozzátok öt ide. És tiar? Afférte illum ad me. 
hozzávivék. És amint a Et attulérunt eum. Et cum 
gyermek meglátta őt, a lélek vidísset eum, statim spiri
azonnal rángatni kezdé, ki l tus conturbávit ill um: et 
földre esvé!'!. tajtékozva fet-1 elísus in terram, volutabá
reng vala. Es kérdezé atyját: tur spumans. Et interrogá
Mennyi ideje, hogy ebbe a vit patrem ejus: Quantum 
bajba esett? Amaz pedig témporis est, ex quo ei hoc 
monctá: Gyermekkora óta. , á cd dit? At ille ait: Ab in· 
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És sokszor tűzbe és vízbe i fántia: et frequénter eum 
vetette 6t, hogy elveszítse. 1 in ignem, et in aquas misit, 
De ha valamit tehetsz, légy ut eum pérderet. Sed si 
segítségünkre, könyörülvén quid potes, ádjuva nos, mi
rajtunk. jézus pedig mondá sértus nostri. jesus autern 
neki: Ha tudsz hinni, min- ait illi: Si potes crédere, óm
den lehetséges a hiv6nek. nia possibilia sunt credénti. 
Azonnal felkiáltván a gyer- Et contínuo exclámans pa
mekatyja,könnyekethullat- ter pueri, cum lácrimis ajé
va, mondá: Hiszek, Uram! bat. Credo, Dómine: ád
segfts hitetlenségemben. Mi- juva incredulitátem meam. 
d6n pedig látta jézus az Et cum victéret jesus con
összefutó sereget, megfenye- curréntem turbam, commi
geté a tisztátalan lelket, nátus est spiritui immúndo, 
mondván neki: Siket és né- dicens llli: Surde et mute 
ma lélek! én parancsolom spíritus, ego praecfpio tibi, 
neked, menj ki bel61e, és exi ab eo: et ámplius ne 
többé beléje ne menj. Erre intróeas in eum. Et exetá
az kiáltván és össze-vissza mans, et multum discérpens 
rángatván 6t, kiméne be- eum, éxiit ab eo, et factus 
lőle, ki olyan lőn, mint a est sicut mórtuus, ita ut 
halott, úgyhogy sokan azt multi dícerent: Quia mór
mondák, hogy meghalt. Jé- tuus est. jesus autern te
zus pedig kézenfogva föl- nens roanum ejus, elevávit 
ernelé; és fölkele. Mid6n eum, et surréxit. Et cum 
aztán bement a házba, introísset in domum, discí
külön megkérdék tanítvá- puli ejus secréto interrogá
nyai: Mért nem birtuk mi bant eum: Quare nos non 
kiűzni? És mondá nekik: potúimus ejícere eum? Et 
Ez a fajta sehogy máskép ki dixit illis: Hoc genus in 
nem mehet, mint imádság és nullo potest exire, nisi in 
böjtölés által. oratióne et jejúnio. 

Felajánlásra. (Zsolt. 118, Offertorium. (Ps. 118, 47 
47-48.) Parancsaidról elméi- et 48.) Meditábor in mandá
kedem, mert szeretem őket: tis tuis, quae diléxi val de: 
parancsaid felé emelem keze- et levábo manus meas ad 
met, mert kedvesek nekem. mandáta tua, quae diléxi. 

Csendes imádság. Ez az secreta. Haec hóstia, 
adomány, kérünk, Dómine, quaesumus, 

Urunk, tisztítson meg min- emúndet nostra dellcta: et 
ket bííneinktől és szentelje ad sacrifícium celebrándum, 
meg alattvalóid lelkét és subditórum tibi córpora, 
testét az áldozat bemuta- mentésque s::~nctlficet. Per 
t:\qflra A mi llrunl<- Oóminum 
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A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3.: 
tetszés szerint a 1390-1410. 1.) 

Prefáció a közös, 568. l. 

Áldozásra. (Ezdrás ll. l Communio. (2 Esdr. 8, 
8, 10.) Egyetek zsírosat és IlO.) Comédite plnguia, et 
igyatok rá édes italokat és blbite mulsum, et mlttite 
juttassatok egy-egy falatot partes his, qui non praepa
azoknak is, akiknek nincs; ra vérunt sibi: sanctus enim 
mert az úr szent napja ez, dies Dómini est, nollte con
ne szomorkodjatok, az úr- tristári: gáudium ét enim 
ban való örömünk ugyanis Dómini est fortitúdo nostra. 
a, mi erősségünk. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Suméntes, 
A mennyei adományo- Dómine, dona caeléstia, 

kat magunkhoz véve, Urunk, suppliciter deprecámur: ut, 
kérünk alázattal, hogy amit quae sédula servitúte do
buzgó szolgálattal alapítá- nánte te gérimus, dignis 
sod szerint teljesltettOnk, \ sénsibus tuo múnere capiá
kegyelmedsegitségével meg- mus. Per Dóminum no
felelll érzelemmel fogjuk fel. l strum jesum Christum, Fl-
A mi Urunk. [lium tuum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 

3.: tetszés szerint az 1390-1410. 1.) 

Az Iszi k6ntorbiijt péntekje. 
(Stációs-templom : a tizenkét Apostol bazilikája.) 

A ptntek a kántorböjtök alkalmával az elmult évnegyed 
blínelért vezeklő és eleget tevő búnbánali nap. Ma is az Egyház, 
mint a blínbilnó Magdolna, megmossa jegyesének lábát. Tegyünk 
mi is igy, hogy hallhassuk a megbocsátás boldogiló szavait. 

Bevonulásra. (Zs. 104, 3-4.) l Introitus. (Ps. 104, 3-4.) 

llrvendezzék azoknak \llaetétur cor quaerén-
a szíve, kik az Urat l tium · Dóminum: 
keresik: keressétek quae ri te Dóminum, 

az Urat és erejét, keressétek l et confirmámini: quaerite 
szüntel~nül színét. (Zs. 104, táciern ejus semper. (Ps. 
l.) Á Id.látok az Urat, hiv- ibid., l.) Confitérnini Dó
játok segitségül nevét: hir- 1 mini, et invocáte nome n 
dessétek a nemzetek köz t l e jus: annuntiátE.' inter gen
müveit. r. Dicsőség az l tes ópera ejus. Y. Glória 
Atyának és Fit.mak. · Patri. 
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I/ önyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
' rünk, mindenható Is- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy a szent böjt által, ut observatiónes sacras án
amelyet áldozatos lélekkel nua devotióne recoléntes, et 
évenkint megújítunk, előt- córpore tibi placeámus, et 
ted testben és lélekben tet- mente. Per Dóminum no
szésre találjunk. Ami Urunk. st rum jesum Christum. 
(A 2. könyörgés: a suntek esedezéséért 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az U9Q-1410. lapról.) 
Szentlecke Ozeás prófétától. Léctio Osée Prophétae. 

(14, 2-10.) (14, 2-10.) 

Ezt mondja az úr lsten: Haec dicit Dóminus Deus: 
Térj meg, Izrael, az úr- Convértere Israel ad 

hoz, a te Istenedhez, hisz Dóm in um Deum tuum: quó
bűnöd miatt buktál el! Vi· niam corruisti in iniquitáte 
gyétek magatokkal e szava· tua. Tóllite vobiscum verba, 
kat, és térjetek az Úrhoz et convertímini ad Dómi
és mondjátok neki: Végy num et dlcite ei: Omnern 
el minden gonoszságot, fo· aufer iniquitátem, áccipe 
ga dd el a jót, és mi majd bonum: et reddémus vitu· 
ajkunk áldozatát adjuk né- Ios labiórum nostrórum. As
ked. Assur ne segitsen né- sur non salvábit nos, super 
künk, lóra sem szállunk, és equum non ascendémus, nec 
kezünk alkotásait nem ne- dicémus ultra: Dii nostri 
vezzük többé istenünknek. ópera mán u um nostrárum: 
Mert te megkönyörülsz az quia ejus, qui in te est, mí
árván, ki nálad talál irgal- seréberispupilli.Sanábocon
mat. Meggyógyítom sebei· tritiónes eórum, díligam eos 
ket, magamtól szeretetembe l spontánee: quia avérsus est 
fogadom őket. Mert hara- furor meus ab eis. Ero quasi 
gom elfordul tőlük. Olyan l ros, Israel germinábit sicut 
leszek, mint a harmat; v i- lilium, et erúmpet radix e jus 
rul majd Izrael, mint a li- ut Líbani. lbunt rami ejus, 
liom, és gyökeret hajt, mint et erit quasi olíva glória 
a Libanon. Kiterjednek ejus: et odor ej us ut Libani. 
ágai, és pompája olyan lesz, Converténtur sedéntes in 
mint az ol<~jfáé, és illata, j umbra ejus: vivent trítico, 
mint a Libanoné. Vissza- et germinábunt quasi vínea: 
térnek, akik az ő árnvéká· ', memoriále ejus sicut vinum 
ban laknak, gabonával él-1 Líbani. Ephraim quid mihi 
nek és rügyeznek, mint a l ultra idóla? ego exáudiam, 
szőlő; hirneve olyan lesz, j et dirigam eum ego ut abie
mint a Libanon bora. Ef- tem viréntern: ex me fru
raim, mi kiize neki a bálvú-! ctus tuus invéntus est. Quis 
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nyokhoz? Én hallgatom sápiens, et intélieget ista? 
meg és gyámolítom őt; intéllegens, et sciet haec? 
olyan leszek én, mint a zöl- . Quia rectae viae Dómini, ct 
d~lő ciprus, és tőlem való justi ambulábunt in eis: 
lesz a gyümölcs, melyet raj- praevaricatóres vero cór
tad találnak. Ki oly bölcs, ruent in eis. 
hogy ezt megértse? Oly ér-
telmes, hogy ezt belássa? Bizony, egy~nest:k az úr 
utai, s az igazak biztosan járnak azokon, de a gono-
szok elesnek rajtuk. . 

Atvonulásra. (Zs. 89, 13, l Graduale. (Ps. 89, 13 et 
1.) Fordulj felénk, Uram, 1.) Convértere, Dómine, ali
végrevalahára és légy irgal- quántulum, et deprecáre su
mas szolgáidhoz. r. Uram, per servos tuos. r. Dómine, 
te vagy a mi menedékünk refúgium factus es nobis, a 
nemzedékr61 nemzedékre. generatióne et progénie. 

A szent evangélium: Rogábat jesum, 372. l. 
Felajánlásra. (Zsolt. 102, Offertorium. (Ps. 102, 2 

2, 5.) Áldjad lelkem az et 5.) Bénedic, ánima mea, 
Urat és ne feledd el semmi- Dómino, et noli oblivlsci 
lyen jótéteményét: és mint omnes retributiónes e jus: 
a sasé, visszatér ifjúságod. et renovábitur, sicut áqui-

lae, juvéntus tua. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Accépta tibi sint, 
el, Urunk, kérünk, böj- Dómine, quaesumus, 

tölésünk adományait, hogy nostri dona jejúnii: quae et 
azok kiengesztelést szerezve, expiándo nos tua grá ti a d i
tegyenek minket kegyel-~ gnos effíciant, et ad sempi
medre méltókká és vezesse- térna promíssa perdúcant. 
nek el az örök jutalomra. A . Per Dóminum nostrum je-
mi Urunk. i sum Christum. 
(A 2. csendes imádsá~: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. 

tetszes szerint 1390-1410. 1.; 
Prefáció a közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zs. 118, 22, Communio. (Ps. 118, 22 
24.) Vedd el rólam a szé- et 24.) Aufer a me oppró
gyent és a gyalázatot, hi- brium et contémptum, quia 
szen bizonyságaidat keres- mandáta tua exquislvi, Dó
tem,_ Uram: mert bizony- mine: nam et testimónia 
s~ga1dról elmélkedem. tua meditátio mea est. 

!\. ldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
r\ Kérünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 
ten, hogy a vett adom á- ut. de percéptis munéribus 
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nyokért hálát adva, még na-~ grátias exhibéntes, benefí
gyobb jótéteményeket nyer- eia potióra sumámus. Per 
jünk. A mí Urunk. Dóminum. 
(A 2. áldozás utáni imádság a szentek estdezéséért 1389. 1., a 

3. tetszés szerint az 1390-1410. 1.) 

Az iszi kántorböjt szombatja. 
(Stációs-templom : Szent Péter bazilikája.) 

A kántorböjtök szomb<Jtj<~i általában hálaadó napok az elmult 
év jótetteiért. Most a gyümölcstermő ősz ideje még fokozottabb 
hálaadásra késztet. A mai mise a hála mcllett egyúttal a szö
vetség megújitása is Istennel, mint a zsidók sátorosünnepe volt. 

Bevonulásra. (Zs. 94, 6-7.) l lntroitus. (Ps. 94, 6-7.) 

llertek, imádjuk az ls- ! ~~eníte, adorémus De-
tent és boruljunk le: um, et procidámus 
az úr előtt, esedez- ., ante Dóminum, pio-

zünk a m! alkotónk előtt; rém us ante eum, qui fecit 
mert ő az Ur, ami Istenünk. nos: quia ipse est Dóminus 
(Zs. 94, l.) Jertek, örven-~ Deus noster. (Ps. ibid., 1.) 
dezzünl< az Urnak, ujjong- Venite, exsultémus Dó
junk szabadltó lstenünk-l mino: jubilémus Deo salu
nek. Y. Dicsőség. tári nostro. Y. Glória Patri. 

A Kyrie után mondják el a régi papszentelö mise maradvá-
nyát. Először van a tonzura feladása. 

Könyörögj_ünk. Hajtsunk 'Qrémus. Flectámus gé-
fejet. 'f. Álljatok fel. nua. ~. Leváte. 

Mindenható örök lsten, Omnipotens sempitérne 
ki az önmegtagadásban J Deus, qui per continéntiam 
a test és lélek üdvös or- salutárem corpóribus me
vosságát adtad, alázattal déris et méntibus: ma
kérjük Fölségedet, hogy jestátern tuam súpplices 
a böjtOt tartók jámbor ké- exorámus; ut pia jeju
résére kiengesztelődve nyujts nántium deprecatióne pia
segítséget nekünk mind a cátus, et praeséntia nobis 
jelenben, mind a jövőben. subsidia tríbuas, et futúra. 
A mi Urunk. Per Dóminum. 

SzenUecke Mózes lll. köny- Léctio libri Levítici. 
véből. (23, 26-32.) (23, 26-32.) 

A ma napokban: Szóla az {" diébus illis: Locútus est 
J-\ úr Mózeshez, mondván: Dóm i n us ad Móysen, di
A hetedik h (l tizedi l< napján ..:ens: Décimo die mensis hu-
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az engesztelés nagy ünnepe j jus séptimi, dies expiatió
legyen; szentnek nevezzé-l num erit celebérrimus, et 
tek, sanyargassátok meg vocábitur sanctus: afflige
magatokat rajta és mutassa- tísque ánimas vestras in eo, 
tok be tűzáldozatot az úr- et efferétis holocáustum Dó
nak. Semmiféle szolgai mun- mino. Omne opus servile 
kát se végezzetek e nap fo- non faciétis in témpore diéi 
lyamán, mert e nap az en- hujus: quia dies propitia
gesztelésé, hogy megengesz- tlónis est, ut propitiétur 
telődjék az úr, a ti Istene- vobis Dóminus Deus vester. 
tek, irántatok. Mindaz, aki l Omnis ánima, quae afflicta 
nem sanyargatja meg ma- non fúerit die hac, perlbit 
gát ezen a napon, vesszék el de pópulis suis: et quae ópe
népéből, s aki valami mun- ris quidpiarn fécerit, delébo 
kát végez, azt eltörlöm né- eam de pópulo suo. Nihil 
pé ből. Semmiféle munkát se ergo óperis faciét is in eo: 
végezzetek tehát rajta: örök legltimum sempitérnum erit 
törvény legyen ez minden vobis in cunctis generatióni
nemzedéketekben és lakó- bus, et habitatiónibus ve
helyeteken.Nyugalom szom- stris. Sábbatum requietiónis 
batja legyen és sanyargas- est, et affligétis ánimas ve
sátok meg magatokat a hó stras die nono mensis: a 
kilencedik napján: estétől- vésper a usque ad vésperarn 
estéig üljétek meg nyugat- celebrábitis sábbata vestra: 
matokat: úgymond az úr, dlcit Dóminus omni potens. 
a mindenható. , 

Az ajtónállók (ostlariusok) fölszentelése következik most. 

Atvonulásra. (Zsolt. 78, 9- : Graduale. (Psalm. 78, 9 et 
10.) Bocsásd meg, Uram, 10.) Propltius esto, Dómine, 
bűneinket, hogy ne mond- peccátis nostris: ne quando 
ják a pogányok között: Hol dicant gentes: Ubi est Deus 
van az ő Istenük? Y. Segits eórum? f,Adjuva nos, Deus 
rajtunk, szabadító Istenünk salutáris noster: et propter 
és neved dicsöségéért ments honórem nóminis tui, Dó-
meg, Uram, minket. rnine, libera nos. 

K önrörögjonk. Hajtsunk ·orémus. Flectámus gé-
terdet. ~·. Álljatok föl. nua. fl,. Leváte. 

Add . meg, kérünk, min-1 Da nobis, quaesumus, 
denhato Isten, hogy böj- omnipotens Deus: ut je
tölve, kegyelmeddel jól-! junándo, tua grátia satié
lakjunk és magunkat meg- i mur; et abstinéndo, r.unctis 
tartóztatva, minden ellen- efficiámur hóstibus fortió-
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ségnél erősebbé váljunk. A 
mi Urunk. 
Szentlecke .Mózes l I I. köny-

véből. (23, 39-43.) 
A ma napokban: Szóla az 

J:-\ úr Mózeshez mondván: 
A hetedik hó tizenötö
dik napjától kezdve, mi
után földetek minden ter
mését betakaritottátok, ül
jétek meg hét napon át az 
úr ünnepét; az első és a 
nyolcadik napon szombat, 
azaz nyugodalom legyen. 
Vegyetek magatoknak az 
első napon szép fákról való 
gyümölcsöket, pálmafaága
kat, sűrűlombú fákról való 
gallyakat, patakmenti fűz
faágakat és örvendezzetek 
az úr, a ti lstenetek előtt 
hét napig; így üljétek meg 
ünnepét esztendőről-eszten
dőre. Örök törvény legyen 
ez nemzedékről-nemzedékre 
kőzöttetek. A hetedik hó
napban üljétek ezt az ünne
pet és sátrakban lakjatok 
hét napig: mindenki, ki Iz
rael nemzetségéből való, sá
torban lakjék, hogy meg
tudják utódaitok, hogy sát
rakban lakattam Izrael fiait, 
miután kihoztam őket 
Egyiptom földéről, én, az 
úr, a ti Istenetek. 

res. Per Dóminum. nostrum 
jesum Christum. 
Léctio libri Levítici. (23, 

39-43.) 

In diébus illis: Locútus est 
Dóminus ad Móysen, di

cens: A quintodécimo die 
mensis séptimi, quando con
gregavéritis omnes truetus 
terrae vestrae, celebrábitis 
férias Dómini septem dié
bus: die primo et die octávo 
erit sábbatum, id est ré
quies. Sumet!sque vobis die 
primo truetus árboris pul
chérrimae, spatulásque pal
márurn, et rarnos ligni den
sárum fróndium, et sálices 
de torrénte, et laetabímini 
coram Dórnino Deo vestro. 
Celebrabitlsque solemnitá
tem ejus septem diébus per 
ann um: legitim um sempi
térnum erit in generatióni
bus vestris. Mense séptimo 
festa celebrábitis, et habitá
bitis in umbráculis septem 
diébus. Omnis, qui de gé
nerc est Israel, rnanébit in 
tabernáculis: ut discant pó
steri vestri, quod in taber
náculis habitáre fécerim fí
lios Israel, cum edúcerern 
eos de terra Aegypti. Ego 
Dórninus Deus vester. 

Itt van a felolvasók (lectorok) fölszentelese. 

Atvonulásra. (Zs. 83, 10, l Graduale. (Ps. 83, 10 et 
9.) Oltalmazó Istenünk, te-!9.) Protéctor noster áspice, 
kints ide és nézz szolgáidra., Deus, et réspice super ser-
8'. Uram, seregek Istene, vos tuos. "8'. Dómine Deus 
hallgasd meg S7.olgáid imád- virtútum, exáudi preces ser-
ságát. ' vórum tuórum. 
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Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámus génua. 
térdet. I}. Álljatok föl. I}. Leváte. 

Gyámolttsd,kérünk,Urunk, Tuére, quaesumus, Dó-
családodat, hogy az örök mine, famíliam tuam: ut 
üdvösség eszközét, amelyet i salútis aetérnae remédia, 
sugallatodra keresünk, a te 

1

, quae te inspiránte requlri
bőkezűségedből el is nyer- mus, te largiénte consequá-
jük. A mi Urunk. mur. Per Dóminum. 
Szentlecke Mikeás prófétá-J Léctio Michaeae Prophétae. 

tól. (7, 14, 16, 18-20.) 
1 

(7, 14, 16 et 18-20.) 

U runk lstenünk: Legel- Dómine Deus noster, pasce 
tesd botoddal népe- pópulum tuum in vírga 

det, örökséges nyáját, mely tua, gregem hereditátis tuae 
magánosan lakik az erdő- habitántes solos in saltu, 
ségben, Kármel közepén. juxta dies antíquos. Vidé
Legeljék Básánt és Gálaá· bunt gentes, et confundén
dot, mint a hajdankor nap· tur super omni fortitúdine 
jaiban. Látják majd ezt a sua. Quis Deus sírnilis tui, 
nemzetek, és szégyent val- qui aufers iniquitátem, et 
Janak minden hatalmukkat transis peccátum reliquiá
Melyik isten hasonló hoz- rum hereditátis tuae? Non 
zád, ki megbocsájtod a go- imrnittet ultra furórem su
noszságot és elengedect um, quóniam volens miseri
örökrészed maradékainak córdiam est. Revertétur, et 
bűnét? Nem folytatja to- miserébitur nostri: depónet 
vább haragját, mert az ir- iniquitátes nostras, et pro
galmasságot szereti. Ismét jíciet in profúndum maris 
irgalmaz ő majd nekünk; ómnia peccáta nostra. Da
leveszi rólunk gonoszsá- bis veritátern jacob, miseri
gainkat, sa tengermélyére l córdiam Abraham: quae ju
veti minden bűbünket. Hű- rásti pátribus nostris a dié
séget tanusitasz majd Jákob bus antíquis: Dóm i ne Deus 
iránt, irgalmasságot Ábra- noster. 
hám iránt, amint meges-
küdtél atyáinknak a hajdankor napjaiban, Urunk 
Istenünk. 

Az ördögűzők (exorcisták) fölszentelése következik rnost. 
Atvonulásra. (Zs. 89, 13,1 Gradua1e. (Ps. 89, 13 et 

l.) Fordulj felénk, Uram, j l.) Convértere, Dómine, ali
végre valahára: és légy irgal-~ quántulum, et deprecáre su
mas szol~áidhoz. 8'. Uram, te per, s~rvos tuos. 8'. Dó1~ine, 
vagy a nu menedékünk nem- refugmm factus es nobts, a 
zedékről nemzedékre. generatióne et progénie. 
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Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámusgénua. 
térdet. :&. Álljatok föl. fl,. Leváte. 

Add meg, kérünk, Urunk, Praesta, quaesumus, Dó-
hogy a testi tápláléktól úgy mine, sic nos ab épulis ah· 
tartózkodjunk, hogy egyszer- stinére carnálibus: ut a vl
sminda reánk támadó bűnök- tiis irruéntibus páriter jeju
t(ll is tartózkodjunk. A mi. némus. Per Dóminum. 
Szentlecke Zakariás prófétá-, Léctio Zacharíae Prophétae. 

tól. (8, 14-19.) (8, 14-19.) 

Ama napokban szózatot }" diébus illis: Factum est 
intézett hozzám az úr, l verbum Dómini ad me, di

mondván: Igy szól a sere- • cens: Haec d i cit Dóm i n us 
gek Ura: Amint elhatároz-l exercitu um: Sicut cogitávi, 
tam, hogy csapásokkal súj- ut aitligerem vos, cum ad 
talak titeket, amikor atyái- i iraeúndiam provocássent pa
tok haragra ingereltek en- i tres vestri me, dicit Dómi
gem, úgymond az úr, és nus, et non sum misértus: 
nem irgalmaztam, épúgy sic convérsus cogitávi in dié
elhatároztam ezekben a na- bus istis, ut benetáciam dó
pokban, hogy jót teszek mui juda et jerúsalem: no
juda és jeruzsálem házá- llte timére. Haec sunt ergo 
val. Ne féljetek! Ezeket verba, quae faciét is: Loqul
kell azonban megtartano- mini veritátem, unusquís
tok: Igazat mondjatok egy- que cum próximo suo: veri
másnak, hűséggel és béké- tátem, et judícium pacis ju
vel szolgáltassatok igazsá- dicáte in portis vestris. Et 
got kapuitokban. És egyik- unusqulsque malum contra 
tek se gondoljon szívében amicum suum ne cogitétis 
rosszat felebarátja ellen, se in córdibus vestris: et jura
ne szeressétek a hamis es- méntum mendax ne diligá
küt, mert mindez olyan tis: ómnia enim haec sunt, 
dolog, amit gyűlölök, úgy- quae odi, dicit Dóminus. Et 
mond az úr. És a seregek factum est verbum Dómini 
Ura Igy szólt hozzám: Ezt exercítuum ad me, dicens: 
mondja a seregek Ura: A Haec d i cit Dóminus exercl
negyedik hónap böjtje, az tuum: jejúnium quarti, et 
ötödiknek böjtje, a hetedik- jejúnium quinti, et jejú
nek böjtje, s a tizediknek nium séptimi, et jejúnium 
böjtje örömmé, vidámsággá, décimi erit dóm ui juda in 
és jeles ünneppé leszen juda gáudium, et laetitiam, et in 
háza számára. Csak az igaz- solemnitátes praecláras: ve
ságot és a békét szeressélek! ritátern tantum, et pacem 
Ezeket mondja a seregek diligi te: d i cit Dómim•s exer-
Ur.1. cítuum. 

49• 
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A gyertyavivlik (akolythusok) fölszentelése következik moat. 

Atvonulásra. (Zs. 140, 2.) Graduale. (Ps. 140, 2.) 
Szálljon illatáldozatként szf- Dirigátur orátio mea sicut 
ned elé imádságom, Uram. incénsum in conspéctu tuo, 
'1. Kezem felemelése legyen Dómine. f. Elevátio má
olyan, mint az esti ál- nuum meárum sacrifidum 
dozat. vespertlnum. 

Könyörögjünk. Hajtsunk Qrémus. Flectámus génua. 
térdet. Jl.. Álljatok föl. Jl.. Leváte. 

Amint, Urunk, megen- Ut nobis, Dómine, trf-
gedted, hogy ünnepi böjt- buis solémne tibi deférre 
tel hódoljunk neked; épúgy jejúnium: sic nobis, quae
add meg nekünk, kérünk, a sumus, indulgéntiae prae
megbocsátó segftséget. A mi sta subsfdium. Per Dó-
Urunk. minum. 
A szentlecke, a himnusz és a könyörgés ugyanaz, mlnt a téli 
kéntorböjt szombatján, 90. l. Ettlll kezdve a szokott módon 

folytatódik a szentmise. 

(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. : tetszés 
szerlnt az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epfstolae beátl Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstoll ad Hebraeos. (9, 

léből. (9, 2-12.) 2-12.) 

Testvérek: Sátor állftta- fratres: Tabernáculum 
tott, az elsll, amelyben factum est primum, in 

valának a szövétnek és az quo erant, candelábra, et 
asztal és a kenyerek kité- mensa, et propositio pa
tele; ez szentélynek nevez- num, quae dfcitur Sancta. 
tetik. A második kárpit mö- Post velaméntum autern se
gött pedig az a sátor, mely cúndum, tabemáculum, 
szentek szentjének nevezte- quod didtur Sancta sanctó
tik, melyben arany tömjéne- rum: áureum habens thurf
zll vala és aszövetség szekré- b ul um, et arcarn testarnén ti 
nye, mindenfellll arannyal clrcumtéctam ex omni parte 
borltva, ebben a mannát tar- au ro, in qua urna áurea ha
talmazóaranyvederésÁron- bens manna, et virga Aaron, 
nak kivirágzott vesszeje és quae frondúerat, et tábulae 
a szövetség táblái és fölötte testaménti, supérque eam 
a dicsliség kerubjai valá- erant Chérubim glóriae 
nak, melyek beárnyékozták obumbrántia propitiató
a fedelet; melyekrlll most ri um: de quibus non est 
nem szükséges egyenkint modo dicéndum per slngula. 
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beszélni. Ezek pedig igy lé- His vero ita compósitis; in 
vén elrendezve; az első sá- prióri quidem tabernáculo 
.torba ugyan mindenkor be- semper introibant sacerdó
léptek a papok, hogy eivé- tes,sacrificiórumofficia con
gezzék az áldozatok szolgá- summántes: in secúndo au
latát; a másodikba azonban tem semel in anno solus 
esztendőnkint egyszer egye- póntifex, non sine sánguine, 
dül a főpap, nem vér nélkül, quem offert pro sua et pó
melyet bemutat önmagának puli ignorántia: hoc signifi
és a népnek tévedéseiért; azt cánte Spiritu Sancto, non
jelezvén a Szentlélek, hogy dum propalátam esse sanc
még nem áll nyitva a szen- tórum viam, adhuc prióre 
tély útja, mfg az első sátor tabernáculo habénte sta
még fenn~l. Ez jelképe a tum. Quae parábola est 
jelen időknek, mely szerint témporis instántis: juxta 
oly ajándékok és áldozatok quam múnera, et hóstiae 
mutattatnak be, amelyek offerúntur, quae non pos
nem tehetik tökéletessé lel- sunt juxta consci éntiam per
kiismeretben a bemutatót, féctum fácere serviéntem, 
mert csupán eledelből és ital- solúmmodo in cibis, et in 
ból és különböző mosdás- pótibus, et várils baptismá
ból, • azaz testi megigazulá- tibus, et justitils carnis us
sokból állottak, melyek. a que ad tempus correctiónls 
tökéletesítés idejéig voltak impósitis. Christus autern 
rendelve. Krisztus azonban, assistens póntifex futurórum 
mint a jövendő javak fő- bonórum, per ámplius et 
papja jelenvén meg, a na- perléctius tabernáculum 
gyobb és tökéletesebb, nem non manufáctum, id est, 
kézzel készitett, azaz nem non hujus creatiónis; neque 
ebből a világból való sáto- per sánguinem hircórum aut 
ron át, nem is bakok vagy vitulórum, sed per próprium 
borjak vére által, hanem a sánguinem introivit semel 
saját vére által ment be egy- in Sancta, aetérna redemp
szersmindenkorra a szen- tióne invénta. 
télybe, örök váltságot sze-
rezve. 

Böjti ének. (Zs. 116, 1-2.) 
Dicsérjétek az Urat mind, 
ti nemzetek: Dicsérjétek lít 
valamennyien népek: r. 
Mert bőséges az ő irgalma 
irántun~ és örökre megma
rad az Ur hűsége. 

Tractus. (Psalm. 116, 1-2.) 
Laudáte Dórninum, omnes 
gentes: et collaudáte eum, 
omnes pópuli. r. Quóniam 
confirmAta est super nos mi
sericórdia e jus: et véritas 
Dómini manet in aetérnum. 
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~A szent evangélium sza- I}<Sequéritia sa.ncti Evangélü 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (13, 

(13, 6-17.) 6-17.) 

Az id~ben: Mondá jézus a l" illo témpore: Dicébat je
tömegnek e hasonlatos- sus turbis hane similit~ 

ságot: Egy valakinek szlilő- dinern: Arborem fi ci habé
jében fügefa volt ültetve; és ba t quidarn plantátarn in 
méne, gyümölcsöt keresvén vfnea sua, et venit quae
rajta, de nem talála. Mondá rens fructum in illa, et non 
tehát a vincellérnek: Ime, invénit. Dixit autern ad cui
három esztendeje, hogy já- tó rem vineae: Ecce ann i 
rok, gyümölcsöt keresvén e tres sunt ex quo vénio quae
fügefán és nem találok; vágd rens fructum in ficúlnea 
ki azt; minek is foglalja el hac, et non invénio: succlde 
hiába a földet? Amaz pedig ergo illam: ut quid étiarn 
felelvén, mondá neki: Uram! terram óccupat? At ille rel
hagyd meg még az idén; ad- spóndens, dicit illi: Dómine, 
dig, mfg körülásom és meg- dimftte illarn et hoc anno, 
trágyázom, hátha gyümöl- usque dum fódiam circa il
csöt hoz a jövőben; ha pedig Iam, et mittam stércora: et 
nem, kivághatod azután. si quidem fécerit fructum: 
Tanit vala pedig egyik zsi- sin autem, in futúrum succl
nagógájukban szombaton- des eam. Erat autern do
kint. Es Ime, egy asszony, cens in synagóga eórum sáb
kin a betegség lelke volt batis. Et ecce múlier, quae 
tizennyolc évig és meg lé- habébat splritum infirmitá
vén görbülve, épenséggel tis annis decern et octo: et 
nem tudott felegyenesedni. erat inclináta, nec omnlno 
Kit megláta jézus, előhlva póterat sursum resplcere. 
és mondá neki: Asszonyt Quam cum vidéret jesus, 
megszabadultál betegséged- vocávit eam ad se, et ait illi: 
től. És rája tevé kezeit, mire Múlier, dimlssa es ab intir
az rögtön kiegyenesedék és mitáte tua. Et lmpósuit illi 
dics~fté az Istent. Felszólal- manus, et conféshm erécta 
ván pedig a zsinagóga fő- est, et glorificábat Deum. 
nöke, méltatlankodva, hogy Respóndens autern archi
jézus szombaton gyógyitott, synagógus, indlgnans quia 
mondá a seregnek: Hat nap sábbato curásset jesus, di
van, melyen dolgozni kell; cé ba t turbae: Sex dies sunt, 
azokon jöjjetek tehát, hogy in quibus opórtet operári: 
meggyógyuljatok, nem pe- in his ergo venite, et curá
dig szom~atnapon. Felelvén mini, et non in die sábbati. 
neki az Ur, mondá : Kép- Respóndens autern ad illum 
mutatókl nem oldja-e el Dóminus, dixit: Hypócrltae, 
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mlndenitek szombaton ök-l unusqufsque vestrum sáb
rét vagy szamarát a jászol-~ bato non solvit bovern suum 
tól . és nem viszi-e itatni? aut ásinum a praesépio, et 
Hát Ábrahám azon leányát, 

1 

ducit adaquáre? Hane au
kit immár tizennyolc év óta tem ffliam Abrahae, quam 
megkötözött a sátán, nem aliigávit sátanas, ecce de
kellett-e föloldani e kötelék-~ cem et octo annis, non opór
től szombat napon? J::s mi- tuit solvi a vinculo isto die 
dőn ezeket mondotta, meg- sábbati? Et cum haec dice
szégyenülének minden ellen- ret, erubescébant omnes ad
felei és az egész nép örvende versárii ejus: et omnis pó
mindazon nagyszeríl dolgo- pulus gaudébat in univérsis, 
kon, melyeket cselekedett. quae gloriőse fiébant ab eo. 

Felajánlásra. (Zsolt. 87, Offertorium. (Ps. 87, 2-3.) 
2-3.) Uratli, szabadításom Dómine Deus salútis meae, 
Istene, éjjel-nappal kiáltok in die clamávi, et nocte co
előtted: hadd jusson imád- ram te: intret orátio mea in 
ságom szfned elé, Uram. conspéctu tuo, Dómine. 

Csendes imádság. Engedd, secreta. Concéde, quaesu
kérünk, mindenható ls- .._ mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy a Fölséged szeme ut óculis tuae majestátis 
előtt bemutatott· adomány munus oblátum, et grátiam 
nekünk az áldozatos lelkü- nobis devotiónis obtfneat, 
let kegyelmét megnyerje, et efféctum beátae perenni
másrészt pedig a boldog tátis acqulrat. Per Dómi
örökkévalóság birtokát meg- num nostrum Jesum Chri-
szerezze. A mi Urunk. 1 stum, Filium tuum. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3.: 

tetszés szerint az 1390-1410. 1.) 

Prefáció a közös, 568. I. 

Áldozásra. (Mózes III. Communio. (Levit. 23, 
23, 41, 43.) A hetedik hó- 41 et 43.) Mense séptimo 
napban üljétek annak ün- testa celebrábitis, cum in 
nepét, hogy sátrakban la- tabernáculis habitáre féce
kattam Izrael fiait, miután rim filios Israel, cum edúce
kihoztam őket E_gyiptom rem eos de terra Aegypti, 
földéről, én, az Ur, a ti ego Dóminus Deus vester. 
Istenetek . 
• 
A ldozás utáni imádság. 

J-\ Valósftsák meg telje
sen mibennünk, Urunk, ké
rünk, ezen misztériumok, 

Postcommunio. Perticiant 
in nobis, Dómine, quae

sumus, tua sacraménta quod 
cóntinent: ut, quae nunc 
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amit tartalmaznak, hogy spécie gérimus, rerum veri
amit most jelképben cselek- táte capiámus. Per Dómi
szünk, azt igazán és való- num jesum Christum, Fí-
ságban felfogjuk. A mi. lium tuum. · 
(A 2. áldozás utánl imádság: a szentek esedezéséért : 138!1. 1., 

3. tetszés szerlnt az 1390-1410. 1.) 

Plinkösd utAn l& vasárnap. 

Valamikor a mal vasárnapnak nem volt klllön mlseszövege, 
mert a kántorszombat liturgillja -amikor a papszentelési végez
ték-áthúzódott erre a vasAtnapra ls. Mlkor szombat este helyett 
szombat reggel kezdték az áldozatot bemutatni, akkor azt a mlse
szöveget tették erre a vasárnapra, amelyet a római Szent Mlhály
templom fölszentelésének ünnepén szoktak mondani. Ezért a 
mlse énekel a templomszentelésre vonatkoznak, a "szentleckében 
és evangéliumban pedig a papszentelésre történik célzAs. Az ítj 
papok lettek gazdagok Igazán e napon a kegyelemben és ök kapták 
meg a hatalmat a búnök megbocsátására. lmádkozzunk az Egyház 
szándékának megfelelllen a kántorböjttel kapcsolatban a jó 
papokért. - Az evangéliumban leirt csodás gyógyltás Péter házA
ban történt Kaphamaumban. Ennek mély jelentősége van ránk 
nézve. Ml ls Péter házllnak, az EgyhAznak lakói vagyunk. Ez a 
hely, ahol lelkünk sebei meggyógyulnak, ahol megvan ma ls a 
hatalom a bOnök bocsAnatára. Ime, ha a szentlecke tanltásában 
kételkednénk, hogy valóban bún nélkül lehetünk mlndvégig, az 
Itélet napjáig, a szent evangélium eloszlatja kétségünket, ml is 
átérezve énekeljük : Orülök, mikor az úr házába megyünk, mely
nek vezetője Péter és utódai. - Azután a csendes imádságot érde
mes jól átelmélkedniink és tanltását szlvünkbe vésnünk, hogy a 
szenimisében való részvételOnkben megvalósulhasson. Világosan 
benne van, hogy mlnden szenimisében csodálatos csere van 
köztünk és lsten között. Ml odaadjuk lstennek áldozatként a ml 
emberi Hetünket, melyet jelképez a kenyér és a bor. lsten ezt az 
áldozatunkat elfogadja, mert a magunk helyett teláldozott kenyér 
és bor szent Fia testévé és vérévé lett, tehát a mi áldozatunk a 
legszorosabb egységbe olvadt Jo(rlsztus áldozatával. Most tehát 
viszontadományként adja lsten a ml feláldozott emberi életOnkért 
az Isteni életet, mert szent Fia testével és vérével táplálva, az 
istenség részeseivé tesz minket. Ez a szenimisében lév6 mlsztérlum 
és ha ennek az Igazságát megértettük, akkor életünkben meg kell 
valósitan unk. 

Bevonulásra. (Sirák. 36, 18.) \ Introitus. (Eceli. 36, 18.) 

•

dj, Uram, békességet Dla pacem, Dómine, 
azoknak, kik benned l sustinéntlbus te, ut 
bizakodnak, hogy pró- prophétae tul fidéles 

tétáld Igazmondóknak bizo- lnvenlántur: exáudl preces 
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nyuJjanak: és.hallgasd meg servi tul, et plebis tuae Is
szolgádnak és népednek, lz- rael. (Ps. 121, l.) Laetátus 
raelnek könyörgését. (Zs. sum in his, quae dlcta sunt 
121, 1.) Örvendeztem, mi- mihi: in dornum Dómini fbi
kor azt mondották nekem, mus. r. Glória Patri et Fflio 
az úr házába megyünk. r. et Spiritui Sancto. Sicut 
Dicsóség. erat in principio. 

Könyörgés. Vezesse szi- Qrátio. Dirigat corda no
vünket, kérünk, Urunk, l stra, quaesumus, Dó

irgalmas működésed, mert ! mine, tuae miseratlónis ope
nélküled nem lehetünk előt- 1 rátio: quia tibi si ne te pia
ted kedvesek. A mi Urunk. 1 cére non póssumus. Per D. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. tetszés 

szerlnt az 1390-1410. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos-1 Uctio Epfstolae beáti Pauli 
tolnak a korintuslakhoz Irt Apóstoli ad Corfnthios. 

leveléből. (l. l, 4-8.) (l. l, 4-8.) 

Testvérek : SzüntelenOI fratres: Grátias ago Deo 
hálát adok Istenemnek meo semper pro vobis 

mlndenkor értetek Isten ke- ln grátla Dei, quae data est 
gyelméért, mely megadatott vobis ln Christo jes:u: ~uod 
nektek Krisztus jézusban, in ómnibus divites fact1 es
hogy mindenben gazdagok tis in Illo, ln omni verbo, et 
lettetek őbenne, minden igé- in omni sciéntla: sicut testi
ben és ·minden ismeretben, mónium Christi confirmá
amint Krisztus tanubizony-l tum est ln vobis: Ita ut nihil 
sága megerősödött benne- vobis desit ln ulla grátla, 
tek, úgyhogy semmiféle ke-, exspectántibus revelatló
gyelemnek sem vagytok hl-l nem Dómini nostri jesu 
jával, várván a mi Urunk l Christi, qui et confirmáblt 
Jézus Krisztus megjelené- vos usque in finem slne crl
sét, ki meg is erősit majd mine, in die advéntus Dó
titeket mlndvégig, hogy l mlni nostri jesu Christi. 
feddhetetlenek legyetek a 
mi Urunk jézus Krisztus eljövetelének napján. 

Atvonulásra. (Zs. 121, l,' Graduale. (Ps. 121, l et 
7.) Örvendeztem, mikor azt 7.) Laetátus sum ln his, quae 
mondották nekem, az úr dicta sunt mihi: in dornum 
házába megyOnk. r. Békes- Dómini lbimus. r. Fiat pax 
ség legyen váradban és bő- in virtúte tua: et abundán-
ség tornyaidban. 1 tla in túrribus tuis. 

AlleluJa, alieiujal r. (Zs., Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
101, 16.) Félik majd neve- 101, 16.) Timébunt gentes 
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det a nemzetek, Uram, és a 1 nomen tuum, Dómine: et 
föld minden királyai fölsé- omnes reges terrae glóriam 
gedet. Alleluja! tuam. Allelúja. 

~ A 5zent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(9, 1-8.) (9, 1-8.) 

Az idllben: Beszállván Jé- Jn illo témpore: Ascéndens 
zus a hajócskába, átkele a jesus in naviculam, trans

tengeren, és az ll városába fretávit, et venit in civitá
méne. És ime, hozának neki tem suam. Et ecce offeré
egy ágyban fekvll inasza- bant ei paralyticum jacén
kadtat. Látván pedig jézus tem in lecto. Et videns je
azok hitét, mondá az ina- sus fidern illórum, dixit pa
szakadtnak: Bízzál, fiam! ralytico: Confid e, fili, re
megbocsáttatnak neked bű- mittúntur tibi peccáta tua. 
neid. És ime, némelyek az Et ecce quidarn de scribis 
irástudók közül mondák dixérunt intra se: Hic blas
magukban: Ez káromko- phémat. Et cum vidisset J e
dik. És látván jézus gondo- sus cogitatiónes eórum, di
lataikat, mondá: Miért gon- xit: Ut quid cogitátis maia 
doltok gonoszat szivetek- in córdibus vestris? Quid 
ben?· Mi könnyebb, mon- est facilius dicere: Dimit
dani-e: Megbocsáttatnak túntur tibi peccáta tua; an 
neked bűneid; vagy azt dlcere: Surge, et ámbula? 
mondani: Kelj föl és járj? Ut autern sciátis, quia Fi
Hogy pedig megtudjátok, tius hóminis habet potestá
hogy az Emberfiának ha- tem in terra dimitténdi pec
talma vagyon a földön a bű- cáta, tunc ait paralytico: 
nök megbocsátására, akkor Surge, tolle leetum tuum, et 
mondá . az inaszakadtnak: vade in dornum tuam. Et 
Kelj föl, vedd ágyadat, és surréxit, et ábiit in dornum 
menj házadba. Es fölkele, suam. Vidéntes autern tur
és hazaméne. Látván pedig bae timuérunt, et glorifica
ezt a seregek, megfélemlé- vérunt Deum, qui dedit po
nek, és dicsófték Istent, ki testátern talem hominibus. 
ilyen hatalmat adott az em-
bereknek. 

Felajánlásra. (Mózes I I. 
24, 4-5.) Mózes oltárt szen
telt az úrnak és egészen 
elégll áldozatokat mutatott 
be rajta és békeáldozatokat 
áldozott és esti áldozatot 

Offertorium. (Exodi 24, 
4 et 5.) Sanctificávit Móyses 
altáre Dómino, ófferens su
per illud holocáusta, et fm
molans vfctimas: fecit sacri
fidum vespertinum in odó-
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mutatott be Izrael fiai előtt, : rem suavitátis Dórnino Deo, 
kellemes illatul az úrnak, ! in conspéctu filiórum Israel. 
az Istennek. ! 

Csendes imádság. Isten, ki l secreta. Deus, qui nos per 
ez áldozat tiszteletre- hujus sacrificii vene

méltó cseréje által az egy föl- rá n da commércia, unius 
séges lstenségnek részeseivé 

1 

summae divinitátis partici
teszel minket: engedd, ké- pes éfficis: praesta, quaesu
rfink, hogy amint igazságo- mus; ut, sicut tuam cognó
dat megJsmerjfik, épúgy scimus veritátem, sic eam 
megfelelő élettel is megvaló-JI dignis móribus assequámur. 
sitsuk. A mi Urunk. , Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3; 

tetszés szerint, az 1390---1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. J., hétköznap a 
ki!ZÖS, 568. J. 

Áldozásra. (Zs. 95, 8-9.) Communio. (Ps. 95, 8-9.) 
Hozzatok áldozati ajándé- Tóllite hóstias, et introfte in 
ko kat és jertek udvaraiba: átria e jus: adoráte Dómi
boruljat~k le szent udvará- num in aula sancta ejus. 
ban az Ur ellltt. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Grátias 
Szent ajándékoddal táp- tibi reférimus, Dóm i ne, 

lálkozva, hálát adunk neked sacro múnere vegetáti: 
Urunk, és kérjük, irgalma- tuam misericórdiam depre
dat, hogy a benne való ré- cántes; ut dignos nos e jus 
szesfilésre méltóvá tégy min-~ participatióne perffcias. Per 
ket. A mi Urunk. Dóminum. 
(A 2. áldozás utáni Imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 

3: tetszés szerint, az 1390-1410. lapról.) 

Ptinkhd utAn 19. vu6map. 

l(~t felszólltásban foglaljuk össze a mai szentmise tanitásAt : 
•Jöjjetek az úr lakomájllhoz•. - tÖltsétek magatokra l(risztust.• 
Miut.An a zsidó nép nem fo~:adta el lsten meghlvllsát, akkor a 
pogányokat is meghlvta apostolai által. Mi is hivatalosak vagyunk 
oda, de menyegzól ruhában : azaz új emberré alakulva l(risztus
ban. Igy lesz számunkra is üdvösség az úr, amint az introitua 
tanltja. - A mal szentlecke alkalméval tartsunk lelkiismeret
vizsgálatot : megtesszllk-e, amireSzent Pál tanit. Ez a mi menyeg
zi!l ruhánk ; csak ebben leszlink méltók u úr asztalához járulni. 
A szentlecke arra tanit, hogy dolgozzunk. Ezt a tanltást kle~tészltl 
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a graduale : lmádkozzunk. A kettő együtt az igazi életszabály : 
Ora et labora l = Imádkozzál és dolgozzáll - A liturgiában 
minden részlet a mi okulásunkra van. Rólunk szól és nekünk szól 
a mal evangélium, hallgassuk ilyen lélekkel. És oly világos a tanl
tása, hogy nem szorul magyarázatra. lsten meghlvottja vagyok l 
Nekem Onneplö ruhában kell lennem l 

Bevonulásra. Introitus • 

• 

nép üdve én vagyok, liaJus pópuli ego sum, 
mondja az úr. Bár- dicit Dóminus: de 
mely szorultságban quaeúrnque iribula-

kiáltanak hozzám, meghall- tióne clamáverint ad me, 
gatom (Iket és mindörökre exáudiam eos: et ero illorum 
Uruk leszek. (Zs. 77, l.) Fi- Dóminus in perpétuum. (Ps. 
gyelj, népem, tanltásomra, 77, l.) Atténdite, pópule 
hajtsd füledet szájam igé ire. me us, legern meam: incli
W. Dics(lség az Atyának és náte aurem vestram in ver
Fiúnak és Szentléleknek. ba orls mel. W. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható és Qrátio. Omnipotens et 
irgalmas Isten, távoz- miséricors Deus, uni

tass el kegyesen mindent, vérsa nobis adversántia pro
ami nekünk ártalmas, hogy l pitiátus exclúde: ut mente 
testben és lélekben egyfor- et córpore páriter expedlti, 
mán akadálytalanul, szaba-~ quae tua sunt, llberis mén
don kövessük, ami a tied. tibus exsequámur. Per Dó-
A mi Urunk. minum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséert 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerlnt az 13~1410. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- i Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak az efezusiakhoz Irt l Apóstoll ad Ephésios. 

leveléből. (4, 23-28.) (4, 23-28.) 

Testvérek: újuljatok meg fratres: Renovámini spi
lelkileg bensőtökben, és rítu mentis vestrae, et 

valóban magatokra öltsétek indúite novum hóminem, 
az új embert, aki az lsten qui secúndum Deum ereá
képére teremtetett Igaznak tus est in justitia, et sanctl
és szentnek. Azért szakítsa-, táte veritátis. Propter quod 
tok a hazugsággal, és min- deponéntes mendácium, lo
denki igazat mondjon fele- q ulmini veritátern unusquls
barátjának, hisz egymásnak que cum próximo suo: quó
testrészei vagyunk. Ha ha- niam sumus Invicem mem
ragusztok is, ne vétkezze- bra. Irasclmlni, et nollte 
tek: a nap ne nyugodjék le peccáre: sol non óccidat su
ha ragotok fölött. Ne adja- per iraeúndiam vestram. 
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tok helyet az ördögnek. Aki 
lopott, többé ne lopjon, ha
nem inkább dolgozzék, ön
kezével tisztességgel szerez
zen javakat, hogy legyen, 
miblil adjon a szűkölködők
nek. 

Atvonulásra. (Zs. 140, 2.) 
Szálljon illatáldozatként szi
ned elé imádságom, Uram. 
f. És kezem felemelése le
gyen olyan, mint az esti 
áldozat. 

Alleluja, alleluja! f. (Zs. 
104, l.) Aidjátok az Urat és 
hivjátok segitségül nevét: 
hirdessétek a nemzetek közt 
műveit. Alleluja! 
>B A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(22, 1-14.) 

Az időben: Példabeszédben 
szólt jézus a főpapok

hoz és farizeusokhoz, mond
ván: Hasonló a mennyek 
országa egy királyemberhez, 
ki menyegzőt szerze fiának. 
És elküldé szolgáit, hogy 
hívják meg a hivatalosokat 
a menyegzőre; de nem akar
tak eljönni. Ismét más szol
gákat külde, izenvén: Mond
játok meg a hivatalosok
nak: Ime, elkészítettem ebé
demet, tulkaim és hizlalt 
állataim le vannak ölve, és 
minden kész; jöjjetek a me
nyegzőre. De azok nem tö
rődvén vele, elmenének, 
egyik majorjába, másik meg 
üzlete után. A többiek pe
dig megfogván szolgáit, bán
talmazák őket és megölék. 

Nolite locum dare diábolo: 
qui furabátur, jam non furé
tur; magis autern labóret, 
operándo mánibus suis, 
quod bonum est, ut hábeat 
unde tribuat necessitAtem 
patién ti. 

Graduale. (Psalm. 140, 2.) 
Dirigátur orátio mea, sicut 
incénsum in conspéctu tuo, 
Dómine. r. Elevátio má
nuum meárum sacriffcium 
vespertfnum. 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
104, l.) Confitémini Dómi
no, et invocáte nomen ejus: 
annuntiáte inter gentes ópe
ra ejus. Allelúja. 
oi<Sequéntia sancti Evangélii 

secúndum Matthaeum. 
(22, 1-14.) 

In illo témpore: Loquebá
tur jesus prindpibus sa

cerdótum et pharisaeis in 
parábolis, dicens: Simile fac
tum est regnum caelórum 
hórnini regi, qui fecit núp
tias fflio suo. Et misit ser
vos suos vocáre invitátos ad 
núptias; et nolébant venire. 
Iterum misit álios servos, 
dicens: Dfcite invitátis: 
Ecce prándium meum pa
rávi, tauri mei et altflia oc
cfsa sunt, et ómnia paráta: 
venite ad núptlas. Illi au
tem neglexérunt: et abié
runt, álius in viiiam suam, 
álius vero ad negotiatiónem 
suam: réliqui vero tenué
runt servos ejus, et contu
méliis afféctos occidérunt. 
Rex autern cum audisset, 
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Midlin a király ezt hallotta, irátus est: et missls exercf
megharaguvék, és elküldvén l ti bus suis, pérdidit horni ef
hadait, elveszité ama gyil- das illos, et elvitátern illó
kosokat, és városukat fel- rum succéndit. Tunc alt ser
égeté. Akkor mondá szol- j vis suis: Núptiae quidem pa
gáinak: A menyegzli ugyan . rátae sunt; sed qui invitáti 
kész, de a hivatalosak nem erant, non fuérunt digni. 
voltak méltók. Menjetek kl Ite ergo ad éxitus viárum, 
tehát az útszélre és akit csak et quoscúmque invenéritis, 
találtok, hivjátok a me- vocáte ad núptias. Et 
nyegzőre. És kimenvén szol- egréssi servi ej us in vias, 
gái az utakra, összegyüjték congregavérunt omnes, quos 
mind, akiket találtak, rosz- invenérunt, maloset bonos: 
szakat és jókat, és betelék a et implétae sunt núptiae 
lakodalmas ház vendégek- discumbéntium. lntrávit 
kel. Beméne pedig a király, autern rex, ut vidéret dis
hogy megnézze a letelepül- cumbéntes, et vidit ibi hó
teket; és láta ott egy em- minem non vestitum veste 
be rt, ki nem volt menyeg- nuptiáli. Et ait illi: Ami ce, 
zlii ruhába öltözve. És mon- quómodo huc intrásti non 
dá neki: Barátom! hogy habens vestem nuptiálem? 
jöttél ide be menyegzlii ruha At ille obmútuit. Tunc dixit 
nélklll? Amaz pedig elné- rex ministris: Ligátis má
mula. Akkor mondá a ki- nibus et pédibus ejus, mit
rály a szolgáknak: Megkö- tite eu~t~ in ténebrasexterió
tözvén kezeit és lábait, ves- res: ibl erit fletus, et stridor 
sétek lit a külsli sötétségre; déntium. Multi enim sunt 
ott lészen sirás és fogak esi- vocáti, pauci vero elécti. 
korgatása. Mert sokan van-
nak a hivatalosak, de kevesen a választottak. 

Felajánlásra. (Zsoit. 137, Offertorium. (Ps. 137, 7.) 
7.) Ha szorongatások között Si ambulávero in médio tri
járok is, megőrzöd életemet, bulatiónis, vivificábis me, 
Uram, és elleneim haragjá- Dómloe: et super iram ini
val szemben kinyujtod ke- micórum meórum exténdes 
zedet és jobbod megszaba- roanum tuam, et salvum me 
dit engem. fáciet déxtera tua. 

Csendes imádság. Engedd, secreta. Haec múnera, 
kérünk, Urunk, hogy quaesumus, Dómine, 

ez adományok, melyeket quae óculis tuae majestátis 
Pölséged szfne ellitt bemu- offérimus, salutária nobis 
tattunk, számunkra üdvöt- esse concéde. Per Dóminum 
szerzők legyenek. A mi. nostrum jesum Christum. 
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(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. : 
tetszés szerint az 1390-1410. 1.) 

Prefáció vasárnap a SzenthArotnságról, 564. I., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zs. 118, 4-5.) Communio. (Ps. 118, 4-5.) 
Te azt parancsoltad, hogy Tu mandástl mandáta tua 
rendeleteidet gondosan meg custodfrl nimis: útinam dl
kell tartani: bár arra irá- rigántur viae meae, ad cus
nyulnának utaim,hogy meg- todléndas justificatiónes 
t~rtsam törvényedet. tuas. 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Tua nos, 
A te gyógyító müködé- Dómine, medicinális 

sed, Urunk, szabadítson operátio, et a nostris per
meg minket kegyesen rossz versltátjbus cleménter ex
hajlamainktól és tegyen pédiat, et tuis semper fáclat 
mindenkor parancsaidhoz inhaerére mandátls. Per Dó
ragaszkodóvá. A mi Urunk. l minum. 
(A 2. áldozlis utáni imádság : a szentek esedezéséért 1389. l., a 

3.: tetszés szerlnt az 1390-1410. 1.) 

Piinkisd utAn 20. vasAmap. 

A pünkösd utáni idő utolsó vasAmapjain közös gondolat 
vonul végig. l(észüljünk az utolsó dolgokra. A négy utolsó dolog: 
a halál, az Itélet, a pokol és a mennyország közUI ránk nézve a leg
fontosabb, az igazi sorsdöntő, az itélet. A legutolsó vasárnap evan
géliuma ezt !árja majd a szemünk elé. De hogy nyugodt lélekkel 
nézhessünk szembe ltéletünkkel, arra készit elő a mai szentmise ls, 
mikor a legfontosabb érzelemre : a búnbllnat érzelmére tanit a 
kafarnaumi százados példlljával és a szentmisc;, énekeiben. A ezá· 
zados előbb nem hisz teljes szivvel-lélekkel az Ur szavában. Az úr 
ezért megrója öt. Ekkor alázatosan, hivő Jélekkel kér és meg
gyógyul gyermeke. Ne legyünk kicsinyhitűek, hanem alázatos, 
blinbánó lélekkel higgyünk Mesterünk Jzavllnak és nyugodtan 
várhatjuk ltéletünket. 

Bevonulásra. (Dán. 3, 31, Introitus. (Dan. 3, 31, 29 et 
29, 35.) 35.) 

llindazt, amit velünk llmnia, quae fecfstl no-
tettél, Uram, igazsá- bis, Dómlne, ln vero 
gos Itélettel csele ked- judlcio feclstl, quia 

ted, mert vétkeztünk el-l peccávimus tibi, et mandá
lened és parancsaidnak nem l tls tuis non obedfvlmus: sed 
engedelmeskedtünk: de d i- da glóriam 'nómini tuo, et 
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csllltsd meg nevedet és tégy facnoblscumsecúndummul
velünk nagy irgalmasságod titúdinem mlsericórdiae 
szerint. (Zs. 118, l.) Boldo- tuae. (Ps. liS, l.) Beáti lm
gok, kiknek útja szeplóte- macutá ti in via: qui ámbu
Ien, kik az úr törvénye sze- lant in lege Dóminl. W. 016-
rint járnak. W. Dicsllség. 

1 

ria Patri. 

K6nyörgés.Kérünk,Urunk, Qrátio. Larglre, quaesu
adj hiveidnek megen- mus, Dómine, fidélibus 

gesztellídötten bocsánatot 1 tuis indulgéntiam placátus 
és békességet, hogy minden ! et pacem: ut páriter ab óm
bűntlll megtisztulva, nyu-1 nibus mundéntur offénsis, 
godt lélekkel szolgáljanak ,

1

· et secúra tibi mente desér-
neked. A mi Urunk. viant. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedeztséért 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az 1390-141ú. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Paul 
tolnak az efezusiakhoz Irt Apóstoli ad Ephésios. 

leveléből. (5, 15-21.) (5, 15-21.) 

Testvérek : Vigyázzatok, fratres: Vidéte quómodo 
hogy óvatosan éljetek; caute ambulétis: non 

nem mint esztelenek, hanem quasi insipiéntes, sed ut sa
m int bölcsek; jól értékeslt- piéntes, rediméntes tempus, 
sétek az idllt, mert rossz na- quóniam dies maii sunt. 
pokat élünk. Ne legyetek te- Proptérea nollte fleri im
hát oktalanok, hanem értet- prudéntes, sed intellegéntes, 
mesek abban, mi az úrnak quae sit volúntas Dei. Et 
akarata. Meg ne részeged- nollte inebriári vino, in quo 
jetek borral, mert benne faj- est Iuxúria: sed imptérnini 
talanság vagyon, inkább tel- Spiritu Sancto, Ioquéntes 
jetek el Szentlélekkel. Ma- vobismetlpsis in psalmis, et 
ga tok közt zsoltárokat, szent hymnis, et cánticis spirituá
dalokat és lelki énekeket libus, cantántes, et psallén
mondjatok, énekeljetek és tes in córdibus vestris Dó
zeng~dezzetek szfvetekben mlno: grátias agéntes sem
az Urnak. Adjatok hálát per pro ómnibus, in nómlne 
mindenkor mindenért a mi Dómini nostri jesu Christi, 
Urunk jézus Krisztusnak Deo et Patri. Subjécti lovi
nevében az lstennek és l cem in tlmóre Christi. 
Atyának. Engedelmesked-
jetek egymásnak Krisztus félelmében. 

Atvonulásra. (Zsolt. 144, l Graduale. (Ps. 144, 15-
15-16.) Mindeneknek szeme 16.) Oculi ómnium in te spe
benned bizik, Uram, és te rant, Dómine: et tudasillis 
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idejében megadod ételüket. 
'$'. Megnyitod kezedet és 
betöltesz minden élőt áldá
soddal. 

Alleluja, alleluja! '$'.(Zs. 
107, 2.) Kész az én szívem, 
Isten, kész az én szfvem: 
éneklek és zsoltárt zenge
dezem neked, én dicst5sé
gem. Alleluja! 

>f4 A szent evangéliwn sza
kasza Szent jános szerint. 

(4, 46-53.) 

Az időben : Volt Kafar
naumban egy királyi 

ember, kinek fia beteg vala. 
Midőn ez meghallotta, hogy 
jézus judeából Galileába ér
kezett, hozzáméne és kéré 
őt, hogy jöjjön le, és gyó
gyftsa meg fiát, mert már 
halálán vala. Mondá azért 
neki jézus: Hacsak jeleket 
és csodákat nem láttok. nem 
hisztek. Felelé a királyi em
ber: Uram! jöjj le, mfg meg 
nem hal gyermekem. Mondá 
neki jézus: Me nj el, a te fiad 
él. Hitt az ember a beszéd
nek, melyet jézus mondott 
neki, és elméne. Amint ha
zafelé tartott, már elébe jö
vének szolgái, és jelenték, 
mondván, hogy fia él. Tu
dakozódék tehát tlllük az 
óráról, mikor jobban lett; 
és mondák neki, hogy teg
nap hét órakor hagyta el őt 
a láz. Megérté tehát az atya, 
hogy éppen ebben az órában 
mondotta neki jézus: A te 
fiad él. És hitt ő és egész 
háza. 

Misszále. 

escarn in témpore oppor
túno. '$'. Aperls tu manum 
tuam: et imples omne á ni
mal benedictlóne. 

Allelúja, allelúja. '$'.(Ps. 
107, 2.) Parátum cor meum, 
Deus, pa rá tum cor meum: 
cantábo, et psallam tibi. 
glória mea. Allelúja. 

of4Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum joánnem. (4, 46-

53.) 

In illo témpore: Erat qui
darn régulus, cujus fflius 

infirmabátor Caphárnaum. 
Hic cum audlsset, quia je
sus advenlret a judaea in 
Galilaeam, ábiit ad eum, et 
rogábat eum ut descénde
ret, et sanáret filium e jus: 
incipiébat enim mori. Dixit 
ergo jesus ad eum: Nisi signa 
etprodfgia vidéritis, non cré
ditis. Dicit ad eum régulus: 
Dómine, descénde priús
quam moriátur filius meus. 
Dicit ei jesus: Vade, fflius 
tuus vivit. Crédidit homo 
sermóni, quem dixit ei je
sus, et ibat. jam autern eo 
descendénte, servi occurré
runt ei, et nuntiavérunt di
céntes, quia fflius ejus vfve
ret. Interrogábat ergo ho
ram ab eis, in qua mélius 
habúerit. Et dixérunt ei: 
Quia heri bora séptima re
liquit eum febris. Cognóvit 
ergo pater, quia illa hora 
erat, in qua dixit ei jesus: 
FUi us tuus vivit: et crédidit 
ipse, et domus ejus tota. 

50 
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Felajánlásra. (Zsolt. 136, l Offertorium. (Ps. 136, 1.) 
1.) Oltünk Babilon folyóvizei , Super flúmina Babylónls 
mellett és sírtunk, amikor i illlc sédimus, et flévimus: 
a Sionra gondoltunk. 

1 

dum recordarémur tul, Sion. 

Csendes imádság. Ezek a secreta. eaeléstem nobis 
miszteriumok, kérünk praebeant haec mysté

Urunk, nyujtsanak nekflnk 
1 

ria, quaesumus, Dómine, 
mennrei gyógyszert és irt-' medlclnam: et vltia nostri 
sák k szfvünk hibáit. A mi ! cordis expúrgent. Per Dó-
Urunk. : minum. 
(A 2. csendes im!dsllg: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. : 

tetszés ~zerlnt, az 1390-1410. 1.) 
Prefáció vas!rnap a SzentMroms!gról, 564: 1., hétköznap a 

közös, 568. t. 
Áldozásra. (Zs. 118, 49- Corrununio. (Ps. 118, 49-

50.) Emlékezzél meg sza- 50.) Meménto verbi tui ser
vadról, melyet szolgádnak vo tuo, Dómine, in quo 
mondottál, Uram, mellyel mihi spem dedlsti: haec 
nekem reménységet nyuj- me consoláta est in humill
tottál: nyomorúságomban tát e mea. 
e~ vigasztal engem. 

A ldozás utáni imádság. 
t-\ Hogy szent adománya
idra méltók legyünk, Urunk, 
tedd meg, kérünk, hogy pa
rancsaidnak mlndig enge
delmeskedjünk. Ami Urunk. 

Postcorrununio. Ut sacris, 
Dómlne, reddámur dig

ni munéribus: fac nos, quae
sumus, tuis semper obedire 
mandátis. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum. 

(A 2. !ldod.s ut!nl lmllds!g: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 
3.: tetszés szerint az 1390-1410. 1.) 

Ptinkéisci utln 21. vas6map. 

A mai vas!rnap is az utolsó ltéletre készit elő. Ezért szól a 
küzdtlemrlíl, melyet a gonosszal kell megvivnunk és ezért tanit 
arra, amire a Miatyllnk is int : Ha azt akarjuk, hogy lsten az Itélet
kor megbocsbson nekünk, akkor mi is bocsAssunk meg az elle
nünk vél!\knek. A küzdelmünk két segitőjéről is szól a mai liturgia: 
lsten hatalmaról, melynek nincs ki C!llenálljon és lsten fegyverze
térlíl, melyet magunkra öltve győztesek leszünk. - Tudjuk a 
Szentlr!sból, hogy az örd/lg éppen az fltlet előtt mesterkedik leg
jobban azon, hogy elejtsen mlnket. Azért tanit ma Szent Pál !Ital 
arra az EgyMz, hogy mint tudunk neki legjobban ellenllllani. 
Ha érezzük, hogy harcainkat nem vivtuk végig győzedelmesen, 
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hogy hibáztunk közben és rászorulunk lsten megbocsátó irgal
masságára, akkor véssük szlvünkbe a mai evangélium tanttását 
és bocsássunk meg mi is mindazoknak, akik minket megbántottak. 

Bevonulásra. (Eszt. 13, 9, Introitus. (Esth. 13, 9 et 10-
10-11.) ll.) 

llatalmad alá tartozik, ll" voluntAte tua, Dó-
Uram, minden és mine, univérsa sunt 
nincs, aki akaratod- pósita, et non est 

nak ellentállhatna, mert te qui possit resfstere volun
teremtettél mlndent, az táti tuae: tu enim fecisti 
eget és a földet és mindent, ómnia, eaeium et terram, et 
amit az ég pereme magában univérsa quae caeli ámbitu 
foglal: a mindenség Ura te continéntur: Dóminus uni
vagy. (Zs. liS, 1.) Boldogok, versórum tu es. (Ps. 118, 1.) 
kiknek útja szeplőtelen, kik Beáti immaculáti in via: qui 
az úr törvénye szerint jár- ámbulant in lege Dómini. r. 
nak. r. Dicsőség. Glória Patri. 

Könyörgés. Családodat, ké- Qrátio. Farniliam tuam, 
rünk, Urunk, őrizd meg quaesumus, Dómine, 

örök jóságoddal, hogy vé- contínua pietáte custódi: ut 
delmed alatt minden bajtól a cunctis adversitátibus, te 
mentes legyen és jótet- protegénte, sit libera; et in 
tekkel áldozzon nevednek. l bonis áctibus tuo nómini sit 
A mi Urunk. devóta. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : a szentek esedezéséért 1389. l. a 3. : tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epfstolae beáti Pauli 
tolnak az efezusiakhoz irt ApóstoU ad Ephésios. 

leveléből. (6, 10-17.) (6, 10-17.) 

Testvérek : Erősödjetek fratres: Confortámini in 
meg az Úrban az ő ere- Dómino, et in poténtla 

jének hatalmából. Öltsétek virtútis ejus. lndúite vos 
fel az Isten fegyverzetét, arrnatúrarn Dei, ut possitis 
hogy megállhassatok az ör- 1 stare advérsus insidias diá
dög cselvetései ellen. Mert boli. Quónlam non est nobis 
nem a test és a vér ellen kell l colluctátio advérsus carnem 
tusakodnunk, hanem a feje- et sAnguinem: sed advérsus 
delemségek és a hatalmas- prfncipes, et potestátes, ad
ságok ellen, ennek a sötét- vérsus mundi rectóres tene
ségnek világkormányzói el- brárum harum, contra spiri
len, a gonoszságnak égi ma- tuália, nequitiae, in caelésti
gasságokban levó szellemei bus. Proptérea accfpite ar-

50* 
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ellen. Ennélfogva vegyétek matúram Dei, ut possltis 
fel az lsten fegyverzetét, resistere in die malo, et in 
hogy ellenállhassatok a go- ómnibus perfécti stare. Sta
nosz napon, s megállhassa- . te ergo succlncti lumbos 
tok, mert mindent megtet- vestros in veritáte, et in
tetek. Úgy álljatok tehát, dúti lorlearn justitiae, et 
hogy derekatokat felövez- calceáti pedes in praepara
zétek igazsággal, s rajtatok tióne Evangélii pacis: in 
legyen az igazság vértje. ómnibus surnéntes seutum 
Lábatok saruja legyen a fel- fidei, in quo possltis ómnia 
készültség, a béke evangé- teta nequlssimi lgnea exstln
llumának hirdetésére. Mind- guere: et gáleam salútls as
ezekhez vegyétek a hit súmite: et gládium splritus, 
pajzsát, amellyel kiolthatjá- quod est verbum Dei. 
tok a gonosznak minden 
tüzes nyilát. Azonkivül vegyétek fel az üdvösség si
sakját és a Ulek kardját: vagyis az lsten igéjét. 

Atvonulásra. (Zsolt. 89, 1- Graduale. (Psalm. 89, 1-2.) 
2.) Uram, te vagy a mi Dómine, refúgium factus es 
menedékünk, nemzedékről- nobis, a generatióne et pro
nemzedékre. J. Mielőtt he- génie. J. Priúsquam montes 
gyek lettek, föld és világ flerent, aut formarétur terra 
szQiettek: öröktől fogva és et orbis: a saecul o, et usque 
mindörökké vagy te lsten. in saeculum tu es Deus. 

Alleluja, alleluja! J. (Zs. AUelúja, allelúja. J. (Ps. 
113, 1.) Midőn Izrael kivo- 113, J.) ln éxitu Israel de 
nult Egyiptomból, Jákob Aegypto, domus jacob de 
házanépe az idegen nép pópulo bárbaro. Allelúja. 
közül. Alleluja l 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(18, 23-35.). 

Az időben: Mondá Jézus 
tanltványainak a kö

vetkező példabeszédet: Ha
sonlft a mennyek országa 
egy királyemberhez, aki 
számot akart vetni szolgái
val. És mikor elkezdte a 
számvetést, eléje vivének 
egyet, ki neki tlzezer talen
tommal tartozott. Mivel 
pedig nem volt mibtll meg-

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaeum. 

(18, 23-35.) 

I n Illo témpore: Dixit jesus 
discfpulis suis parábolam 

hane: Assimilátum est re
gnum caelórum hórnini regi, 
qui vóluit ratiónem pónere 
cum servis suis. Et cum coe
plsset ratiónem pónere, ob
látus est ei unus, qui debé
bat ei decern mlllia talénta. 
Cum autern non habéret 
unde rédderet, jussit eum 
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fizetnie, parancsolá ura, dóminus ejus venúmdari, 
hogy adják el őt és fele- et uxórem ejus, et fllios, et 
ségét, gyermekeit és minden ómnia, quae habébat, et 
vagyonát és úgy fizessen. reddi. Prócidens autem ser
Leborulván pedig a szolga, vus ille, orábat eum, dicens: 
esedezék neki mondván: Patiéntiam habe in me, et 
Légy türelemmel irántam, ómnia reddam tibi. Misér
és mindent megfizetek ne- tus autem dóminus servi 
ked. Könyörülvén tehát az illíus dimfsit eum, et débi· 
úr ama szolgán, elbocsátá tum dimisit ei. Egréssus 
őt, és az adósságot elengedé autem servus ille, invénit 
neki. Kimenvén pedig ez a unum de consérvis suis, qui 
szolga, találkozék egyik debébat ei centum dená
szolgatársával, ki neki száz rios: et tenens suffocábat 
denárral tartozott; és meg- eum, dicens: Redde. quod 
ragadván, fojtogatá őt, debes. Et prócidens consér
mondván: Add meg, ami- vus e jus, rogábat eum, dl
vel tartozol. ~s leborulván cens: Patiéntiam habe in 
szolgatársa, kéré őt, mond- me, et ómnia reddam tibi. 
ván: Légy türelemmel irán- Ille autem nóluit: sed ábiit, 
tam, és mindent megfizetek et misit eum in cárcerern 
neked. De amaz nem enge- donec rédderet débitum. Vi· 
dett, hanem ment és töm- déntes autem consérvi ejus 
löcbe veté őt, mig csak meg quae fiébant, contristátl 
nem fizeti adósságát. Lát- sunt valde: et venérunt, et 
ván pedig szolgatársai a tör- narravérunt dórnino su o óm
ténteket, igen megszomoro- nia, quae facta fúerant. 
dának, és urukhoz menvén, Tunc vocávit illum dómi
elbeszélék neki mind, ami n us su us: et ait illi: Serve 
történt. Akkor előhíván őt nequam, omne débitum dl
ura, mondá neki: Gonosz misi tibi, quóniam rogásti 
szolgal minden adósságot me: nonne ergo opórtuit et 
elengedtem neked, mivel- te miseréri consérvi tui, si
hogy kértél engem; nem kel- cut et ego tui misértus sum? 
lett volna-e tehát neked is Et irátus dóminus ejus, trA
könyörülnöd szolgatársa- didit eum tortóribus, quo
don, mint ahogy én is kö- adúsque rédderet univérsum 
nyörültem rajtad? ~s meg- débitum. Sic et Pater meus 
haragudván ura, átadá őt a caeléstis fáciet vobis, si non 
poroszlóknak, mfg csak meg remiséritis unusquisque fra
nem fizeti minden adóssá-, tri suo de córdibus vestris. 
gát. Igy fog cselekedni 
mennyei Atyám is veletek, ha meg nem bocsáttok, kiki 
az ő atyjafiának, szívetekból. 
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Felajánlásra. (Jób. l.) 
Volt egy férfiú, Húsz föld
jén, kinek Jób volt a neve. 
Egyszeríi, egyenes és isten
félií volt. A sátán követelte 
őt magának, hogy megki
sértse. És hatalmat kapott 
az úrtól vagyona és teste 
felett: és el is pusztította 
minden vagyonát és gyer
mekeit is, sőt testét is súlyos 
fekéllyel megsebesítette. 

Offertorium. (Job l.) Vir 
erat in terra Hus, nómine 
job: simplex et rectus, ac 
timens Deum: quem Satan 
pétiit, ut tentáret: et data 
est ei potéstas a Dórnino in 
facultátes, et in carnem 
ejus: perdiditque . omnern 
substántiam ipsius, et fflios: 
carnem quoque ejus gravi 
úlcere vulnerávit. 

Csendes imádság. Fogadd, secreta. Súscipe, Dómine, 
Urunk, kegyesen ez ado- propiti us hóstias: qui

mányokat, amelyekről aka- bus et te piacári volufsti, et 
rod, hogy téged megengesz- nobis salútem poténti pie
teljenek, nekünk pedig ha- 1 táte restltui. Per Dóminum 
talmas jóságodból az üdvös-~ nostrum jesum Christum, 
séget visszaszerezzék. A mi Filium tuum, qui tecum 
Urunk. 1 vivit. 
(A 2. csendes imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3.: tet

szés szerint az 1390--1410. lapról.) 

Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 
közös, 568. l. 

Aldozásra. (Zs. 118, 81, 
84, 86.) Lelkem epedve vár
ja segítségedet, igédben én 
felette remélek: mikor mon
dasz Itéletet üldözőim fe
lett? csalárdul üldöznek, 
segits meg engem, Uram, 
Istenem. , 

Aldozás utáni imádság. 
A halhatatlanság táp

lálékát elnyerve, kérünk, 
Urunk, hogy amit szánkkal 
vettünk, azt tiszta lélekkel 
megőrizzük. A mi Urunk. 

Communio. (Ps. 118,81, 
84 et 86.) In salutári tuo 
ánima mea, et in verbum 
tuum sperávi: quando fá
cies de persequéntibus me 
judícium? iniqui persecúti 
sunt me, ádjuva me, Dómi
ne Deus meus. 

Postcommunio. Immorta
litátis alimóniam con

secúti, quaesumus, Dómi
ne: ut, quod ore percépi
mus, pura mente sectémur. 
Per Dóminum. 

(A 2. áldozAs utáni imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., 
a 3.: tetszés szerint, az 1390-1410.lapról.) 
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Pfink&sd uün 22. vaslmap. 

Ma is mll.r az utolsó ltéletre készit ell! az Egyhll.z a szentmise 
llturglll.jll.ban. Ezért tanit Szent Pll.llal az ll.llhatatos kitartAsra, 
ezért figyelmeztet az úr szavll.val, hogy adjuk meg az Istennek, 
ami az Istené. Szlvleljük meg az EgyhAznak évenkint vlsszatér6 
tanltll.sll.t és gondoljunk ezekben a napokban az •utolsó dolgokra•, 
hogy meglegyen bennünk a szent komolysll.g. Igy a szentlecke 
h!rmas tanitist foglal magll.ban. Elöször a bizalomra tanit, azutll.n 
a végsl!klg tartó ll.llhatatosságra int és végül figyelmeztet, hogy 
az Igazsig gyümölcseivel, tetteinkkel készüljünk az ltéletre. 

Bevonulásra. (Zs. 129, 3-4.) l Introitus. (Ps. 129, 3-4.) 

llram, ha a vétkeket ll' iniqultátes observá-
flgyelembe veszed, veris, Dómine, Dó-
Uram, ki állhat meg : mine, quis sustiné-

elötted? Ám tenálad bocsá-, bit? quia apud te propltiá
nat vagyon, Izrael Istenel tio est, Deus Israel. (Ps. 
(Zs. u. a. 1-2.) Mélységek- ibid., 1-2.) De profúndis ela
ból kiáltok hozzád, Uram: mávi ad te, Dómine: Dó
Uram-L hallgasd meg szava- mine, exáudi vocem meam. 
mat. ~. Dicsőség. ';. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, oltat- Qrátio. Deus, refúgium 
munk és erősségünk, nostrum, et virtus: 

figyelj Egyházad buzgó kö- adésto piis Ecclésiae tuae 
nyörgésére és te, a buz-1 précibus, auctor ipse pietá
góságnak szerzöje, add, hogy l t is, et praesta: ut, quod fi
amit hittel kérünk, azt va-, déliter pétimus, efficAciter 
lóban meg is nyerjOk. A mi consequámur. Per Dóml-
Urunk. num. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért J 389. 1., a 3.: tetszés 

szerint az 1390-1410. lapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez irt le- Apóstoli ad Philippénses. 

veléböl. (1, 6-11.) (1, 6-ll.) 

Testvérek: Bizunk jézus fratres: Confidimus in 
Krisztusban, hogy aki Dórnino jesu, quia qui 

megkezdte bennetek a jó coepit in vobis opus bonum, 
művet, teljessé teszi azt perflelet usque in diem Chri
Kriszt us jézus napjáig ; sti jesu. Sicut est mihi ju
amint illő is, hogy Igy stum hoc sentire pro ómni
gondolkozzam mindnyája- bus vobis: eo quod hábeam 
tokról, mert szlvembe zár- vos in corde, et in vlnculis 
talak titeket, kik mindnyá- meis, et in defensióne, et 
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jan társai vagytok örömöm- confirmatióne Evangélii, só
nek a bilincseimben, vala- cios gáudii mei omnes vos 
mint az evangéliumnak meg- esse. Testis enim mihi est 
védelmezésében és megen~·- Deus, quómodo cúpiam om
sitésében. Tanum ugyanis nes vos in viseéribus jesu 
az Isten, mennyire vágyó- 1 Christi. Et hoc oro ut cá
dom mindnyájatok után l ritas vestra magis ac magis 
jézus l(risztus szereteté-, abúndet in sciéntia, et in 
ben. S ezért imádkozom, omni sensu: ut probétis po
hogy szeretetetek mind- l tióra, ut sitis sincéri, et sine 
jobban gazdagodjék meg- offénsa in diem Christi, re
ismeréssel és teljes megér- pléti fructu justitiae per je
téssel, hogy válasszátok a sum Christum, in glóriam 
jobbat, hogy tiszták és ki- et laudem Dei. 
fogástalan ok legyetek l( rísz- ! 
tus napjára, telve az igazságnak jézus l(risztus által 
szerzett gyömölcsével, az Isten dicsőségére és dicséretére. 

Atvonulásra. (Zsolt. 132, l Graduale. (Ps. 132, 1-2.) 
1-2.) fme, mily jó és mily Ecce quam bonum, et quam 
gyönyörűséges, ha együtt jucúndum, habitáre fratres 
laknak a testvérek.$'. Olyan in unum! r. Sicut unguén
az, mint a kenet a fejen, tum in cápite, quod descén
mely lecsordul a szakállra, dit in barbam, barbarn 
Áron szakállára. Aaron. 

Alleluja, alleluja! r. (Zs. Allelúja, allelúja. $'.(Ps. 
113, l l.) l(ik félik az Urat, 113, 1 t.) Qui timent Dómi
benne bizakodnak: ő a se- num sperent in eo: adjútor 
gitőjük és az oltalmazójuk. l et protéctor eórum est. Alle-
Alleluja! !úja. 

>B A szent evangélium sza- oBSequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. l secúndum Matthaeum. 

(22, 15-21.) (22, 15-21.) 

Az időben: Elmenvén a fa- l" illo témpore: Abeúntes 
rizeusok, tanácsot tartá- pharisaei consílium inié

nak,. hogy megfogják jézust runt ut cá peren t jesum in 
beszedében. És hozzája kül- sermóne. Et mittunt ei dl
dék tanítványaikat a Heró- scipulos suos cum Herodiá
des-pártiakkal, mondván: nis, dicéntes: Magister, sci
Mesterl tudjuk, hogy igaz- mus quia verax es, et viam 
mondó vagy, és az Ister1 út- Dei in veritáte doces, et non 
ját igazságban tanítod, és est tibi cura de áliquo: non 
nem törődöl senkivel, mert enim réspicis persónam hó
nem tekinted az emberek minum: dic ergo nobis quid 
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személyét; mondd meg te-l tibi vidétur, licet censum 
hát nekünk, mit gondolsz: dare Caesari, an non? Có
Szabad-e adót fizetni a csá- gnita autern jesus nequltia 
szárnak, vagy nem? Tudván eórum, alt: Quid me tentá
pedig jézus az ő álnokságu- tis, hypócritae? Osténdite 
kat, mondá: Mit kisértetek mihi numísma census. At 
engem? képmutatók! Mu- illi obtulérunt el denárium. 
tassátok meg nekem az adó- Et ait illis, jesus: Cujus est 
pénzt. Azok pedig hozának írnágo haec, et superscrip
neki egy denárt. Es mondá tio? Dicunt ei: Caesaris. 
nekik jézus: Kié ez a kép és Tunc ait illis: Réddite ergo 
e felfrás? Felelék neki: A quae sunt Caesaris, Caesari; 
császáré. Akkor mondá ne-j et quae sunt Del, Deo. 
kik: Adjátok meg tehát a 
császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. 

Felajánlásra. (Eszt. 14, Offertoriwn. (Esth. 14, 
12-13.) Emlékezzél meg ró- 12 et 13.) Recordáre mei, 
iam, Uram, ki minden ha- Dómine, omni potentátui 
talmasság felett uralkodol dóminans: et da sermónem 
és adj helyes szót ajkamra, rectum in os meum, ut plá
hogy beszédem kegyelmet 

1 
ceant verba mea in conspé-

találjon a király előtt. · ctu pi'lncipis. 

Csendes imádság. Add l secreta. Da, miséricors 
meg, Irgalmas lsten, Deus: ut haec salutáris 

hogy ez az üdvöthozó fel- i oblátio et a própriis nos reá
ajánlás egyrészt bűneinktől' tibus indesinénter expédiat, 
szabadítson meg mindenkor, et ab ómnibus tueátur ad
másrészt óvjon meg minden vérsis. Per Dóminum no
viszontagságtól. A ml Urunk i st rum jesum Christum, F~ 
jézus Krisztus. ' lium tuum. 
(A 2. csendes lmAdság: a szentek esedezéséért 1389. 1., 3.: te$

szés szerint, az 1390-1410. lapon.) 
Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. J., hétköznap a 

közös, 568. 1. 

Áldozásra. (Zsolt. 16, 6.) 1 Conununio. (Psalm. 16, 6.) 
Kiáltok, hisz te meghall- Ego clamávi, quóniam exau
gatsz, Istenem: hajtsd hoz- dis ti me, Deus: incUna 
zárn füledet, hallgasd meg aurem tuam, et exáudi ver-
szavaimat. ba mea. 
' A ldozás utáni imádság. postconununio. Súmpsi-

t-\ Magunkhoz vettük, , mus, Dómine, sacri do
Urunk, a szent misztérium ; na mystérii, humliiter de-
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ajándékait és alázatosan ké- precántes: ut quae ln tui 
rünk, hogy amit emlékeze- commemoratlónem nos fá
tedre megünnepeltetsz, az cere praecepisi, in nostrae 
gyengeségünk támaszául j proficiant infirmitátis auxl
szolgáljon: Ki élsz. lium: Qui vivis et regnas. 
(A 2. Aldozás utáni lmAdság : a szentek esedezéséért 1389, J., 

a 3.: tetszés szerint, az 1~1410.1apon.) 

POnkösd után 23. vaalmap. 
A Pünkösd utAnl idő jelképe a ml hosszú vAndorútunknak 

az égi haza felé. Az utolsó vasárnapok teMt ennek az útnak az 
utolsó Allomásalt jelzik. A szentmise énekei már mind erre vonat
koznak és ha Pünkösd utllln 24-nél több vasárnap esnék, akkor 
ezek az énekek állandóan megmaradnak, mig a többi részt a viz
kereszt után fennmaradt misékböl kell vennünk. A mai szentmise 
is egyébként az lsten erejében és irgalmában való bizalmat akarja 
bennünk növelni, mely a bún bilincsétől (or.), a rabsflgból (énekek) 
sőt a halálból (ev.) és bármely szükségböl (com.) ki tud szaba
dltani. 

Bevonulásra. (Jer. 29, ll, 12, Introitus. (Jerem. 29, ll, 12 
14.) et 14.) 

•

gy szól az úr: Én a liieit Dóminus: Ego 
békességgondolatait cógito cogitatiónes 
gondolom és nem pacis, et non afflic-

a sanyargatásélt: hívja- tiónis: ínvocábitis me, et 
tok segltségül és én meg- ego exáudiam vos: et redú
hallgatlak titeket: és haza- cam captivltátem vestram 
vezetlek fogságtokból bár- de cunctis locis. (Ps. 84, 2.) 
mely helyrlil. (Zs. 84, 2.) Benedixlsti, Dómine, ter
Megáldottad, Uram, a te or- ram tuam: a verUsti capti
szágodat, véget vetettél Já- vitátem jacob. t. Glória 
kob fogságának. r. Dicsliség. Patri. 

Könyörgés. Bocsásd meg, Qrátio. Absólve, quaesu
kérünk, Urunk, néped- mus, Dómine, tuórum 

nek bűneit, hogy vétkein !_c dellcta populórum: ut a pec
bilincselblll, melyeket gyar- i catórum néxibus, quae pro 
lóságunkkal vettünk ma- nostra· fragilitáte contráxi
gunkra, a te jóságod által ki- mus, tua benignitát e liberé
szabadulj unk. A mi Urunk mur. Per Dóminum nostrum 
jézus Krisztus. Jesum Christum. 
(A 2. könyörgés : a szenlek esedezéséért 1389. l., a 3.: tetszés 

szerint, az 1~1410. lapon.) 
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Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez Irt le- Apóstoli ad Philippénses. 
veléből. (3, 17-21. és 4, 1-3.) (3, 17-21; 4, 1-3.) 

Testvérek: Kövessétek a fratres: 1mitatóres mei 
példámat, és figyel- estóte, et observáte eos 

mezzetek azokra, akik asze- qui ita ámbulant, sicut ha
rint élnek, amint példát bétis formam nostram. Mul
adtunk nektek. Mert sokan ti enim ámbulant, quos 
élnek úgy, (sokszor mond- saepe dicébam vobis (nunc 
tam nektek s most is sirva autem et flens dico) iniml
mondom,) mint Krisztus ke- cos crucis Christi: quorum 
resztjének ellenségei. Ezek- finis intéritus: quorum Deus 
nek végük pusztulás, is- ven ter est: et glória in con
ten ük a hasuk, s dicsek- fusióne ipsórum, qui terréna 
vésük az, ami a szégyenük. sápiunt. Nostra autern con
Ok földi dolgokat hajhász- versátio in eaelis est: unde 
nak. A mi hazánk azonban étiarn Salvatórem exspectá
a mennyekbenvan,ahonnan l mus Dóminum nostrum Je
várjuk Üdvözltőnket is, az sum Christum, qui reformá
úr Jézus Krisztust. ő újjá-~ bit corpus humilitátis no
alakítja gyarló testünket és strae, configurátum córpori 
hasonlóvá teszi az ő dicső- claritátis suae, secúndum 
séges testéhez azon erejénél : operatiónem, qua étiam P.OS
fogva, amellyel hatalma alá : sit subjlcere sibi ómnia. Ita
vethet mindent. Azért sze- ! que, fratres mei carlssimi, 
retett testvéreim, kedvelt- i et desideratissimi, gáudium 
jeim, kik örömöm és koro-l meum, et coróna mea: sic 
nám vagytok, Igy marad- ' state in Dómino, carissimi. 
jatok meg az Úrban, szere-l Evódiam rogo, etSyntychen 
tettjeim. Evodiát igen ké- déprecor idipsum sápere in 
rem, szintúgy Szintichet is Dómino. Etiam rogo et te, 
nagyon kérem, hogy értse~ germáne compar, ádjuva il
nek egyet az úrban. Téged las, quae mecum laboravé
is felkérlek igazi munka- runt in Evangélio cum Cle
társam, légy nekik segftsé- ménte, et céteris adjutóri
gükre, kik velem együtt bus meis, quorum nómina 
dolgoztak az evangélium- sunt in libro vitae. 
ban, Kelemennel és a többi 
munkatársaimmal, kiknek neve az élet könyvében van. 

Atvonulásra. (Zs. 43, 8-9.) Graduale. (Ps. 43, 8-9.) 
Sanyargatóinktól, Uram, te Liberásti nos, Dómine, ex 
menteszmegminketésteszé- affligéntibus nos: et eos, qui 
gyenlted meg gyűlölőinket nos odérunt, confudlsti. 1. 
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f. Mindenkoron az lstenben 
dicsekszünk, és hálát mind
örökké a tenevedbenzengünk. 

Alleluja, alleluja! r. (Zs. 
J 29, 1-2.) A mélységekből ki
áltok hozzád, Uram: Uram, 
hallgasd meg szavamat. 
Alleluja! 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté ~erint. 

(9, 18-26.) 

Az időben: Beszélt jézus 
a sereghez, s ime, egy 

elüljáró jövén hozzá, imádá 
őt, mondván: Uram! leá
nyom most halt meg; de 
jer, tedd rá kezedet, és élni 
fog. Erre fölkelvén jézus, 
követé őt tanítványaival 
együtt. És ime, egy asszony, 
ki vérfolyásban szenved 
vala tizenkét év óta, hozzá 
járulván, hátulról megilleté 
köntöse szegélyét; mert 
mondá magában: Hacsak 
ruháját illetem is, meggyó
gyulok. jézus pedig megfor
dulván és meglátván őt, 
szóla: Bízzál leányom l a 
hited meggyógyitott téged. 
És meggyógyult az asszony 
abban az órában. Amint 
pedig jézus az elüljáró há
zába ért, és látta a fuvolá
sokat és a zajongó sereget, 
mondá: Távozzatok, mert 
nem halt meg a leányzó, ha
nem alszik. És kinevették 
llt. Miután pedig eltávoli
tották a sereget, beméne, 
megfogá a kezét, és a le
ányzó fölkele. És hire méne 
ennek azon az egész földön. 

ln Deo laudábimur tota die, 
et in nómine tuo confitébi
mur in saecula. 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
129, 1-2.) De profúndis cla
mávi ad te, Dómine: Dó
mine, exáudi oratiónem 
meam. Allelúja. 
+Sequéntia sancti Evangélii 

secúndum Matthaeum. 
(9, 18-26.) 

In illo témpore: Loquénte 
jesu ad turbas, ecce prin

ceps unus accéssit, et ado
ráhat eum, dicens: Dómine, 
filia mea modo defúnda 
est: sed veni, impóne ma
num tuam super eam, et 
vivet. Et surgens jesus se
quebátur eum, et disclpuli 
ej us. Et ecce múlier, .quae 
sánguinis fluxum patlebá
tur duódecírn annis, accéssit 
retro, et tétigit fimbriam 
vestiménti ejus. Dicébat 
enim intra se: Si tetigero 
tantum vestiméntum ejus, 
salva ero. At jesus convér
sus, et videns eam, dixit: 
Confide filia, fides tua te 
salvarn fecit. Et salva facta 
est múlier ex illa hora. Et 
cum venisset jesus in do
mum principis, et vidisset 
tibicines, et turbarn tut:nul
tuántem, dicéba t: Recédite: 
non est enim mórtua puélla, 
sed dormit. Et deridéhant 
eum. Et cum ejécta esset 
turba, intrávit, et ténuit 
manum ejus. Et surréxit 
puélla. Et éxiit fama haec 
in univérsam terram illam. 



PÜNKÖSD UTÁN 24-27. VASÁRNAP 797 

Felajánlásra. (Zsolt. 129, l Offertoriwn. (Psalm. 129, 
1-2.) A mélységekből kiál- 1-2.) De profúndis clamávi 
tok hozzád, Uram: Uram, ad te, Dómine: Dóm in e, 
hallgasd meg szavamat: a exáudi oratiónem meam: de 
mélységekböl kiáltok hoz- .

1 

profúndis clamávi ad te, Dó-
zád, Uram. mine. 

Csendes imádság. Hogy secreta. Pro nostrae ser
neked mindig jobban vitútis augménto sacri

szolgálhassunk, Urunk, fel- flcium tibi, Dómine, laudis 
ajánljuk neked ezt a dicsérő offérimus: ut, quod imméri
áldozatot, hogy amit ben- tis contullstl, propltius exse
nünk, méltatlanokban meg-l quáris. Per Dóminum no
kezdettél, azt kegyelmesen strum jesum Christum, Fl-
fejezd ls be. A mi Urunk. !lium tuum. 
(A 2. csendes Imádság: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3. : 

tetszés szerlnt, az 13~1410. lapról.) 
Prefáció vasárnap a Szentháromságról, 564. 1., hétköznap a 

közös, 568. l. 

Áldozásra. (Mk.l 1,24.) Bi-1 Ccirrununio. (Marc. l l, 24.) 
zony mondom nektek, mlnd- Amen dlco vobis, quidquid 
azt, amit imádkozva kértek, orántes pétitls, crédite quia 
higgyétek, hogy megnyeri- accipiétis, et fiet vobis. 
t~k és meg leszen nektek. 

Aldozás utáni imádság. postcorrununio. Quaesu
Kérünk téged, minden- mus, omnipotens Deus: 

ható Isten, hogy akiknek az ut, quos divina trlbuis par
lstenségben való részvétel i ticipatióne gaudére, humá
örömét megadtad, azokat az : nis non sinas subjacére pert
emberi veszedelmekben sin y- j c u lis. Per Dóm i num no
lődni ne engedd. A mi .. strum jesum Christum. 
(A 2. áldozás utáni imádság : a szentek esedezéséért 1389. 1., 

a 3.: tetszés szerint, az 13~1410. lapról.) 

Piinkösd utin 24-27. vaimap. 

A Vizkereszt utan eső vasárnapok száma változik. Ha ugyanis 
a Húsvét ünnepe nagyon korán, tehát március 22. és 26-lka között 
van, akkor a Hetvenedvasárnapig csak két vasárnap van. Ellen
ben, ha a Húsvét április 16-ika után van, akkor Vizkereszt és 
Hetvenedvasárnapja közé hat vasárnap kerül. E szerlnt változik 
a Pünkösd után esö vasárnapok száma is. A Vizkereszt utlln el
maradt vasárnapokat ugyanis a Pünkösd utáni 23. vasárnap után 
iktatjuk közbe és Igy a Pünkö&d utáni vasárnapok száma 24-töl 
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28-lg v{lltozlk. Ezeken a vasárnapokon a szentmisét mindlg a 
Pünkösd utáni 23. vasárnapról vesszük, de az olvasmányokat 
(a szentleckét és az evangéllumot), valamint a három imádságot 
(a könyörgést, a csendes és az áldozás utáni imádságot), 

ha a pünkiJsd utáni utols6 ~·asárnap et6U 
24. vasárnap is van, akkor a Vizkereszt utáni 6. vasárnapról 

(168. 1.); 
ha 25. vasárnap is van, akkor a Vizkereszt utáni 5. vasár· 

napról (166. 1.); 
ha 26. vasárnap is van, akkor a Vizkereszt utáni 4. vasár

napról (164. l.); 
ha 27. vasárnap is van, akkor a Vizkereszt utáni 3. vasár

napról (160. 1.) mondjuk. A pünkösd utáni utols6 vasárnap szent
miséjét mindig úgy mondjuk, amint alább következik. 

Pünkösd utAn utolsó vasárnap. 

Az egyházi év utolsó vasámapja elénk tflrja a világ utolsó 
napját, míkor eljön az úr a világot lángokban ítélni. Engedjük, 
hogy ennek a napnak komolysága lelkünk mélvéie átjárjon mln 
ket. Az üdvösség egy esztendeje elmult : vajjon maradt-e nyoma 
lelkünkben? Felhasználtuk-e azt a sok kegyelmet, melyet a liturgia 
által nyujtott számunkra az Egyház. Kérjünk bocsánatot a mulasz
tásért és tegyünk erős fogadást, hogy a következő liturgikus évben 
még jobban egyOtt imádkozunk a liturgiában értünk imádkozó 
Egyházzal és még jobban vele együtt élünk. - A szentleckében 
a hálára és az imádságra int minket Szent Pál. Adjunk hálát 
lstennek azért a sok kegyelemért, amellyel az elmult liturgikus 
évben gazdagitott és imádsággal készüljünk az új liturgikus év 
küzdelmeire. Az utolsó Itélet harsonája riad fel a mai evangélium
ban. Hogy milyen lesz számunkra ez az Itélet, azt a földi életünk 
dönti el. Azért hallgassunk Üdvözítőnk kettős tanitására. Először 
is ·ne engedjOk magunkat félrevezetni, mert hamis próféták már 
most ls járnak között!lnk. Azután vigyázzunk, hogy mindig 
készen álljunk, mert nem ismerjük sem a napot, sem az órát, mely 
elhlv a számadásra. 

A szenbnise az alábbiak kivételével ugyanaz, mlnt a 23. vasár· 
napon, 794. 1. 

Könyörgés. Ébreszd fel, IQrátio. Excita, quaesu
kérünk, Urunk, hiveid mus, Dómine, tuórum 

akaratát, hogy az isteni ál- fidélium voluntátes: ut di
dozat gyümölcse után egyre vlni óperis fructum propén
buzgóbban törekedve, jósá- sius exsequéntes; pletátis 
godtól egyre nagyobb segit- tuae remédla majóra percl-
séget nyerjenek. A mi. piant. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés: a szentek esedezéséért 1389. 1., a 3.: tetszés 

szerlnt, az 1390-1410. lapról.) 
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Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a kolosszeiekhez frt 

leveléből. (l, 9-14.) 

Léctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Colossénses. 

(l, 9-14.) 

f ratres : Non cessámus 
pro vobis orántes, et 

postutántes ut impleámini 
agnitióne voluntátis Dei, in 
omni sapiéntia et intelléctu 
spiritáJi: ut ambulétis digne 
Deo per ómnia placéntes: in 
omni ópere bono fructificán
tes, et crescéntes in sciéntia 
Dei: in omni virtúte confor
táti secúndum poténtiam 
claritátis ejus in omni pa
tiéntia, et longanimitáte 
cum gáudio, grátias agéntes 
Deo Patri, qui dignos nos 
fecit in partem sortis sanctó· 
rum in lúmine: qui erlpuit 
nos de potestáte tenebrá
rum, et tránstulit in regnum 
Filii dilectiónis suae, in quo 
habémus redemptiónem per 
sánguinem ejus, remissió· 
nem peccatórum. 

Testvérek: Mi sem szű
nünk meg értetek imád

kozni és könyörögni, hogy 
az ő akaratának az ismerete 
teljes legyen bennetek min
den lelki bölcseséggel és 
megértéssel együtt, és mél
tóan éljetek az Istenhez, 
mindenben tetszésére legye
tek, minden jócselekedetben 
gyümölcsöt hozzatok s gya
rapodjatok az lsten meg
ismerése által. Meg is erő
sittessetek az ő dicsőségének 
a hatalmából minden erő
vel, hogy végig kitartsatok, 
béketűrők legyetek, öröm
mel hálát is adjatok az 
Atyaistennek, aki méltókká 
tett minket arra, hogy ré
szünk legyen a szentek sor
sában a világosságban, és 
kiragadott minket a sötét
ség hatalmából és áthelye
zett szeretett Fiának az országába. Benne ·van a meg
váltásunk a vére által, és a bűnök bocsánata. 

+ A szent evangélium sza. +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(24, 15-35.) (24, 15-35.) 

Az időben: Mondá jézus }"illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak: Midőn discipulis suis: Cum vidé

látjátok a pusztulás útála- ritis abominatiónem desola
tosságát, melyet megjöven- tiónis, quae dicta est a Da
dölt Dániel próféta, állani niéle prophéta, stantem in 
a szent helyen: aki ol- loco sancto: qui legi t, intél
vassa, értse meg! akkor, Ugat: tunc qui in judaea 
akik Judeában vannak, fus- sunt, fúgiant ad montes: et 
sanak a hegyekre, és ki a qui in tecto, non descéndat 
héjazaton vagyon, az le ne tóiJere áJiquid de domo sua: 
szálljon valamit elvinni .há- et qui in agro, non revertá-
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zából, és aki a mezdn, vissza tur tóiJere túnicam suam. 
ne térjen, hogy elhozza pa- Vae autern praegnántibus, 
lástját. jaj pedig a nehéz- et nutriéntibus in illis dié
keseknek és szoptatóknak bus. Oráte autem, ut non 
ama napokban l Imádkozza- fiat fuga vestra in hieme, vel 
tok azért, hogy futástok ne sábbato. Erit enim tunc tri
legyen télen vagy szomba- bulátio magna, qualis non 
ton. Mert nagy szorongatás fuit ab initio mundi usque 
lészen akkor, amilyen még modo, neque fiet. Et nisi 
nem volt világ kezdetétdt breviátl fuissent dies illi, 
mindeddig, és nem is lészen. non fleret salva omnis caro: 
&i ha meg nem rövidlttet- sed propter eléctos brevla
nének ama napok, egy éld búntur dies illi. Tunc si quis 
lény sem szabaduina meg; vobis díxerit: Ecce hic est 
de a választottakért megrö- Christus, aut illic: nolfte 
vidittetnek ama napok. Ak- crédere. Surgent enim pseu
kor, ha valaki mondja nek- dochristi, et pseudoprophé
tek: Ime, itta Krisztus vagy tae: et dabunt signa magna, 
amott, ne higgyétek. Mert et prodígia, ita ut in erró
támadnak hamis krisztusok rem inducántur (si fíeri po
és hamis próféták; és nagy test) étiarn elécti. Ecce prae
jeleket és csodákat tesznek, dixi vobis. Si ergo dlxerint 
hogy tévedésbe ejtsék, ha vobis: Ecce in desérto est, 
lehet, még a választottakat nolite exire: ecce in penetrá
is. Ime, eleve megmondot- libus, nolite crédere. Sicut 
tam nektek. Ha tehát mond- enim fulgur exit ab Oriénte, 
ják nektek: Ime, a pusztá- et paret usque in Occidén
ban vagyon, ki ne menjetek; tem: ita erit et ad véntus 
Ime, a rejtekhelyeken, ne Filii hóminis. Ublcúmque 
higgyétek. Mert valamint a fúerit corpus, lllic congrega
villámlás napkeleten támad, búntur et áquilae. Statim 
és látszik napnyugatig, úgy autern post tribulatiónem 
lészen az Emberfiának eljö- diérum illórum sol obscurá
vetele is. Ahol a holttest va- bitur, et luna non dabit lu
gyon, oda gyatnek a sasok men suum, et stellae cadent 
is. Mindjárt pedig ama na- de caelo, et virtútes caeló
pok szorongatása után a nap rum commovebúntur: et 
elsötétedik, a hold nem ad tunc parébit signum Filii 
világosságot, a csillagok Je- hóminis in caelo: et tunc 
hullanak az égről, és az egek plangent omnes tribus ter
erdi megrendQJnek. Akkor rae: et vidébunt Filium hó
majd feltűnik az Emberfiá- minis veniéntem in núbibus 
nak jele az égen; és jajve- caeli cum virtúte multa, et 
székeini fognak a föld min- majestáte. Et mittet Ange-



PONKÖSD UTÁN UTOLSÓ VASÁRNAP 801 

den népei, és meglátják az Ios suos cum tuba, et voce 
Emberfiát, amint jön az ég magna: et congregábunt 
feiMiben, nagy hatalommal eléctos ejus a quátuor ven
és fönséggel. Es eikOldi an- tls, a summis caelórum us
gyalait nagy harsonaszóval, que ad términos eórum. Ab 
és egybegyüjtik az lS vá- árbore autern fici diselte pa
lasztottait a négy szél felől, rábolam: cum Jam ramus 
az egek egyik végétől másik ej us tener fúent, et fólia 
határáig. Veg,r.etek példát a na ta, scltls quia· prope est 
fügefáról: M1kor ága már aestas: ita et vos cum vidé
gyönge és levelei kihaj tot- ' ritis haec ómnia, scitóte quia 
tak, tudjátok, hogy kö· prope est in jánuis. Amen 
zel van a nyár. Azonképen dico vobis, quia non praeter
ti is, midlSn mlndezeket lát- lbit generátio haec, donec 
játok, tudjátok meg, hogy ómnia haec fiant. eaetum 
közel van az ajtóban. Bi· et terra translbunt, verba 
zony mondom nektek, el autern mea non praeterl
nem múllk e nemzedék, mlg- bunt. 
nem mindezek meglesznek .. 
Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. 

Csendes imádság. Légy ke· secreta. Prop l tius esto, 
gyes, Urunk, esedezé- Dómine, suppllcatiónl

seink iránt: és néped fel- bus nostris: et pópuli tui 
ajántását és imádságait el· oblatiónlbus, precibúsque 
fogadván, fordltsd magad- suscéptis, ómnium nostrum 
hoz mindnyájunk szlvét, ad te corda convérte; ut a 
hogy a földi vágyaktól meg- terrénis cupiditátibus libe
szabadulva, a mennyeiek ráti, ad caeléstia desidéria 
után vágyakozzunk. A ml. transeámus. Per Dóminum. 
(A 2. csendes lmAdsAg: a szentek esedezéséért 1389. 1., 3. • tet· 

szés szerlnt, az 1390-1410. lapról.) 
Prefáció vasAmap a SzenthAromsAgról, 564. 1., hétköznap a 

, közös, 568. l. 

Aldozás u~ imádsAg. postcommunio. Concéde 
Engedd meg nékünk, nobis, quaesumus, Dó

kérQnk, Urunk, hogy a ma- mine: ut per haec sacra
gunkhoz vett szentségek ménta quae súmpsimus, 
gyógyltó adománya gyó- quidquid in nostra mente 
gyltsa meg mindazt, ami ! vitiósum est, ipsórum medi
Ielkünkben banös. A mi l catiónis dono curétur. Per 
Urunk. Dóminum. 
(A 2. Aldozls utAnl imAdsAg: a szentek esedezéséért 1389. 1., 

3.: tetszés szerint az 1390--1410. lapról.) 

Missz:íle. 51 
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Az egyházi év kialakulásában körülbeltil a X. századtól kezdve 

harmadik korszak következik. (Az első volt az ősi alkotóelemek 
kialakulása, lásd a 32. lapon ; a második a szoros értelemben 
vett egyházi év, a megtestesülés és a megváltás két tinnepkörével, 
lásd 67-801. l-ig). Ezt a korszakot - mely ma is tart - jel
lemzi az egyes ünnepek keletkezése, de ezek már nem kapcsolód
nak be szervesen a meglevő egyházi év'hez, hanem jórészt attól 
függetlentil ktilön csopor~ot a lkotnak. A történelmi fejlődés elle
néré is össze tudjuk azonban kapcsoini az előző misékkel. 

HasonUthatjuk 11gyanis a liturgikus évet az éghez és rajta a 
naphoz és a csillagokhoz. Az égen ott látjuk a természetet meg
világitó, meleggel és élettel átjáró napot, mint a látható teremtés 
középpontját. A liturgikus évnek középpontja a •sol verus•, a mi 
igazi Napunk ; az ő pályafutását kisérttik végig a két ünnepkör 
misztériumain. De az ég boltozatján ott látjuk a csillagokat, ame
lyek mintegy a naptól kapják a fényüket és azt sugároztatják 
vissza. Ezek a csillagok a liturgikus évben a szentek ; ők ls a 
Krisztustól kapott mennyei fényben ragyognak; a megdicsőült 
Krisztusnak megdicsőült másai. Az igazi fénynek visszavert 
fényei ; a meleg igazi forrásából, az úr jé'ius izzó szlvéből árad 
az ő izzásuk. Igy a liturgiában a szentek tisztelete tulajdonképpen 
az úr jézusnak a tisztelete. 

Ezen harmadik rész miséi közt három csoportot tudunk meg-
killönböztetni : 

l. az Úr jézusnak dogmatikus ünnepeit ; 
2. a boldogságos Szent Szűz ünnepeit ; 
3. az angyalok és szentek ünnepeit. 
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Az Or Jhus •ogmatlkus DonepeL 

Az egyházi év ünnepkörei az úr jézus földi éleUt tárják 
elénk szinte történeti sorrendben, de filként misztériumos jelentO
ségében. Látjuk tehát t/Jrténttikg az úr várálát (Advent), meg
születését (Karácsony), a világ megváltójaként való megjelenését 
(VIzkereszt) és az utána következő vasárnapok küzdelmes életét, 
(a nagyböjt), szenvedését és halálát (Nagyhét), feltámadását, 
mennybemenetelét és a Szentlélek elküldését (Húsvét, Pünkösd) 
és kormányzását a lelkek világában (Pünkösd utáni vasárnapok) 
egészen az elkövetkezendő eljöveteléig. Látjuk és boldogan tapasz
taljuk misztériumos va/6sdgban, hogy a liturgikus év a azentmise 
teljes valóságát szétbontja és Igy jeleniti meg részletelben üdvöa
ségünk szent tényeit, hogy a liturgiában részt véve, a megváltál 
kegyelme szentségi erővel megvalósuljon számunkra. (V. 6. a 
pünkilsd uténi 9. vasárnap secretáját.) 

De a római liturgia még az úr ünnepeinek egész sorát Ismeri, 
amelyek nem tartoznak kilzvetlenül sem Krisztus megváltói múvé· 
nek misztériumos megjelenitéséhez és megvalósltásához, sem az 
úr életének történelmi kialakulásáról való megemlékezéshez, 
hanem amelyek olyan igazsdgokat ts klf}'tlmtkn dia/Jlttntk, ame
lyek legnagyobb áldással vannak a keresztények hit- és erkölcsi 
életére. ~ ezenkivül hitünk nagy dogmatikus igazságairól emlé
keznek meg a legnagyobb liturgikus tiszteletadással. Ezek az 
ünnepek: 

a Szenthllromság Onnepe (lásd a 686. lapon), 
az úrnapja, nyolcadhal egyott (lisd a 694. lapon), 
jézus szeatséges Szlvének ünnepe (lásd a 982. lapon), 
a szeatséges Vér Onnepe (júl. l., lisd az 1039. lapon), 
aszent Kereszt két ünnepe (mij. 3. ésszept.l4.,1. a 958.ésl144.1.), 
az úr s:dneváltozásának ünnepe (aug. 6., lásd az 1096.1apon), 
a templomszentelés Onnepe (nov. 9;, lásd az 1228. lapon). 

A llol.opigos Szeat SzOz Oaaepel. 

A Szentlris is egyOtt ernUti az úr Jézus Krlsztussal az O Mes
anyját és az Egyház sem választja el tiszteletében az anyát é1 
Szent Fiát. Az lstenanya tisztelete a kereszténység azlvéMI fakadt 
legszebb virág és gyökerei magukig az evangéliumokig nyúlnak 
vissza. Ott halljuk már az angyal üdvözillszavait (Lk. l, 28), ott 
zeng az O hillaadó éneke az úr nagy tetteirOI (Lk. l, 48), ott dicsé
rik már a nép közül a boldog anyát (Lk. ll, 27). Ezért már a leg
elsO keresztények ls szent és tisztelendll személynek tekintették 
Krlsztus anyját. 

T/Jrttnn. Már Antiochiai Szent Ignác (t 105) ünnepli Máriát, 
cakl anyai méhében hordozta a mi Istenünket, jézus Krisztust.• 
Szent Jusztin vértanu és apologéta mint második tvát magasz
talja, ki Jóváteszi az elsll tva engedetlenségét. Az elsll apostoli 
hitvallás is (talán mflr az l. századból való) mily tisztelettel szól 

51* 
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a .szlizo-röl. A katakombák képein ott IAtjuk, mint például a 
Priscilla-katakombában ,amint gyermekét ölében tartja és IzaiAs 
próféta rámutat. 

A kereszténységgel egyidőben került ki a katakombákból a 
napvilAgra Szliz MAria tisztelete is. Nagy Konstantin már 3J~ban 
Niceában épit tiszteletére templomot, anyja, Szent Ilona pedig 
Betlehemben és Názáretben. Rómflban a legrégibb MArla-templom 
a Foromon van, az ú. n. •MarJa antiqua•, melyet l. Szilveszter 
pApa épittetett (t 335). Csakhamar felépül a hires Sancta Maria 
Major-bazilika is Liberius pápa alatt (t 366) és oly sokszor vagyunk 
ott a Szlizanyánál lélekben mi is a stációs-ünnepeken. A Jeghatal
masabban az efezusi zsina t mozdl totta el ö a Sz en t Szűz tiszteletét 
(431-ben), amikor kimondotta, hogy a boldogságos Szűz Mária 
valbban •iteo~óx~•. lsten anyja. 

Ettől kezdve a századok versenyeztek a Szűzanya tiszteleté· 
ben és egymAsután keletkeznek az ünnepek és ezeknek saját 
mlseszövegeik vannak. 

A liturgikus év Mária-ünnepeit két nagy csoportba lehet osztanl 
a) A dogmatikus Mária-ünne,nk az első csoport és ebbe azokat 

az ünnepeket sorozzuk, amelyekben a Szent Szliz földi életének 
eseményeit ünnepeljük meg, amint azok a Szentlrásb61 és szent
hagyományból ismeretesek. A Szent Szliz egész élete ez által lesz 
ismertté a keresztény hivők előtt, mert megünnepeljük : 

supl6ttltn torantatását (dec. 8.), ezt a nagy kitüntetést; 
szülttéslt (szept. 8.), mint üdvösségünk kezdetét ; 
sunt ntlllt (szept. 12.), mert Jézus neve meilett a legdrá-

gább nh; · 
a templomban va/ll telajánlását (nov. 21.), ahol rejtve él; 
suntsqts torantatását (márc. 25.), az ann al szavára Oyümölcs-

oltáskor 
Erzslbtltel val6 taldlkozását űúl. 2.) Sarlós Boldogasszonykor 
anyasátának boldogságát (okt. ll.) 
Fia szüleléséntk napjál (dec. 25.) és vele MAria édesanyai örö-

meinek idejét 
Fia bemutalása napját (febr. 2.); 
hitfájdalmát (fAjdalmas péntek és szept. 15.), végül 
mtnnybemtntltllt ls (al(f:. 15.), hogy ezzel élete teljes legyen a 

liturgiában. 
2. Egyházt6rttnelmi Mária-ünnepeknek nevezhetjük a másik 

csoportot. Ezek egyik részében MáriAt, mint hatalmas közben
jArónkat az égben köszöntjük, a másik részében a földön való 
megjelenését ünnepeljük. Az elsö ünnepek közé tartoznak : 

a R6zsajDzér l(lrálynéjlmak annepe (okt. 7.); 
Stglt6 Mária ünnepe (mAj. 24.) ; 
a J• Tanács Anyja (Apr. 26.) ; 
Mdria oltalma (nov. 2. vasAmapja); 
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A másik csoport főbb ünnepei : 
a tourdul jelenés évfordulója (febr. ll.) ; 
a lorttt6i ház ilonepe (dec. 10.) ; 
a Karmtl-htgyi Szüz (skapuláré) ünnepe (júl. 16.) ; 
a havas BoldiJilasszony (aug. 5.). 

A neatell ilaaepeL 

A suntek tisztdetének liturgikus alapjai. A liturgia a szenteket 
először, mint Istenrlek mindvégig hüséges és ezért most megdicsőlll t, 
boldog barátait tiszteli. Sokszor énekeli ilnnepilkön az Egyház : 
•Mily tiszteletreméltók, lsten, a te barfltaid; mily hatalmas 
a számuk•. Emellett tiszteli az EgyhAz a szentek fejedelmi, 
diadalmas uralkodását, magas állását az Egyházban és az egész 
emberiségben. •A szentek Itélik meg a népeket és uralkod
nak a nemzetek feleth - mondja a Mindenszentek Introitusa. 
De harmadszor ünnepeli bennük lsten szent orszagának Mstlt ú 
6stil. A szent apostolokról mondja például a liturgfa : •Ezek azok 
a férfiak, akik földi életükben saját vérük árán ül tették el az Egy
házat. Ittak uruknak kelyhéből és Isten baratal lettek•. A vér
tanuk véréből pedig mlnt lsten-vetette magból, nemzedékek 
támadtak Islen orszaga szamára. 

A liturgia tiszteli a szenteket, mlnt példaképeket Krisztus köve
tésében, mégpedig mind· az Istennek áldozott élettel (devotio), 
mind a tevékeny felebaráti neretettel (caritas). Ezeknek a sunt 
ptldaképekntk utánzását főként az ünnepi imádságban hang
súlyozza erősen az Egyház; mert annak utánzásAban, akit tisz
telünk, áll Szent Ágoston szerlnt az életerős tiszteletnek a leg
magasabb foka. Igy vezet el a liturgia a szentek tisztelete által a 
keresztény élet mélységeibe. 

Közvetlenül azonban az Egyház a szenteket a róluk való mtg
emléknls, nevilk és érdem ük megemiltése filtal tiszteli; továbbá 
azáltal, hogy ünnepélyes imádságban kéri az ő khbtnjárásukat 
(intercesslo) Istennél és az ő j6s6gos oltalmukat (patrocinium) 
föllittUnk ; azután azáltal ls, hogy alázatosan könyörllg, hogy velük 
/cilzlsslgbtn résztvehessUnk a dicsőségben ; ezenkivül a külllnböz6 
rangú ünnepek által stb. De a szentek tiszteletének a felsoroltakon 
kivül legmagasabb foka a liturgiában az eucharisztikus áldozat 
bemutatásában áll lstennel az ünnepell sunt tiszteletére. A benne 
való részvétel jelenti a s:tentnek legmagasabb liturgikus tiszteletét. 
Krisztussal, az egész Anyaszentegyház fejével való egyesülés az 
Eucharisztiában magival hozza a másvilág szentjeivel, mlnt az 
Egyház megdicsőült tagjaival való élettel legteljesebb egyesülést. 
A szentek tisztelete a •sunttk egyességéntk> hittételét a legszebben 
Juttatja kifejezésre és egyúttal misztériumos erővel szentségileg 
át la élteti velünk. 
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November 29 : Szent András apostol vlgiii6Ja. 
Ugyanezen a napon Uli az EgyhAz Szent Szaturnlnus emlé· 

kezetét ls. Tiszteletben álló öreg ember volt Rómában és 306-ban 
hitéért lefejezték. 

Bevonulásra.(Máté 4,18-19.) 

•

z úr a galileai tenger 
mellett láta két test
vért, Pétert és And

rást és hiv á őket: Jöjje
tek utánam és emberhalá
szokká teszlek benneteket. 
(Zs. 18, 2.) lsten dicsőségét 
beszélik az egek és keze 
míivét hirdeti az égbolt. r. 
Dicsőség. 

Könyörgés. Kérünk, min
denható lsten, hogy 

Szent András apostol, kinek 
ünnepére előkészülün k, esdje 
ki segitségedet nekünk; hogy 
bíineink adósságától felol
dozva egyszersmind minden 
veszélytől is megmenekül
jünk. A mi Urunk. 

Introitus. (Matth. 4, 18; 19.) 

llóminus secus mare 
Galilaeae vidit duos 
fratres, Petrum et 

Andréam, ·et vocávlt eos: 
Venite post me: fáciam vos 
fleri piscatóres hómlnum. 
(Ps. 18, 2.) Caeli enárrant 
glóriam Dei: et ópera má
nuum ejus annúntiat firma
méntum. r. Glória Patri. 

OrAtio. Quaesumus, omnl
potens Deus: ut beátus 

Andréas Apósto1us, cujus 
praevenimus festivitátem, 
tuum pro nobis imp1óret 
auxflium; ut, a nostrls reá
tibus · absolúti, a cunctis 
étiarn periculis eruámur. 
Per Dóminum. 

A 2. könyörgés, ha e nap mAr az Adventbe esik, a megelözó 
vasAmapról, ádventen kivül: megemlékezés Szent Szatuminusról: 

Isten, kl megengeded ne• oeus qui nos beátl Sa
künk" hogy Szent Sza- turnini Mártyris tui 

turnlnus vértanud születése concédis natalielo pérfrui: 
napján örvendhessünk; add, ejus nos tribue méritis adju
hogy érdemei megsegitsenek vári. Per Dóminum nostrum 
minket. A mi. jesum Christum. 
(A 3. könyörgés Adventben Szent Szaturnlnu~r()l, Adventen klvOI 

a Szent SzOzröl, 622. 1.) 

Szentlecke: Benedictio 1246. l. 
AtvonuiAsra. (Zsolt. 138, Graduale. (Ps. 138, 17-18.) 

17-18.) Mlly tiszteletremél- Nimis honoráti sunt arnici 
tók, lsten, a te barátaid, tui, Deus: nimis confortát us 
mily hatalmas a számuk. r. est principátus eórum. r. 
Megolvasnám őket, de szá- Dinumerábo eos: et super 
mosabbak a fövénynéL , arénam multiplicabúntur. 
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~ A szent evangélium sza
kasza Szent jános szerint. 

(1, 35-51.) 

Az időben: Áll vala jános 
és kettő az ő tanítványai 

közül. És ránézvén jézusra, 
ki arra járt, mondá: fme, az 
lsten Báránya! És hallá őt 
szólni a két tanítvány, és kö
veték jézust. Megfordulván 
jézus, és látván, hogy utána 
mennek, kérdé őket: Mit ke
restek? Azok pedig mondák 
neki: Rabbii (amit mester
nek értelmeznek) hol lakol? 
Mondá nekik: jertek és 
lássátok. Menének tehát és 
láták, hol lakik, és aznap 
nála maradának. Akkor 
mintegy tfz óra vala. And
rás pedig, Simon Péter 
testvére, egyik vala a kettő 
közül, kik ezt hallották Já
nostól, és követték őt. Ez 
először találkozék saját fi
vérével, Simonnal, és mondá 
neki: Megtaláltuk a Mes
siást (minek jelentése }(rísz
tus). És jézushoz vivé őt. 
jézus pedig rátekintvén, 
mondá: Te Simon vagy, Jó
nás fia; te Kéfásnak fogsz 
neveztetni, ami annyit tesz, 
mint Péter. Másnap Gali
leába akarván menni, talál
kozék Fülöppel. És mondá 
neki jézus: l(övess engem. 
Ez a Fülöp Betszaidából 
való volt, András és Péter 
városából. Fülöp találkozék 
Natánaellel, és mondá neki: 
Akiről Mózes Irt a törvény
ben és a próféták, megtalál
tuk jézust, józsef fiát Ná-

~uéntia sancti Evangélli 
secúndum joánnem. (1, 35-

51.) 

In illo témpore: Stabat 
joánnes, et ex discípulis 

ejus duo. Et respiciens je
sum arnbuJán tem, dicit: Ec
ce Agnus Dei. Et audiérunt 
eum duo disclpuli loquén
tem, et secúti sunt jesum. 
Convérsus autern jesus, et 
videns eos sequéntes se, dl
cit eis: Quid quaeritis? Qui 
dixérunt ei: Rabbi, (quod 
didtur interpretátum Ma
gister) ubi hábitas? Dicit 
eis: Venite, et vidéte. Vené
runt, et vidérunt ubi mané
ret, et apud eum mansérunt 
die illa: hora autern erat 
quasi décima. Erat autern 
Andréas frater Simónis Pe
tri unus ex duóbus, qui 
audferant a joánne, et se
cúti fúerant eum. lnvénit 
hic primum fratrem suum 
Sim ón em, et dl cit ei: lové
nimus Messfam (quod est 
interpretátum Christus). Et 
addúxit eum ad jesum. In
túitus autern eum jesus, 
dixit: Tu es Simon fili us 
jona: tu vocáberis Cephas, 
quod interpretátur Petrus~ 
ln crástinum vóluit exire in 
Oalilaeam, et invénit Philfp
pum. Et dicit ei jesus: Sé
quere me. Erat· autern Phi
llppus a Bethsáida, civitáte 
Andréae et Petri. lnvénit 
Phillppus Nathánael, et di
cit ei: Quem scripsit Móyses 
in lege, et prophétae, invéni
mus jesum filium joseph a 
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záretMI. Mondá neki Natá- Názareth. Et dixit ei Nathá
nael: Jöhet-e valami jó Ná- nael: A Názareth potest áll
záretblll? Felelé neki Fü- quid boni esse? Dicit ei Phi
löp: jer és lásd. Látván Jé- lfppus: Veni, et vide. Vidit 
zus a hozzájövő Natánaelt, jesus Nathánael veniéntem 
mondá fellile: (me, az igaz ad se, et d i cit de eo: . Ecce 
izraelita, kiben nincs álnok- vere lsraelfta, in quo dolus 
ság. Kérdezé 6t Natánae!: non est. D ici t ei Nathánael: 
Honnan ismersz engem? Unde me nosti? Respóndit 
Felelvén jézus, mondá neki: jesus, et dixit ei: Priúsquam 
Miellltt Fülöp téged hivott te Philippus vocáret, cum 
volna, mikor a fügefa alatt esscs sub ficu, vidi te. Re
voltál, láttalak téged. Fe- spóndit ei Nathánael, et ait: 
lelé neki Natánae! és mondá: Rabbi, tu es Fili us Dei, tu 
Rabbi l te vagy az lsten Fia, es Rex Israel. Respóndit 
te vagy Izrael királya. Fe- jesus, et dixit ei: Quia dixi 
lelvén jézus, mondá neki: tibi: Vidi te sub ficu, ere
Mivel azt mondottam ne- dis: majus his vidébis. Et 
ked: Láttalak téged a . fü- dicit ei: Amen, amen dico 
gefa alatt, hiszel; nagyobb vobis, vidébitis eaeium apér
dolgot fogsz látni ezeknél. tum, et Angelos Dei ascen
És mondá neki: Bizony, bl- dén tes, et descendéntes su
zon y mondom nektek, látni pra Filium hóminis. 
fogjátok az eget megnyilni, 
az lsten angyalait föl- és leszállani az Emberfia fölött. 

Felajánlásra. (Zsolt. 8, Offertorium. (Ps. 8, 6-7.) 
6-7.) Dicsliséggel és tiszte- Glória et honóre coronásti 
lettel koronáztad meg; és eum: et constitufsti eum su
kezed múvei fölé állftottad, per ópera mánuum tuárum, 
Uram! Dómlne. 

Csendes imádság. Elhoz- secreta. Sacrándum tibi, 
tuk neked, Urunk, az Dómfne, munus offéri

áldozathoz ezt az adományt, mus: quo beáti Andréae 
mellyel Szent András apos- Apóstoll solémnia recolén
tol ünnepét üljQk s egyszer-l tes, purificatiónem quoque 
smind lelkünk tisztulásáért nostris méntibus implorá
könyörgünk. A mi Urunk. 1 mus. Per Dóminum. 
A 2. csendes im!<ls~g Mventben a megelóző vasAmapról, Adven-

ten kivül Szent Szaturninusról : 

Szenteld meg, Urunk, a Múnera, Dómine, tibi
neked ajánlott adomá- dicáta sanctifica: et, 

nyokat és Szent Szaturni- intercedénte beáto Satur
nus vértanud közbenjárá- nino Mártyre tuo, per haec 
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sára, általuk kiengesztelll-l éadem nos placátus inténde. 
dötten tekints le ránk. A Per Dóminum nostrum je-
mi Urunk. sum Christum. 
(A 3. csendes lmfldsllg fldventben Szent Szaturninusról, fidventen 

kivlll a Szent Szlb.:ről, 624. 1.) 

Prefáció a közöt, 568. 1. 

Aldozásra.Uán. 1,41, 42.) 1 Communio. Uoann. l, 41 
Mondá András a fivérének, et 42.) Dicit AndréasSirnőni 
Simonnak: megtaláltuk a fratri suo: lnvénimus Mes
Messiást, vagyis Krisztust, slam, qui dicitur Christus: 
és Jézushoz vivé őt. et addúxit eum ad jesum. , 

Aldozás utáni imádság. Vet
tük, Urunk, a szentsé

geket s alázatosan kérünk, 
hogy Szent András aposto
lod közbenjárására az, amit 
az ll vértanuságának tiszte
letére cselekszünk, legyen a 
mi gyógyltó eszközünk. A mi. 

Postcommunio. Percéptis, 
Dómine, sacraméntis 

suppliciter exorámus: ut, 
intercedénte beáto Andréa 
Apóstolo tuo, quae pro illfus 
vencránda gérimus passióne, 
nobis proflelant ad medé
lam. Per Dóminum. 

A 2. flldozlls utflni imfldsllg fldventben a megelőző vasflmapról, 
Adventen kívül Szent Szatuminusról: 

Kérünk, Urunk, szenteljen sanctificet nos, quaesu
meg minket szentséged- mus, Dómine, tui per

nek vétele; s tegyen szen- céptio sacramént i: et inter
teid közbenjárására elfoga- cessióne Sanctórum tuórum 
dottakká előtted. A mi 1 tibi reddat accéptos. Per 
Urunk. ; Dóminum. 
(A 3. flldozlls utiini imfldsflg ádventben Szent Szatumlnusról, 

ádventen kívül a Szent Szűzröl, 625. 1.) 

November 30: Szent AndrAs apostol. 

András, Simon Péter testvére, János evangélistflval egyOtt 
Keresztelll Szent János tanltványa volt, mlelött Jézu! tanltványa 
lett volna. Meghlvásllt a mai evangélium tárgyalja. - Pünkösd 
után el6ször Palesztlnflban, majd Scythlflban, Epirusban és Tbrfl· 
dában hirdette az evangeliumo!. Vértanuhalflllal halt meg, mert 
Patrasban (Achaisban) fölfeszltették egy X-alakú keresztre, 
melyet róla András-keresztnek neveznek. A vértanuságát Urgyaló 
Acta tele van a szent keresztet magasztaló szavaival. Ezért hivjAk 
lit magá.t ls a kereszt apostolának. - Testét elllször Konstantl· 
nápolyba vitték, majd később Nápolyba ; fejét pedig 1462-ben 
a Szent Péter-templomban testvére slrja mellé temettek. 
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Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) lntroitus. (Ps. 138, 17.) 

m ily tiszteletreméltók ~~i hi autern nimis hono-
elóttem, lsten, a te · ráti sunt arnici tui, 
barátaid, mily ha- Deus: nimis confor-

talmas a számuk. (Zs. 138, tá tus est principátus eórum. 
1-2.) Uram. te megvizsgál- · (Psalm. ibid., 1-2.) Dómine, 
tál és Ismersz engem; tudod, l probásti me, et cognovist i 
ha leülök és ha felkelek. 'f. me: tu cognovlsti sessiónem 
Dicsőség az Atyának és meam, et resurrectiónem 
Fiúnak és Szentléleknek. l meam. 1. Glória Patri. · 

Könyörgés. Felségedet, Qrátio. Ma jestátern tuam, 
Urunk, könyörögve kér- Dómine, suppliciter 

jük, hogy Szent András exorámus: ut, sicut Ecclé
apostol, ki Egyházadban siae tuae beátus Andréas 
tanitott és kormányzott, Apóstolus éxstitit praedicá
járjon közbe értünk szünte- tor et rector; ita apud te sit 
lenül előtted. A mi Urunk l pro nobis perpétuus inter-
jézus Krisztus. céssor. Per Dómlnum. 
(A 2. könyörgés Adventben: megemlékezés a megelöz6 vas.\rnapr61.) 

Szentlecke Szent Pál apos- l Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt Je-j Apóstoli ad Romános. (10, 

veléblíl. (10, 10-18.) 10-18.) 

Testvérek: A szlv hite fratres: Corde enim cré
megigazulására s a szij- ditur ad justitiam: ore 

jal való megvallás üdvös- autern conféssio fit ad salú
ségre szolgál. Az Irás tem. D ici t enim Scriptúra: 
ugyanis azt mondja: Mindaz, Omnis, qui credit ln ill um, 
aki hisz őbenne, meg nem non confundétur. Non enim 
szégyenül. Nincsen ugyanis est disUnctio judaei, et 
különbségtétel zsidó és gö- Graeci: nam idem Dóm i n us 
rög között; me rt ugyanazon ómnium, d i ves in omnes, 
egy Urunk van mindnyá- qui invocant illum. Omnis 
junknak, aki gazdag mind- enim, quicúmque invocáve
azok Iránt, akik őt segltsé- rit nomen Dómlni, salvus 
gül hlvják. Mert mindenki, erit. Quómodo ergo invocá
akl segítségül hlvja az úr bunt, in quem non eredj
nevét, üdvözül. De hogyan dérunt? Aut quómodo ere
hivják segitségill azt, aki- dent ei, quem non audié
ben nem hisznek? S hogy runt? Quómodo autern 
higgyenek abban, akit nem áudlent sine praedicánte? 
hallottak? S hogy halljanak, Quómodo vero praedicá
ha nincsenek, akik hirdes- bunt, nisi mittántur? sicut 
sen ek? S hogyan hirdessék. sr•iptum est: Quam speciősi 
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hacsak nem küldetnek; l pedes evangelizántium pa
amikép meg van Irva: Mily cem, evangelizántlum bona l 
gyönyörűségesek azok lábai, Sed non omnes obédiunt 
kik hirdetik a békét, hirde- ' Evangélio. Isalas enim dl
tik a jókat. De nem mlnd- cit: Dóm i ne, quis crédidit 
nyájan fogadták engede!- auditui nostro? Ergo fides 
mességgel az evangéliumot. ex audltu, auditus autern 
Azért mondja lzaiás: Uram, per verbum Christi. Sed 
ki hitt annak, amit tólünk dico: Numquid non audié
hallott? Eszerint a hit hal- runt? Et quidem in omnern 
Jásból van, a hallás pedig terram exlvit sonus eórum, 
Krisztus szava által. De et in fines orbis terrae verba 
kérdem: Vajjon nem hal- eórum. · 
lották -e? Sőt ellenkezőleg: 
Hangjuk elhatott az egész földre és beszédük a föld
kerekség határaira. 

Atvonulásra. (Zsolt. 44, Graduale. (Ps. 44, 17-18.) 
17-18.) Az egész világ feje- Constltues eos prlncipes su
delmelvé teszed őket, em lé- per omnern terram: mémo
kezetessé teszik nevedet, res erunt nóminls tul, Dó
Uram. -,. Atyáid helyébe mine. -,. Pro pátribus tuis 
fiaid születnek, dicsérni fog- nati sunt tibi filii: proptérea 
nal< érte a népek. pópuli confitebúntur tibi. 

Alleluja, alleluja. -,. Az Allelúja, allelúja. 1 Di-
úr szerette Andrást, mint a léxit Andréarn Dóminus in 
kellemes illatot. Alleluja( odórem suavitátis. Allelúja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti EvangéJü 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (4, 

(4, 18-22.) 18-22.) 

Az időben: jézus a galileai {" illo témpore: Ambulans 
tenger me ll ett járva,láta jesus juxta mare Gali

két testvért, Simont, ki Pé- laeae, vidit duos fratres, Si
ternek hivatik, és fivérét mónem, qui vocátur Petrus, 
Andrást, amint hálót veté- et Andréarn fratrem ejus, 
nek a tengerbe mert halá- mitténtes rete in mare 
szok valának. ~s mondá ne-J (erant enim piscatóres), et 
kik: Jöjjetek utánam, és em-l ait il lis: Venite post me, et 
berhalászokká teszlek ben- fáciam vos fleri piscatóres 
neteket. Azok pedig mind- hóminum. At illi contlnuo, 
járt elhagY.ván hálóikat, rellctis rétibus, secúti sunt 
követék cR Es onnan tovább eum. Et procédens Inde, vi
menvén, láta más két test- dit álios duos fratres, jacó-



IH 2 NOVEMBER 30. 

vért, jakabot, Zebedeus bum Zebedaei, et joánnem 
fiát, és testvérét Jánost, fratrem ejus in navi cum 
amint atyjukkal, Zebedeus- Zebedaeo patre eórum, refi
sal rendezgették hálóikat a , eiéntes réti a sua: et vocávlt 
hajóban; és hl vá őket. Azok eos. Illi autern sta tim, relfc
pedig rögtön elhagyván tis rétibus et patre, secúti 
hálóikat és atyjukat, köve- sunt eum. 
ték őt. 

Felajánlásra. (Zs. 138, Offertorium. (Ps. 138, 
17.) Mily tiszteletre méltók 

1

17.) Mihi autern nimis ho
elllttem, lsten, a te bará- noráti sunt arnlel tui, Deus: 
taid, mily hatalmas a szá- nimis confortAtus est prin-
muk. cipátus eórum. 

l 

Csendes imádság. Áldo- C: ecreta. Sacrifidum no
za ti adományunkat ..._ strum tibi, Dómine, 

tegye előtted kedvessé, ké- quaesumus, beátl Andréae 
rlink. Urunk, Szent András Apóstoli precátio sancta 
apostolnak szent könyör- conclliet: ut, in eu jus ho
gése, hogy akinek tisztele- nóre solémniter exhibétur, 
tére linnepélyesen bemutat- ejus méritis efficiátur ac
juk, annak érdemei által céptum. Per Dóminum no
váljék elfogadottá. A mi strum jesum Christum Fl-
Urunk. lium tuum. 
(A 2. csendes Imádság ádventben: a megell!zG vasárnapról.) 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 
Áldozásra. (Máté 4, 19- Communio. (Matth. 4, 

20.) Jöjjetek utánam és 19-20.) Venite post me: tá
emberhalászokká teszlek ciam vos fleri plscatóres 
benneteket. Azok erre hóminum: at illi contlnuo, 
mindjárt elhagyván hálói- relfctis rétibus, secúti sunt 
kat követék az Urat. Dóminum. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi
Magunkhoz vettük, mus, Dómine, divina 

Urunk, Szent András ünne- , mystéria, beáti Andréae 
pének örvendezve az isteni : Apóstoli festivitáte laetán
misztérlumot és kérünk, 1 tes: quae, sicut tu is Sanct ls 
add hogy szenteidnek dicsll- ad glóriam, ita nobis, quae
ségére, neklink pedig bú- sumus, ad véniam prodésse 
neink bocsánatára szolgál- perflclas. Per Dóminum no-
jon. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. áldozils utáni Imádság ádventbcn: a megelőző vasárnapról.) 
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December 2 : Szent Blblána szliz és vértanu. 
Vértanucsalfld sarja ; apja, anyja, nővére meghaltak t<risz

tusért. Ólmos korbflccsal addig verték őt is, mlg kl nem leheUte 
lelkét. t 363 (?) körül Rómflban. Az okos szdzek egyike ö, akik 
églllflmpflval mennek a közeledő ÜdvGzltö elé. J<övessük példáját. 

Szentmise: Me exspectavérunt, 1305. 1., az alflbbl.könyGrgéssel: 

K 6nyörgés. lsten, minden Qrátio. Deus, ómnlum tar
jónak adója, ki Bibiána gltor bonórum, qui ln 

szolgálódban a szűzesség fámula tua Biblána cum 
virágához a vértanuság pál- virginitátis flore martyril 
máját ffizted, az ő közben- palmam conjunxlsti: men
járására fűzd a szeretet ál- : tes nos t ras ej us Interees
tal szfvünket magadhoz, sióne tibi caritáte conjúnge; 
hogy a veszélyekilli megsza- ut, amótis perfculis, prae
badulva; elnyerjük az örök mia consequámur aetérna. 
jutalmakat. A ml Urunk. Per Dóminum. 

December 3 : Xavéri Szent Ferene hitvalló. 
Spanyol nemes csalfid sarja. Pflrisban egyetemi tanflr volt, 

amikor Loyolai Szent lgnflccal megismerkedett és tflrsal közé 
lépett. Tfz évig Indiában és japflnban térltett. BuzgóságAra jel
lemz(! az ll lmfldsága : Adj, Uram, lelkeket nekem. Altala a mlsz
szlós apostol is késziti a liturgiflban az úr útjflt. Meghalt Szanelln 
szigetén 1552-ben. A hitterjesztlik pflrtfogója. 

Bevonulásra. (Zs.l18, 46-47.) jlntroitus. (Ps. 118, 46-47.) 

llizonyságaidról kirá- ·,' lloquébar de testlmó-
lyok előtt beszé- niis tuis in conspéc-
lek és nem szégye- l tu regum, et non 

nülök meg; parancsaid- confundébar: et meditábar 
ról elmélkedem, mert sze- in mandátls tuls, quae dlléxl 
retem őket. (Zs. 116, J -2.) nimis. (Ps. J 16, J -2.) Lau
Dfesérjétek az Urat mind, dáte D6mlnum, omnes gen
ti nemzetek, dicsérjétek tes, taudáte eum, omnes pó
őt valamennyien, népek, puli: quóniam confirmAta 
mert Mséges az ő irgalma est super nos misericórdla 
irántunk, s örökre megma- ejus, et véritas Dómini ma
rad az úr hűsége. t. Dicső- net ln aetérnum. 1. Glória 
ség. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Sze nt orAtio. Deus, qui lndiá· 
Ferenc prédikációja és rum gentes beáti Fran

csodái által akartad Egy- 1 cfsci praedicatlóne et mlrá-
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házadba vezetni India né-~ culis Ecclésiae tuae aggre
peit: engedd kegyesen, hogy gá re volulsti: concéde pro
akik az 6 dicsóséges érde- pftius; ut, cujus gloriósa 
meit tiszteljük, erényeinek l mérita venerámur, virtú
példáit ls utánozzuk. A mi j tum quoque imitémur 
Urunk. exémpla. Per Dóminum. 

NB. Adventben, ha valamely szentről szól a szentmlse és 
mbképen nem jelöljük, 2. könyörgésnek, csendes és AldozAs utAnl 
lm!ddgnak mindig a megelőző Adventi vasárnap könyörgését, 
aendes és flldozAs utáni imádságát kell rr.ondanunk. 

Szent1ecke: Corde enim, 810. l. 

Atvonulásra. (Zs. 91, 13 Graduale. (Ps. 91, 13 et 
és 14.) Virul majd az igaz, 14.) justus ut palma floré
mint a pálma, gyarapszik, bit: sicut cedrus Liban i 
mint a Libanon cédrusa az multipllcábitur in domo Dó
úr házában. l'. (Zsolt. 91, 3.) mini. 'f. (Ibid., 3.) Ad an
Hirdetni reggelenkint ke- nunliándum mane miseri
gyelmedet, éjjelente hűsé- córdiam tuam, et veritátern 
gedet. tuam per noctem. 

Alleluja, alleluja. r. (Jak. Allelúja, allelúja. 'f. (Jac. 
l, 12.) Boldog a férfiú, aki a 1,12.) Beátus vir, qui suffert 
kisértést kiállja, mert hű- tentatiónem: quóniam cum 
nek találtatván, elnyeri az probátus fúerit accfpietcoró-
élet koronáját. Alleluja. nam vitae . .<\llelúja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Márk szerint. secúndum Marcum. (16, 15-

(16, 15-18.) 18.) 

Az időben: Mondá jézus .
1 
J n illo témpore: Dixit jesus 

tanftványainak : El- discfpulis suis: Eúntes in 
menvén az egész világra, mundum univérsum, praedi
hirdessétek az evangéliu- cáte Evangélium omni erea
rnot minden teremtmény- túrae. Qui credfderit, et 
nek. Aki hiszen és megke- baptizátus fúerit, salvus 
resztelkedik, üdvözül; aki erit: qui vero non credide
pedig nem hiszen, elkárho- l rit, condemnábitur. Si~na 
zik. Azokat pedig, akik hisz- autern eos, qui credidenn t, 
nek, ezen jelek fogják kl- haec sequéntur: ln nómine 
sérni: Az én nevemben ö r- meo daemónia ejlcient: lio
dögöket űznek ki; új nyel- guis loquéntur novis: ser
veken szólnak; kigyókat péntes tollent: et si mortl
vesznek fel; és ha valami . ferum quid blberint, non eis 
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halálosat isznak, nem árt J nocébit: super aegros manus 
nekik; a betegekre kezeiket lmpónent, et bene habé
teszik és meggyógyulnak. bunt. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertorium. (Ps. SS, 25.) 
Vele lesz hűségem és kegyel- Véritas mea; et misericórdia 
mem és felemelkedik a szarva mea cum ipso: et in nómine 
nevemben. meo exaltábitur cornu ejus. 

Csendes imádság. Add secreta. Praesta nobis, 
meg, kérOnk, mlnden- quaesumus, omnipo

ható lsten, hogy alázatos tens Deus: ut nostrae hu
áldozatunk kedves legyen militátis oblátio, et pro 
előtted szenteid tiszteletére tuórum tibi grata sit honóre 
és tisztitsa meg testiln- Sanctórum, et nos córpore 
ket és lelkünket. Ami Urunk páriter et mente purifi cet. 
Jézus Krisztus. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Máté 24, 46- Communio. (Matth. 24, 
47.) Boldog az a szolga, kit 46-47.) Beátus servus, 
mikor ura eljövend, ébren quem, cum vénerit dómi
talál. Bizony mondom nek- n us, iovénerit vigliántem: 
tek, minden vagyona fölé amen dico vobis, super óm
rendeli őt. nia bona sua constltuet eum. , 
!\. ldozás utáni imádság. 
.t\ Kérünk mindenható ls
ten,hogy ml, akik ezt a meny
nyei táplálékot magunkhoz 
vettük, Szent Ferenc hit
vallód közbenjárására min
den bajtól védve legyünk. 
Ami Urunk. 

Postcommunio. Quaesu
mus, omnipotens Deus: 

ut, qui caeléstla allménta 
percépimus, intercedénte 
beáto Francfsco Confessóre 
tuo, per haec contra ómnla 
advérsa muniámur. Per Dó
minum. 

December 4: Krlzológus Szent Péter püspök, hitvalló, egy
háztanító. 

Gyönyöril szentbeszédelért kapta a Chrysologus - Arany· 
beszédű melléknevet. lll. Sixtus pápa mennyel jelenés alapján 
tette 6t meg Ravenna pOspökévé. Meghalt ugyanott 449·ben. 

Ugyanezen a napon Uli az EgyhAz Szent Borbála szűz és vér· 
tanu emlékezetét. Sok kinzás után lefejezték 306-ban, Klsflzslá· 

ban. A tűzérek és haldoklök pflrtfog6ja. 
Szenbnise: ln médlo, 1288.1., az alábblak kivételével. 

Könyörgés. lsten, ki a ki-,Qrátio. Deus, qui beátum 
váló egyháztanitót, Petrum Chrysólogum 

Krizológus Szent Pétert is- Doctórem egréglum, divini-
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teni csodáddal jelölted ki l tus praemonstrátum, ad re
arra, hogy Egyházadnak ve- géndam et instruéndam Ec
zetójéül és tanltójául kiv á- désiam tu am éligi volulsti: 
lasszák, add meg kérünk, praesta, quaesumus; ut, 
hogy 6, aki a földön életünk quem Doctőrern vitae ha
tanitója volt. a mennyben búimus ln terris, interees
közbenjárónk legyen. A mi sórem habére mereámur ln 
Urunk caelis. Per Dómlnum. 
(A 2. könyörgés : megemlékezés a megell!zö fldventl vasámapról, 
a 3. Szent Borbáláról, a Loquébar kezdetli szentmlse könyörgé-

sével, 1301. 1.) 

Atvonulásra. (Sir. fia 44, 1 Graduale. (Eceli. 44, 16.) 
16.) Ime, a főpap, ki életé- Ecce sacérdos magnus, qui 
nek napjaiban tetszett az in diébus suis plácuit Deo. 
Istennek. -r. (U. o. 20.) Nem -r. (Ibid., 20.) Non est ln
akadt hozzá hasonló, ki úgy véntus similis illi, qui con
megtartotta a Fölséges tör- serváret legern Excélsi. 
vényét. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. -r. (Ps. 
109, 4.) Pap vagy te mind- 109, 4.) Tu es sacérdos in 
örökké, Melkizedek rendje l aetérnum, secúndum órdi
szerlnt. Alleluja. nem Melchísedech. Allelúja. 
(A 2. csendes lmAdsflg a megell!zl! Adventi vasArnaprbl, a 3. Szent 

BorbAIAról, 1304. 1.) 

Aldowra. (Máté 25, 20- Communio. (Matth. 25, 
21.) Uram, öt talentumot 20 et 21.) Dómine, quinque 
adtál nekem, Ime, másik talénta tradid Isti mihl: ecce 
ötöt nyertem rajta. Jól van, ália quinque superlucrátus 
derék és hű szolgám; mivel- sum. Euge, serve bone, et 
hogy a kevésben hű voltál, fidélis, quia in pauca fuisti 
sokat bfzok rád; menj be fidélis, supra multa te con
Urad örömébe. stltuam, intra in gáudium 

Dómini tui. 
(A 2. Aldozila utAn! imAdsag a megelözl! Adventi vanrnapról, a 

3. Szent BorbAIAról. 1304. 1.) 

December 5 : Megemlékezés Szent Szabbás apitról. 

PalesztinAban élt és ott is nalt meg, jenizsAlern közelében, 
532-ben. Az Igaz hit harcosa volt, kOlönösen a kalcedonl zsinat 
ellenségeivel szemben. A mise a megelőző Adventi vasArnapról 
van, Szent Szabbásról csak megemlékezUnk az Os justl kezdetú 
azentmlse könyörgl!seivel, 1298. l. 
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December 6 : Szent Mlklós püspök és hitvalló. 
Qörögorsz.Agban élt és ott ls halt meg, Myrában 350. Az ajándékot 
osztogató Szent Miklós ünnepe beillik ádventbe, mlnt az üdvössq 

ajándékát hozó úr Odvözitő előhlrnöke. 

Bevonulásra. (Sirák 45, 30.) Introitus (Eceli. 45, 30.) 

flele a béke szöyetségét .tá tui t ei Dóm in us te-
kötötte az Ur, hogy starnéntum pacis, et 
il lesz fejedelme, prlncipem fecit eum: 

hogy ilt és ivadékát illesse ut sit illi sacerdőtil dignitas 
a főpapi méltóság mind- in aetérnum. (Ps. 131, J.) 
örökre. (Zs. 131, 1.) Uram, Meménto, Dómine, David: 
emlékezzél meg Dávidról és et omnis mansuetúdlnis 
minden gyötrődésérill. r. ejus. r. Glória Patri et 
Dicsőség. Fllio. 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
Miklós püspököt szám- Nicoláum Pontificem 

talan csodával ékesltetted, innúmeris decorásti mirá
add, kérünk, hogy érdemei culis: tribue, quaesumus; ut 
és imádsága által a pokol ejus mérltis et précibus a 
lángjaitói megszabadulj unk. gehénnae incéndiis liberé-
A mi Urunk. mur. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstoli ad Hebraeos. (13, 

léblll. (13, 7-17.) 7-17.) 

l~estvérek: Emlékezzetek fratres: Mementóte prae
meg elüljáróitokról, kik positórum vestrórum, 

nektek az lsten igéjét hir- qui vobis loeúti sunt ver
dették; kiknek élete végét b um Dei: quorum intuéntes 
szemlélvén, kövessétek hi- éxitum conversatiónis, imi
tOket.jézus Krisztus ugyan- tárnini fidem. Jesus Chris
az tegnap és ma és mind- tus heri, et hódte: ipse et in 
örökké. Sokféle és Idegen ta- saecula. Doctrinis váriis et 
oltásokkal ne engedjétek peregrinis nolíte abdúci. 
magatokat félrevezetni; Optimum est enim grátia 
mert legjobb a szlvet kegye- stabilire cor, non escis, quae 
lemmel erősiteni meg, nem non profuérunt ambulánti
ételekkel, melyek nem hasz- bus in eis. Habémus altáre, 
náltak az azokkal élőknek. de quo édere non habent 
Van oltárunk, amelyrill nem potestátem, qui tabernáculo 
ehetnek azok, akik a sátor- desérviunt. Quorum enim 
nak szolgálnak. Mert amely animálium infértur sanguis 

Misszile. 52 
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állatok vérét a főpap a bú- • pro peccáto in Sancf a per 
nért a szentélybe viszi, azok pontificem, horum córpora 
testét a táboron kivül ége- eremántur extra castra. 
tik el. Ezért Jézus is, hogy a Propter quod et jesus, ut 
saját vére által megszentelje sanctificáret per suum sán
a népet, a kapun kivlll szen- guinem pópulum, extra por
vedett. Menjünk ki tehát tam passus est. Exeámus 
őhozzá a táboron kivnl, hor- lgitur ad eum extra castra, 
dozván az ő gyalázatát. impropérium ejus portán
Mert nincsen itt maradandó tes. Non enim habémus hic 
városunk, hanem a jöven- maoéntern civitátem, sed 
dőt keressük. Általa mutas- futúram inqufrimus. Per Ip
suk be tehát lstennek min· sum ergo offerámus hóstiam 
denkor a dicséret áldozatát, laudis semper Deo, ld est 
azaz gyümölcsét ajkunknak, fructum iabiórum confitén
mely az 6 nevét magasz- tium nómini ejus. Benefi
talja. A jótékonyságról pe- céntiae autem, et commu
dig és az adakozásról ne fe- niónis nolfte oblivisci: táli
ledkezzetek meg; mert ily bus enim hóstiis promerétur 
áldozatok tetszenek az Is- Deus. Obedfte praepósitls 
tennek. Engedelmeskedje- vestris, et subjacete eis. lpsl 
tek elüljáróitoknak és hó- enim pervigilant, quasi ra
doljatok nekik, mert ők őr- tiónem pro animábus ve
ködnek, mint akik számot stris · redditúri. 
fognak adni lelketekért. 

Atvonulásra. (Zs. 88, 21- Graduale. (Psalm. 88, 21-
23.) Megtaláltam Dávidot, a 23.) lnvéni David servum 
szolgámat, felkentem őt meum, óleo sancto meo unxi 
szent olajommal és kezem eum: manus enim mea 
lesz a segitsége, karom az ő auxiliábitur ei, et bráchium 
erőssége. r. Semmit sem meum confortábit eum. 1. 
tehet vele az ellenség és Nihil profidet inlmicus ln 
nem árthat majd neki a eo, et fllius lniquitátis non 
gonoszság fia. nocébit ei. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
91, 13.) Virul majd az igaz, 91, 13.) justus ut palma 11o
mint a pálma, gyarapszik, ré bit: sicut cedrus Liban i 
mln~ a Libanon cédrusa. Al-l multipllcábltur. AUelúja. 
leluJa. : 

A szent evangélium: Homo péregre proficlscens, 1283. l. 

Felajánlásra (Zs. 88, 25.) 1 Offertoriwn. (Ps. 88, 25.) 
Vele lesz hűségem és ke- . Véritas mea, et misericórdia 
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gyelmem, és fölemelkedik a l mea cum ipso: et ln nómine 
szarva nevemben. meo exaltábitur cornu ejus. 

Csendes imádság. Szenteld secreta. Sanctifica, quae
meg kérünk, Urunk ls- sumus, Dómloe Deus, 

tenünk, ez adományokat, haec múnera, quae in solem
melyeket Szent Mlklós pOs- nitáte sanctl Antlstitis tui 
pököd ünnepén bemuta- Nicofái offérlmus: ut perea, 
tunk, hogy balsorban, jó- vita nostra inter advérsa et 
sorsban egyaránt, irányit- próspera ubique dirigátur. 
sák életünket. A mi Urunk Per Dómlnum nostrum Je-
Jézus Krisztus. sum Christum. 

Áldozásra. (Zsolt. 88, 36- Communio. (Ps. 88, 36-
38.) Megesküdtem egyszer 38.) Semel jurávi in sancto 
szentségemre, örökké tart meo: semen e jus in aetér
ivadéka; és mint a nap, szi- num manébit, et sedes e jus 
nem előtt a trónja; meg- sicut sol in conspéctu meo, 
marad örökké, miként a et sicut luna perfécta in 
hold, s a híiséges égi tanu. l aetérnum, et testis in caelo 
, fidélis. 
A ldozás utáni imádság. Az postcommunio. Sacrifi eia, 

1--\ áldozatok, melyeket quae súmpsimus, Dó
Szent Miklós püspököd On- mine, pro solemnitáte sanct! 
nepén magunkhoz vettünk, 

1 
Pontificis tui Nicolái, sempi

tartsanak meg minket,l térna nos protectióne con
Urunk, állandó oltalmuk- sérvent. Per Dóminum no-
kal. A mi Urunk. strum Jesum Christum. 

December 7 : Szent Ambrus püspök, hitvalló és eohál:tanitó. 
Trierben született, Rómiban nevelkedett, s Milinó pOspöke 

lett. December 7-én szentelték fel. ó téritette meg Szent Ágostont. 
Beszéde és himnuszal mutatjik nagysigit. Mllánóban halt meg, 

397-ben, április 4-én. Ott ls van eltemetve. 

Szentmise: ln médlo 1288. t., az alábblak kivételével. 
(A 2. könyörgés megemlékezés a megel6zö Adventi vasirnapról, 

a 3. a Szeplötelen Fogantatás vlglliájáról, 821 1.) 

Atvonulásra. (Sirák fia Graduale. (Eceli. 44, 16.) 
44, 16,) {me, a főpap, kl Ecce sacérdos magnus, qui 
életének napjaiban tetszett in dlébus suis plácult Deo. 
az Istennek. -,. (U. o. 20.) -,. (Ibid., 20.) Non est in
Nem akadt hozzá hasonló, l véntus simiils illi, qui con
kl úgy megtartotta a Fölsé-l serváret legern Excélsi. 
ges törvényét. 
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Alleluja, alleluja. J, (Zs. 
109, 4.) Megesküdött az úr 
és nem bánja meg: Pap vagy 
te mindörökké, Melkizedek 
rendje szerint. Alleluja. 

Allelúja, allelúja. J. (Ps. 
109, 4.) j urávit Dóminus, et 
non poenitébit eum: Tu es 
sacérdos in aetérnum, se
cúndum órdinem Melchlse

. dech. Allelúja. 
Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertoriwn. (Ps. 88, 25.) 

Vele lesz hűségem és kegyel- Véritas mea, et mlsericórdia 
mem, és felemelkedik a mea cum ipso: et in nómine 
szarva nevemben. meo exaltábitur cornu ejus. 

Csendes imádság. Minden- secreta. Omnipotens sem
ható örök lsten, engedd, pitérne Deus, múnera 

hogy az adományok, melye- tuae majestáti obláta, per 
ket Fölségednek felaján- intercessiónem beáti Am
Junk, Szent Ambrus hitval- brósii Confessórls tui atque 
lód és püspököd közbenjá- Pontlficis, ad perpétuam 
rására örök üdvösségünkre l nobis fac provenire salútem. 
szolgáijanak. A mi Urunk. Per Dóminum. 

(A 2. csendes lmfldsflg az lidventról, a 3. a vigiliAról, 821. 1.) 

Prefáció a közös, 568. l. 

Áldozásra. (Zs. 88, 36- : Conununio. (Ps. 88, 36-
38.) Megesküdtem egyszer : 38.)· Semel jurávi in sancto 
szentségemre, örökké tart, meo: semen ejus in aetér
ivadéka és mlnt a nap, szi- · num manébit, et sedes ejus 
nem előtt a trónja, megma- . sicut sol in conspéctu meo, 
rad örökké, miként a hold, et sicut luna perfécta in 
s a húséges égi tanu. 

1 
aetérnum, et testis Jn caelo 

: fidélis. . ' 
A ldozás utáni imádság. Üd- ; postconununio. Sacramén-

1-\ vösségünk szentségeit l ta salútis nostrae susci
magunkhoz véve, engedd, ' piéntes, concéde, quaesu
kérünk, mindenható lsten,: mus, omnipotens Deus: ut 
hogy mindenütt segitsen beátl Ambrósii Confessóris 
minket Szent Ambrus hit- tui atque Pontlflcis, nos 
vallód és püspököd imád- ubique orátio ádjuvet; in 
sága, kinek tiszteletére ezt cujus veneratlőne haec tuae 
az áldozatot Fölségednek obtúlimus majestátl. Per 
bemutattuk. A mi Urunk. Dóminum. 

(A 2. ildozlis utflni lmlidslig az fldventról, 3. a vigilifiról 822 1.) 

Utolsó szent evangelium : Liber f!eneraliónis, 1139. l. 



DECEMBER 1. 821 

Ugyanaznap, december 7: SzepUJtelen FogantatAs vlglllája. 

Bevonulásra (Zs. 65, 16.) Introitus. (Ps. 65, 16.) 

IIIJI mind, kik félitek az ~~enlte, audite et nar-
lstent, jertek, hall- rábo, omnes qui ti-
játok, elbeszélem, métis Deum, quanta 

mlly nagy dolgokat eseteke- fecit Dóminus ánimae meae. 
dett az úr velem. (Zs. 65, (Ps. ibid., 1-2.) Jubiláte 
1-2.) Ujjongj az lstennek Deo, omnis terra: psalmum 
egész világ, mondjatok ne- dlcite nómini ejus, date gló
vének éneket, dicsőségét dl- riam laudi ejus. '· Glória 
csérvezengjétek.,.Dicsőség. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Unlgé
szülöttednek Anyját niti tui Matrem ab ori

fogantatásakor csodálato- gináJi culpa in sua Caneep
san megőrizted az áteredő tióne mirabfliter praeservá
bűntől: add, kérünk, hogy sti: da, quaesumus; ut sua 
közbenjárása által meg- nos intercessióne munltos, 
erősödve, tiszta szlvvel ve- corde mundos fácias suae 
gyünk részt ünnepén. interésse festívltáti. Per 
Ugyanazon a ml Urunk. eúmdem Dóminum. 

(A 2. könyörgés: megemlékezés Szent Ambrusról, 1288. 1., 
a 3. megemlékezés a megel6zó fldventl vasllrnapról.) 

Szentlecke: Ego quasi vitls, 1062.1. 

Atvonulásra. (Péld. 9, 1.) Graduale. (Prov. 9, l.) 
A bölcseség házat épitett Sapiéntia aedificávlt sibi 
magának, kifaragta hét osz- domum, excldit colúmnas 
lopát. '·(Zs. 86, l, 2.) Szent septem. '· (Ps. 86, 1-2.) 
hegyeken vetette meg alap- fundaménta ejus in móntl
jait; szereti az úr a Sionnak · bus sanctis: diligi t Dóminus 
kapuit, jobban, mint Jákob l portas Sion super ómnia ta-
többi hajlékát. bernácula Jacob. 

A szent evangéliwn: Liber generatlónis, 1139.1. 

Felajánlásra. (Ének. 6, Offertoriwn. (Cant. 6, 2.) 
2.) Én a kedvesemé vagyok, Ego dilécto meo, et diléctus 
s a kedvesem az enyém, ki meus mihi, qui páscitur ln· 
élvezi a liliomokat. ter lília. 

Csendes imádság. Adomá- secreta. Múnera nostra, 
nyainkat, Urunk, ajánl- Dómine, apud tuam 

ja kegyességed előtt az ls- eleméntiam immaculátae 
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ten szeplőtelen anyjának 
imádsága, akit az á teredll 
bűn minden szennyétől 
megóvtál, hogy Fiad méltó 
hajlékává lehessen. Ki ve
led él. 

Dei Genitricis comméndet 
orátio: quam ab omni ori
gináJi l abe pracservásti: ut 
dignum Filii tui habitácu
Ium éffici mererétur: Qui 
tecum. 

(A 2. csendes imádság Szen t Ambrusról, 820. I., a 3. az ádven tröl.) 

Prefáció a közös, 568. 1. 

Áldozásra. (Ének. 6, 9.) Communio. (Cant. 6, 9.) 
Ki az, ki előjön , mint a haj- Quae est ista, quae progré
nal pfrja, szép, mint a hold, ditur quasi auróra consúr
tiszta, mint a nap, félelmes gens, pulchra ut luna, elécta 
mint a rendben álló tá- ut sol, terrfbilis ut castró-
bor? rum ácies ordináta? 
' 

Aldozás utáni imádság. 
Add meg, irgalmas ls

ten, gyarlóságunknak a te 
segltségedet, hogy mi, akik 
egyszülött Fiad szeplő nél
kül fogantatott Anyjának 
ünnepére eh'lkészülünk, kö'z-

. benjárásának segitségével 
bűneinkbill fölkelhessünk. 
Ugyanazon. 

Postcommunio. Concéde, 
miséricors Deus, fragi

litáti nostrae praesldium: 
ut, qui immaculátae Con
ceptiónis Genitricis unigé
niti Filii tui festivitátem 
praevenimus; in tercessiónis 
ejus auxflio a nostris iniqui
tátibus resurgámus. Per 
eúmdem Dóminum. 

(A 2. áldozás utáni imádság Szent Ambrusról, a 820. I., 3. az 
ádventrl!l.) 



December 8. A szepiistelen fogantatás ünnepe. 
Mindjilrt az egyházi év kezdetén, december 8-án csodálja meg 

a liturgia a megváltás nagy napjának kedves hajnalcsilla!(át és 
dicsőíti azt a hittitkot, hogy Mária lsten különös kegyelméből, 
jézus Krisztus érdemeiért az eredeti bűn mínden foltjától ment 
maradt. Ezen ünnepnek gondolatát a középkor végéig élénken 
vitatták a theológusok, de csakhamar a pápák tekintélyének hatá
sá ra mindlnkább világossá tették, úgy, hogy amikor IX. Pius 1854 
december 8-án mint isteni kinyilatkoztatást kihirdette ezt a tant, 
akkor már a XVII. századtól általános meggyőződés volt. 

Az ünnepet a keleti egyházban már a V l L századhan ki
mutathatjuk és a IX. században már nyuga ton is ismerték. Fö
terjesztői a bencések voltak és a Szeplötclen Fogantatás első theo
lógusa Eadmer angol bencés volt. 1476-ban IV. Sixtus bevezette 
a római Egyházba. 1622-ben XV. Gergely: •Conceptio B. M. V. 
immaculata• cimet adta neki. 1693-ban XII. Ince másodrendű 
ünneppé emelte, nyolcaddal. !708-ban X L Kelemen általános 
ünneppé emtlte. 1863-ban IX. Piu~ egy új zsolozsmát és egy új 
misét rendelt el a napra és elmét: t Immaculata Conceptio•-ra 
változtatta. 1879-ben XIII. Leó elsőrendű ünneppé emelte, vigíliá
val. 1883-ban a lorettói litániához hozzáfilzte : •Regina sint labt 
originalt concepi a• = • Eredeti bűn nélkül fogantatott királynil 
-könyörögj érettünk.• - 1891-ben engedélyezte Franciaországban 
a Szeplötelen Szüz lourdesi megjelenésének Unneplését. 1904-ben 
ugyanezt X. Pius az egész Egyházba bevezette. 

December 8-ának válas-ztását a természetes következtelés 
hozta magával; kilenc hónappal Unnepelik szeptember 8., a Szent 
Szűz sz!lletése napja előtt. 

Ezen ünnep t itka megmutatja nekünk az emberi szépség leg
tökéletesebb ideálját, melyre nekünk is testben és Jélekben töre
kednünk kell. 
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Megmutatja azután ennek az ünnepnek a története azt 
ls, hogy a theológlai tudományok előrehaladása az isteni igaz
ságokat nem rnásltja meg, hanem csak tudományosan megalapozza 
és teljesebb világosságra kifejleszti azt. 

Bevonulúra. (lz. 61, 10.) lntroitus. (Isai. 61, 10.) 

•

rvendve örvendek az .audens gaudébo in 
úrban és lelkem uj- Dómino, et exsultá-
jong az én Istenem- bit ánima mea in 

ben, mert felöltöztetett az Deo meo: quia Indult me 
O dv ruházatába s az igaz- vestiméntis salútis: et indu
ság köntösével vett körül, ménto justitiae eireúrndedit 
mint az ékszereivel díszltett me, quasi sponsarn ornátam 
mennyasszonyt. (Zs. 29, 2.) monflibus suis. (Ps. 29, 2.) 
Magasztallak, Uram, mert Exaltábo te, Dómíne, quó
fölemeltél engem és nem en- n iam susceplsti me: nec d e
ged ted, hogy elleneírn örül- leeUsti inimlcos meos super 
jenek fölöttem. r. Dicsdség. me. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, te a Qrátio. Deus, qui per im
szent Szaznek szepld- maculátam Virginis 

telen fogantatása által Fiad- Conceptiónern dignum Fflio 
nak méltó hajlékot kész!- tuo habitáculum praepa
tettél, liérünk, hogy amint r ás ti: quaesumus; ut, qui 
Fiadnak (érdemszerzd) ha- ex morte ejúsdem Filii tui 
lálát eidre látva, dt minden praevfsa, eam ab omni fabe 
bűntdl megdrfzted, úgy en- praeservásti, nos quoque 
gedd meg, hogy az d közben- mundos e jus intercessióne 
járására mi is tisztán jut- ad te pervenire concédas. 
hassunk el hozzád. Ugyan- Per eúmdem Dóminum no-
azon a mi Urunk, jézus. strum jesum Christum. 

Szentlecke a Bölcseség Léctio libri Sapiéntiae. 
könyvéből. (Péld. 8, 22-35.) (Prov. 8, 22-35.) 

Az úr szerzett engem oóminus possédit me in 
útjai elején, kezdetben, initio viárum suárum, 

mieldtt bármit is alkotott; ántequam quidquam fáce
öröktdl fogva rendelt en- ret a princlpio. Ab aetérno 
gem, ds iddk óta, még a ordináta sum, et ex antl
föld eldtt; nem voltak még quis, ántequam terra fleret. 
tengerek, én már fogantat- Nondum erant abyssi, et 
tam, még nem törtek eid a ego jam concépta e ram: 
vizben dús források, még necdum fontes aquárum 
nem állottak a hegyek sú- erúperant: necdum montes 
lyos tömegO kben, a halmok gravi mole constiterant: 
eldtt születtem; még nem ante colles ego parturiébar: 
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teremtette meg a földet és a adhuc terram non fécerat, 
folyókat és a földkerekség et flúmina, et cárdines orbis 
sarkait; amikor az egetfel álli- terrae. Quando praeparába t 
totta, már ott v.oltam, ami- caelos, áderarn: quando cer
kor biztos törv.énnyel kört ta lege et gyro v.allábat 
v.ont a mélység szfne fölé; abyssos: quando aethera 
amikor a fellegeket odafenn firmábat sursum, et librá
megertisftette, és kimérte a ba t fontes aquárum: quan
vizforrásoka t, amikor a ten- do circúmdabat mari térmi
gert körülv.ette határáv.al, num suum, et legern poné
és törvényt szabott a vizek- bat aquis, ne translrent fi
nek, hogy át ne hágják ha- n es suos: quando appendé
táraikat, amikor a föld alap- bat fundaménta terrae. Cum 
jait megvetette: ott v.oltam eo e ram cuncta compónens: 
mellette, mindent elrendez- et delectábar per slngulos 
tem, és gyönyörködtem nap- dies, ludens coram eo omni 
nap után; szlne eititt ját- témpore: ludens in orbe ter
szadoztam mindenkor, ját- rá rum: et dellciae meae esse 
szadoztam a földje kerek- cum flliis hóminum. Nunc 
ségén, és gyönyörűséggel ergo, filii, audite me: Beáti, 
voltam az emberek fiai kö- qui custódiunt vias meas. 
zött. Most pedig, gyerme- Audite discipllnam; et estó
keim, hallgassatok reáml te sapléntes, et nollte abji~ 
Boldogok, kik megtartják cere eam. Beátus homo, qui 
utairnati Hallgassátok az audit me, et qui v.fgilat' ad 
intést, legyetek bölcsek és fores meas quotidie, et ob
el ne v.essétek azt magatok- sérv.at ad postes óstii mel. 
tól l Boldog az az ember, ki Qui me lnv.énerit, invéniet 
hallgat reám, és ajtómnál vitam, et háuriet salútem a 
virraszt naponta, és tirzi Dómino. 
ajtóm félfáját; mert aki en- . 
gem megtalál, életet talál, és Qdv.öt merlt az Urtól. 

AtvonulásrL Uudit 13, Graduale. Uudith 13, 
23.) Áldott v.agy te, Szűz 23.) Benedicta es tu, Virgo 
Mária, a fölséges Úristen- Maria, a Dórnino Deo ex
t<ll, minden asszony előtt célso, prae ómnibus muliéri
a földön. 'f. (U. o. 15, 10.) bus super terram. 8'. (Ibid., 
Te v.agy jeruzsálem dicsti- 15, 10.) Tu glória jerúsa
sége, te Izrael öröme, te lern, tu laetitia Israel, tu 
népünk ékessége. honorificéntia pópuli nostri. 

Alleluja, alleluja l 8'. (Én. Allelúja, allelúja. f. 
4, 7.) Egészen szép v.agy, (Cant. 4, 7.) Tota pulchra 
Márla és az á teredll bűnnek es, Maria: et mácula origi
foltja sincs benned. Alleluja l ná lis non est in te. Allelúja. 
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+ A szent evangéliwn sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(1, 26-28.) 

Az ldllben: Elküldé az lsten 
Gábriel angyalt Gali

lea városába, melynek neve 
Názáret, egy szüzhöz, ki egy 
férfiúnak vala eljegyezve, 
kinek neve józsef, Dávid 
házából, a szűz neve meg 
Mária. És bemenvén hoz
zája az angyal, mondá: Üd
vözl~gy, malaszttal teljes, 
az Or vagyon teveled, ál
dott vagy te az asszonyok 
között. 

Felajánlásra. (Lukács l, 
28.) Üdvözlégy Mária, ma
laszttal teljts, az úr vagyon 
teveled, áldott vagy te az 
asszonyok között, alleluja! 

Csendes imádság. Ezt az 
Qdvötszerzll áldozati 

adományt, melyet a boldog
ságos szüz Mária szepilltelen 
fogantatásának ünnepén ne
ked, Urunk, felajánlunk, fo
gadd el és engedd, hogy 
amint lit megelllzll kegyel
med által minden bűntlll 
sértetlennek tudjuk, úgy 
az ll közbenjárása által mi 
ls minden bűntlll megsza
baduljunk. A mi Urunk. 

+ Sequéntia sancti Evangélii 
seciíndwn Lucam. 

(l, 26-28.) 

I n illo témpore: Missus est 
Angelus Gábriel a Deo in 

elvitátern Galilaeae, cui no
men Názareth, ad Virginem 
desponsátam viro, cui no
men erat joseph, de domo 
David, et nomen VIrginis 
Maria. Et ingréssus Angelus 
ad eam dixit: Ave, grátla 
plena: Dóminus tecum: 
benedicta tu in muliérl
bus. 

Offertorium. (Luc. t, 28.) 
Ave, Maria, grátia plena: 
Dóminus tecum: benedicta 
tu ln muliéribus, allelúja. 

Secreta. Salutárem hó
st.iam, quam ln solem

nltáte immaculátae Concep
tlónis beátae Virginis Ma
riae tibi, Dómine, offérimus, 
súscipe et praesta: ut, sicut 
illarn tua grátia praevenién
te ab omni labe Imrnúnern 
profitémur; ita ejus inter
cessióne a culpis ómnibus 
liberémur. Per Dómlnum no
strum jesum Christum Fl
lium tuum. 

Prefáció a Szent Szlizrűl, 566. l. 
Aldozásra. Dicsliséges dol- Communio. Oloriósa dic-

gokat mondanak rólad, ta sunt de te, Maria: quia 
Mária, mert nagy dolgot fecit tibi magna qui potens 
müvelt veled a Hatalmas. est. , 
A ldozás utáni imádság. 
t\. A magunkhoz vett 
azentségek, Urunk, Iste-

Postcommunio. Sacramén
ta quae súmpsimus, Dó

m i ne Deus noster: illius in 
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nünk, gyógyftsák meg ben- nobis culpae vúlnera répa
nünk annak a bűnnek se- ren t; a qua immaculátam 
belt, melyt61 egyedül a boi- beátae Mariae Conceptió
dogságos szűz Mária szep- nem singuláriter praeservá
llJtelen fogantatását óvtad l sti. Per Dóminum nostrum 
meg. A mi Urunk. jesum Christum. 

(A. nyolcad alatt, ha másként nem jelöljük, a szentmise ugyan
az, mint az ünnepen. - A 2. könyörgés, csendes és áldozás 
utáni imádság : az ádventröl, harmadik a Szentlélekrlll, 1339. 1.) 

December 10: A nyolcad harmadik napja. 

Ezen a napon üli az Egyház Szent Melkládes pápa és vértanu 
emlékezetét is. Nehéz iáökben kormányozta az Egyházat és sokat 
szenvedett Maximianus császár üldözése alatt. t 314. 

A szentmise ugyanaz, mint az ünnepen, 824. l. - A 2. könyör
gés, csendes és áldozás utáni imádság: az ádventröl, a harmadik 
pedig Szent Melkiádes pápa és vértanuról, a Si diligis kezdetO szent-

mise könyörgéseivel, 1248. l. 

December ll : Szent l. Damazus pápa és hitvalló. 

l. Damazus pápa a keresztény ókor egyik legjelentősebb pápája. 
Sokat tett a hit védelem, a liturgia és a kereszt.~ny Irodalom terén. 
Sztnt jeromos a szüzi Egyház szüzi tanitbjának nevezi. (t 384.) 

Szentmise: Si diligis me 1248. l. 

A 2. könyörgés : a nyolcadról : 

Könyörgés. lsten, ki a 
szent Szűznek szepill

telen fogantatása által Fiad
nak méltó hajlékot készl
tettél, kérünk, hogy amint 
Fiadnak (érdemszerzlJ) ha
lálát előre látva, őt minden 
bűntől megllrizted, úgy en
gedd meg, hogy az 6 közben
járására mi is tisztán jut
hassunk el hozzád. Ugyan
azon a mi Urunk, jézus 
Krisztm, il tr Fiad {!Ital. 

Orátio. Deus, qui per ím
maculátam Virginis 

Conceptiónern dignum Fflio 
tuo habitáculum praepa
rásti : quaesumus ; ut, qui 
ex morte ejúsdem Filii tui 
praevfsa, eam ab omni labe 
praeservásti, nos quoque 
mundos ejus lntercesslone 
ad te pervenire concédas. 
Per eúmdem Dóminum no
strum jesum Christum Fi
lium tuml'. 
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(A 3. könyörgés az adventról.) 

A 2. csendes Imádság : a nyolcadról : 

Csendes imádság. Ezt az l secreta. Salutárem hó
üdvötszerző áldozati stiam, quam in solem

adományt, melyet a boldog- , nitáte immaculátae Concep
ságos szűz Mária szeplőtelen 

1

. tiónis beátae Virginis Ma
foganta tásának ünnepén ne- riae tibi, Dómine, offérimus, 
ked, Urunk, felajánlunk, fo- súscipe et praesta: ut, sicut 
gadd el és engedd, hogy l illarn tua grátia praevenién
amint öt megelőző kegyet-J te ab omni Iabe imrnúnern 
med által minden bűntlll profitémur ; ita ejus inter
sértetlennek tudjuk, úgy cessióne a culpis ómnibus 
az ll közbenjárása által mi liberém ur. Per Dóm i num no
is minden bűntől megsza- strum jesum Christum Fi-
baduljunk. A mi Urunk. lium tuum. 

, 

(A 3 csendes imádság az adventr61.) 
Prefáció Szúz Máriáról 566. l. 

A 2. áldozás utáni imádség : a nyolcadról: 

Aldozás utáni imádság. p ostcomm unio. Sacra
A magunkhoz vett ménta quae súmpsimus, 

szentségek, Urunk, Iste- Dóm i ne Deus noster: illius 
nünk, gyógyítsák meg ben- in nobisculpae vúlnera répa
nünk annak a bűnnek se- rent ; a qua immaculátam 
belt, melytlll egyedül a boi- ' beátae Mariae Conceptió
dogságos szűz Mária szep-, nem singuláriter praeservá
Iőtelen fogantatását óvtad sti. Per Dóminum nostrum 
meg. A mi Urunk. jes!Jm Christum. 

(A 3. áldozás utflni imádság az ádventról.) 

December 13 : Szent Luca, szűz és v&tanu, 

Az ósegyház nagy vértanui közé tartozik. Neve, Lucia annyit 
jelent : a Vilflgltó. Az ádventl homfllyban az okos szlizek egyike 
vezet, Ime, a kaTksonyl Világosság elébe. t 304 (?) 

Bevonulásra. (Zs. 44, 8.) l Introitus. (Ps. 44, 8.) 

•

zereted az igazságot Ililexisti justftiam, et 
és gyűlölöd a go- odisti iniquitátem: 
noszságot; azért j proptérea unxi t · te 

kent fel téged az lsten, a te Deus, Deus tuus, óleo laeti-
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Istened az öröm olajával tiae prae consórtlbus tuis. 
társaid felett. (Zs. 44, 2.) (Ps. ibid., 2.) Eructávit cor 
Szlvem ünnepi szózattól meum verbum bonum: dico 
árad, zengem dalomat a ego ópera mea Regl. r. Gló-
királynak. r. Dicsllség. ria Patri. 

Könyörgés. Hallgass meg Qrátio. Exáudi nos, Deus, 
üdvözltll Istenünk; salutáris noster: ut, si

hogy amint Szent Luca cut de beátae Lúciae Vlrgi
szűz és vértanud ünnepé- nis et Mártyris tuae festivi
nekörvendünk,úgyajámbor táte gaudémus; ita piae de
áldozatos lelkületben is nö-j votiónis erudiámur afféctu. 
vekedjünk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

(A 2. könyörgés : a nyolcadról, 824. 1., a 3. az idventr61.) 
Szentlecke : Qui glori.ttur, 1309. l. 

Átmenetre. (Zs. 44, 8.) Graduale. (Ps. 44, 8.) Di-
Szereted az igazságot és Iexisti justltlam, et odlsti 
gyűlölöd a gonoszságot. r. iniquitátem. r. Propt~rea 
Azért kent fel téged az ls- unxit te Deus, Deus tuus, 
ten, a te Istened, az öröm 

1 
óleo laetitiae. 

olajával. 
Alleluja, alleluja. r. (U. o., Allelúja, allelúja.r.(lbid., 

3.) Kedvesség ömlik el aj- 3.) Diffúsa est gr átla ln láblis 
kadon, azért áldott meg té- tuis: proptérea benedixit te 
gedörökre az lsten. Alleluja.' Deus in aetérnum. Allelúja. 

A szent evangélium: Simile est regnum 1306.1. 
Felajánlásra. (Zsolt. 44,15- Offertorium. (Ps. 44, 15 

16.) Szűzl társnlli követik a et 16.) Afferéntur Regi vir
Királyhoz, neked viszik ll ket gines post eam: próximae 
örvendezve, ujjongással be- ejus afferéntur tibi in laeti
vezetik llket az úrnak, a tla, et exsultatlóne: addu
Királynak templomába. céntur ln templum Regi Dó

Csendes imádság. Legyen 
elfogadott ellitted, 

Urunk, az adomány, melyet 
a neked szentelt nép szen
teid tiszteletére bemutat, 
tudva, hogy érdemeik miatt 
nyert a bajban segltséget. 
Ami Urunk. 

mino. 

Secreta. Accépta tibi sit, 
Dómine, sacráfae plebis 

oblátio pro tuórum honóre 
Sanefórum: quorum se mérl
tis de tribulatlőne perce
plsse cognósclt auxilium. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum. 

(A 2. csendes fmidsig 1 megemlékezés a nyolcadról, 826. 1., a 
3. az idventr61.) 
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Prefáció a Boldogságos Szíizről, 566. J. 

Atdozásra. (Zsolt. J 18, Communio. (Psalm J 18, 
J6J-162.)Fejedelmek Oldöz- 161-162.) Prlncipes perse· 
nek ok nélkOl engem, de cútl sunt me gratis, et a ver
csak a te igéidtdl fél szl- bis tuis formidAvit cor me· 
vern; örvendek beszédei den, um: laetábor ego super elő
mi nt aki sok zsákmányra quia tua, quasi qui lnvénit 
t~tt szert. spólia multa. 

A ldozás utáni imádság. Be- postcommunio. Satiásti, 
/"\ töltötted, Urunk, csa- Dómine, farniliam tuam 
Jádodat a szent adományok- munéribussacris:ejus,quae
kal, kérOnk, Odits is fel min- sumus, semper interven
ket mindenkor annak a köz- tióne nos réfove, cujus so
benjárására, akinek Qnne- lémnia celebrámus. Per Dó-
pét OljOk. Ami Urunk. minum. 
(A 2. áldozás utáni imádság: megemlékezés a nyolcad ról, 826.1., 

a 3. az ádventröl.) 

December 15: Szűz Márla SzepiiStelen Fogantatásának 
nyoleada. 

Mlnden úgy, mlnt az ünnepen, 824. l. 

December 16: Szent Özs6b piispök és vértanu (t 370). 
Olaszországban, Venettiben volt püspök. Különösen az ariA· 

nusok ellen küzdött, azért ezek számazték és ley halt meg Egyip
tomban, 370-ben. 

Szenbnise: Sacérdotes Del, 12/~.1. 

December 20 : Szent Tamás apostol vlgillája. 
Szenbnise: Ego autem, 1244.1. 

(A 2. kllnyilrgh, csendes és Aidoda utáni Imádság : az Advent· 
ről, 3. a Szent SzQzről, 68-72. 1.) 

December 21 : Szent Tamás apostol 
Sz:ent TamAs, akli Didymusnak (iker) nevez a SzentlrA.s, szlnt~n 

gallleai halllsz volt. A hagyomány szerint Indiában hirdette az 
rvangéllumot, ahol vértanuságot szenvedett. A pogflny papok 
megölték, mlkor a kereszt előtt Imádkozott. Mis~je a hit 
értékéről, szOkségességéről és boldogságAról szól. IsmHeljük 
X. Pius tanácsa szerlnt, minden szenimisében a felmutatott szent 
szlnekre tekintve, Szent Tamás vallomását : ~n Uram és én Jste· 
nem. (Hét évi és hétszer 40 napi búcsú.) 

Bevonulásra: Mlhi autern 810. 1. 
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Könyörgés. Add meg ne
künk, kérünk, Urunk, 

hogy apostolodnak, Szent 
Tamásnak ünnepét örömmel 
ünnepeljük s hogy az. ö ol
talma alatt mindig elllbbre 
juthassunk és az ll hitét 
hasonló áldozatkészséggel 
kövessük. A mi Urunk. 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak az efezusiakhoz Irt 

leveléből. (2, 19~22.) 

Testvérek: fgy tehát most 
már nem vagytok ide

genek és jövevények, ha
nem a szentek polgártársai 
és az lsten házanépe, az 
apostolok és próféták alap
jára rakott épület, melynek 
szegletköve maga Krisztus 
jézus. Benne az egész egybe
s~erkesztett épltmény az 
Ur szent templomává nö
vekszik. Ti is egybeépOltök 
benne az lstennek Jakó
helyévé a Lélekben. 

Atvonulásra. (Zsolt. 138, 
17-18.) Mily tiszteletremél
tók, lsten, a te barátaid, 
mily hatalmas a számuk. 
r. Megolvasnám llket, de 
számosabbak a fövénynél. 

Alleluja, alieiujal r. (Zs. 
32, 1.) örvendezzetek, iga
zak, az úrban; a jámborok
hoz illik a dicséret. Alleluja l 

OrAtio. Da nobis, quaesu
mus, Dómine, beáti 

Apóstoli tui Thomae solem
nitátibus gloriári: ut ej us 
semper et patrocfnils suble
vémur; et fidern cóngrua 
devotióne sectémur. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum. 

Léctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoll ad Ephésios. (2, 

19-22.) 

Fratres : jam non estls 
hóspites, et ádvenae: 

sed estis cives sanctórum, et 
doméstici Dei: superaedl
ficátl super fundaméntum 
Apostolórum, et ProphetA
rum, Ipso summo angulárl 
lápide Christo jesu: in quo 
omnis aedificátlo constrúcta 
erescit in templum sanetum 
in Dómlno, in quo et vos 
coaedificámini in habitAeu
Ium Dei in Spiritu. 

Graduale. (Ps. 138, 17-
18.) Nimis honorátl sunt 
arnici tui, Deus: nimis con
fortátus est prindpátus eó
rum. r. Dinumerábo eos. et 
super arénam multlplica
búntur. 

Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 
32, l.) Oaudéte, justi in Dó
mino: rectos decet collaudá
tio. Allelúja. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent jános szerlnt. 1 secúndum Joánnem. (20, 

(20, 24-29.) 24-29.) 
A ma napokban: Tamás, }" illo témpore: Thomas, 

/"\ egy a tizenkettc'J közOI, unus ex duódeclm, qui dl
ki kettc'Jsnek neveztetik, dtur Dldymus, non erat 
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nem vala veiOk, mikor el- cum eis, quando venit jesus. 
jött Jézus. Mondák tehát Dixérunt ergo ei álii discl
neki a többi tanitványok: puli: Vidimus Dóminum. 
Láttuk az Urat. Ő pedig Ille autern dixit els: Nisi vl
mondá nekik: Hacsak nem dero in mán i bus e jus fixú
látom az ll kezein a szegek ram clavórum, et mittam 
nyomát, és ujjamat a sze- dlgitum meum in locum cla
gek helyére nem bocsátom vórum, et mittam manum 
és kezemet az ö oldalába meam in latus eJus, non ere
nem teszem, én nem hiszem. dam. Et post d1es octo, ite· 
És nyolc nap mulva ismét rum erant disclpuli ejus in
odabenn valának az ö tanit- tus, et Thomas cum eis. Ve
ványai és Tamás is velük. nit jesus jánuis clausis, et 
Eljöve jézus a zárt ajtón át stetit in médio, et dixit: 
és megálla középen és szóla: Pax vobis. De inde dici-t 
Békesség nektek! Azután Thomae: lnfer dlgitum tu
mondá Tamásnak: Tedd ide um huc, et vide manus meas 
ujjadat és nézd kezeimet; és et affer manum tuam, et 
nyujtsd ki kezedet és tedd mitte in lat us meum: et 
az én oldalamba, és ne légy noll esse lncrédulus, sed fl
hitetlen, hanem hivll. Fe- délls. Respóndit Thomas, et 
lelé Tamás és mondá: neki dixit ei: Dóm in us me us, 
Én Uram és én Istenem l et Deus me us. Dixit el 
Mondá neki jézus: Mivel- Jesus: Quia vidfsti me, 
hogy láttál engem, Tamási thoma, credldlsti: beáti 
hittél; boldogok, akik nem qui non vidérunt, et eredJ-
láttak, és hittek. dérunt. 

Felajánlásra. (Zs. 18, 5.) Offertorium. (Ps. 18, 5.) 
Az egész földre elhat szóza- ln omnern terram exfvit so
tuk s a földkerekség hatá- nus eórum: et in finesorbis 
raJra szavuk. terrae verba eórum. 

Csendes imádság. Megad- secreta. Débitum tibi, Dó
juk neked, Urunk, kö- mine, nostrae réddi

teles szolgálatunkat és le- mus servitútis, suppliciter 
borulva kérOnk; hogy Szent exorántes: ut, suffrágiis 
Tamás apostolnak közben- beáti Thomae Apóstoll, ln 
járására llrfzd meg bennOnk nobis tua múnera tueáris, 
ajándékaidat, mert az 6 tisz- cujus honorAnda confes
teletét megvallva hoztuk sióne laudis tibi hóstias im
dlcséretedre ezeket az ado- molámus. Per Dómlnum 
mányokat. A mi Urunk Jé· j nostrum jesum Christum. 
zus l(risztus. Filium tuum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 
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Aldozásra. (Ján. 20, 27.) l Communio. (Joannes 20, 
Tedd ide kezedet és ismerd 27.) Mitte manum tuam, et 
meg a szögek helyét és ne l cognósce loca clavórum: et 
légy hitetlen, hanem hivő. noli esse incrédulus, sed fl-
, délis. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Adésto 
Légy mellettünk, ir- nobis, miséricors Deus: 

galmas lsten, és Szent Ta- et, lntercedénte pro nobis 
más apostol közbenjárására beáto Thoma Apóstolo, tua 
órlzd meg bennOnk kien- J clrca nos propitiátus dona 
gesztelódötten adományai- l custódi. Per Dóminum no-
dat. A mi Urunk. ! strum jesum Christum. 
(A december 26. és január ll. közé eső szentek miséi az egyházi 

év miséi között a 114-150 lapokon találhatók meg.) 

Janu6r 14: Szent Vidor püspök, hitvalló és egyhéztanltó. 
Poitiers püspöke, az igaz hit harcosa az arlanusok ellen. Ezért 

sokat szenvedeU, de hosszú számfizetés után győzött. Nagy míive: 
A Szentháromságról. Meghalt 367-ben. - Ugyanezen a napon 
011 az Egyház Szent Félix pap ~ vértanu emlékezetét. A keresz
tény ókor nagyon tisztelte, mint vértanut, mert jézusért hétszer is 
szenvedett, bár békében halt meg 260·ban, Nólában. 

Szenbnise: ln medio, 1288. 1., az alábbiak kivételével: 
A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Félixröl : 

Engedd, kérOnk, minden- :concéde, quaesumus, om
ható lsten, hogy szen-1 nlpotens Deus: ut ad 

teld példája minket jobb : meliórem vitam Sanctórurn 
életreserkentsen: hogy azok- : tuórum exémpla nos pró
nak, kiknek annepét meg- : vocent; quátenus, quorum 
OljOk, cselekedetelt is utá- : solémnia ágimus,étlam actus 
nozzuk. A mi Urunk. ~ imitémur. Per Dóminum. 

A 2. csendes Imádság: Szent Félixről: 

A Szent Félix vértanud ér-~ H óstias tibi, Dóm i ne, 
dernelért neked hozott beáti Fellcis Mártyris 

adományokat, fogadd el . tul dicátas méritls, benlg
Urunk,jóságosan s add, hogy l nus assúme: et ad per· 
örök segitségnnkké legye- pétuum nobis tribue pro· 
nek. A mi Urunk Jézus l venfre subsldium. Per Dó-
Krlsztus. 1 minum. 

A 2. áldozás utáni imádság Szent Félixröl: 

Az Odvöthozó misztérium-IQuaesumus, Dómine, sa
tól betöltve: kérOnk, lutáribus repiéti mys

Urunk, nogy Szent Félix vér- , tériis: ut, beáti Fellcis Már-

Misszále 53 
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tanud imádsága legyen a l tyris tul, cujus solémnia 
mi segltségünk, akinek ün- celebrámus, oratlőnibus ad
nepét megülj ük. Ami Urunk. juvémur. Per Dóminum. 

Januir 15: Remete Szent Pál hitvalló. 
Azoknak az úttöröje volt, kik J<risztus szeretetéért elhagyták 

a világot és a pusztasflgba menekülttk, hogy megtanitsanak minket 
is a világról való lemondásra. Példája termékeny volt, mert a szer
zetesrendek mlnd ezt a példflt követték. Mikor meghalt Egyiptom
ban (347 körül) már l 13 éves volt. Ezen a napon emlékezik meg 
az Egyház Szent Mór apátról is .i Szent Benedek legelső tanítványa 
s az engedelmesség hőse volt. u terjesztette el a rendet Francia· 
~nzágban (t 565). 

Bevonulásra. (91, 13-14.) Introitus. (Ps. 91, 13-14.) 

•

Irul majd az Igaz, Ilustus ut palma floré-
mint a pálma, gy a- bit: sicut cedrus Ll-
rapszik, mlnt a Ll- bani multlplicábi-

banon cédrusa; el vannak tur: plantátus in domo Dó
tik ültetve az úr házában: minl: ln át ri is dom us Dei 
lstenünk házának udva- nostri. (Ps. ibid., 2.) Bonum 
r aiban. (Zsolt. 91, 2.) Jó est confitéri Dórnino: et 
dolog az Urat dicsérni, ne- psállere nómini tuo, Altls
vednek, ó Felséges, éneket sime. r. Glória Patri et Fllio 
zengeni. 1. Dicsőség. et Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Isten, te mln- Qrátio. Deus, qui nos beáti 
ket Szent Pál hitvallód j Pauli Confessóris tui 

évenkinti ünnepével meg- , ánnua solemnitáte laetifi
örvendeztetsz, engedd ke- 'i eas: concéde propltius; ut, 
gyesen, hogy akinek szü- cujus natalieia cóllmus, 
letésnapját üljük, annak ! étiarn actiónes lmitémur. 
cselekedeteit is kövessük. A ·~· Per Dóminum nostrum je-
mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Mórról, a szent a ptitok

ról szóló szentmise könyörgésével, l 298. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- l Léctio Epistola e beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez Irt le-l Apóstoll ad Philippénses. 

veléböl. (3, 7-12.) l (3, 7-12.) 

Testvérek: Ami nyeresé- 'i fratres: Quae mihi fué
gem volt, azt veszte- runt lucra, haec arbi

ségnek ltéltem Krlsztusért. trátus sum propter Chri
Slit mindent veszteségnek stum detriménta. Verúmta
tartokjézus Krlsztu$nak, az l men exfstimo ómnia detri
én Uramnak mindent fölül- méntum esse propter emi-
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múló ismerete miatt, akiért : néntem sciéntiam jesu Chrl
minden kárvallást elszen- sti Dómini mei: propter 
vedtem és mindent szemét- quem ómnia detriméntum 
nek tekintek, csakhogy feci, et árbitror ut stércora, 
Krisztus legyen a nyeresé- ut Christum lucrifáclam, et 
gem, s én őbenne legyek - invéniar in Illo, non habens 
nem a saját megigazulásom- meam justltiam, quae ex 
ból, amely a törvényből lege est, sed illam, quae ex 
származik, hanem abból, . fide est Christi jesu: quae 
mely Krisztus Jézus hitéből i' ex Deo est justitia in fide, 
van, vagyis abból a megiga- ad cognoscéndum illum, et 
zulásból, mely az lstentől a l virtútem resurrectiónis ej us, 
hit által van, hogy megis- et societátem passiónum il
merjem őt s feltámadásának Ilus: configurAtus morti 
erejét, a részvételt a szen- e jus: si quo modo occúrram 
vedéseiben és felvegyem ha- ad resurrectiónem, quae est 
lála alakját és eljuthassak a 1 ex mórtuis: non quod jam 
halottakból való feltáma- 1 accéperim, aut jam perfé
dásra. Nem mintha már ke- ct us sim: sequor aut em, si 
zemben tartanám, vagy már quo modo comprehéndam, 
tökéletes lennék, de törek- in quo et comprehénsus sum 
szem rá, hogy magamhoz ra- a Christo jesu. 
gadjam, mert Krisztus is 
magához ragadott engem. 

Atvonulásra. (Zs. 91 , 13-
14.) Virul majd az igaz, 
mint a pálma: gyarapszik, 
mint a Libanon cédrusa 
az úr házában. r. (U. o. 
3.) Hirdetni reggelenkint 
kegyelmedet, éjjelente hű
ségedet. 

Alleluja, alleluja. r. (Oz. 
14, 6.) Virul majd az igaz 
mint a liliom, és virágzik, az 
úr előtt mindörökké. Alle
luja. 

Graduale. (Ps. 91, 13 et 
14.) justus ut palma floré
bit: sicut cedrus Liban i 
multiplicábitur in domo Dó
mini. 't. (Ibid 3.) Ad annun
tiándum mane misericór
diam tuam, et veritátern 
tuam per noctem. 

Allelúja, allelúja. r.(Osee 
14, 6.) justus germinábit 
sicut lllium: et floréblt in 
aetérnum ante Dóminum. 
Allelúja . 

.fo A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (ll, 

(ll' 25-30.) 25-30.) 

Az ldöben: Felelvén Jézus, J n illo témpore: Respón
mondá: Hálát adok ne-j d ens jesus, dixit: Conff

ked Atyám, mennynek és teor tibi, Pater, Dómloe 
53• 
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földnek Ura, hogy elrejtet- caell et terrae, quia abscon
ted ezeket a bölcsektól és dlstl haec a sapiéntibus et 
okosaktól és kinyilatkoztat- prudéntibus, et revelásti ea 
tad a kisdedeknek. Igen, párvulis. Ita Pater: quó
Atyám, mert Igy. tetszett nlam sic fuit plácítum ante 
neked. Mindeneket átadott te. Omnia míhi trádlta sunt 
nekem Atyám; és senki sem a Pat re meo. Et nemo novit 
ismeri a Fiút más, mint az Fllium, nisi Pater: neque 
Atya, az Atyát sem ismeri Patrem quis novit, nisi Fl
senki más, mint a Fiú és aki- Ilus, et cui volúerit Fllius 
nek a Fiú ki akarja nyilat- reveláre. Venite ad me om
koztatni. Jöjjetek hozzám nes, qui laborátis, et onerátl 
mindnyájan, kik elfáradta- estis, et ego reflciam vos. 
tok és meg vagytok terhelve Tóllite jugum meum super 
és én felüditlek titeket. Ve- vos, et diselte a me, quia 
gyétek magatokra az én igá- mitls sum, et húmilis corde: 
mat és tanuljatok tőlem, et inveniétis réquiem animá
mert szelid vagyok és aláza- bus vestris. jugum enim 
tos szlvü; és nyugalmat ta- meum suáve est, et onus 
Jáltok lelketeknek. Mert az meum leve. 
én Igám édes és az én ter-
hem könnyű. 

Felajánlásra. (Zsoltár 20, Offertorium. (Psalm. 20, 2-
2-3.) Uram, hatalmadon ör- 3.) ln virtúte tua, Dómlne, 
vend az Igaz, és felette laetábitur justus, et super 
ujjong segitségeden: telje- salutá re tuum exsultábit ve
si tetted szlvének kiván- heménter: desidérium áni-
ságát. mae ejus tribulsti ei. 

Csendes imádság. A dicsé- C ecreta. Laudis tibi, Dó
ret áldozatát mutatjuk l .. · mine, hóstias immolá

be neked, Urunk, szenteid mus in tuórum commerno
emlékére: ő általuk remél- ratióne Sanctórum: quibus 
jük, hogy mind a jelen, nos et praeséntibus éxui 
mind a jövő bajoktól meg- malis conffdimus, et futúris. 
szabadulunk. A mi Urunk Per Dómlnum nostrum je-
jézus l(risztus. sum Christum. 

(A 2. csendes imádság: Szent Mórról, 1300. 1.) 

Áldozásra. (Zsolt. 63, ll.) Communio. (Ps. 63, ll.) 
Örvendezik majd az igaz az Laetábítur justus in Dómi
úrba~, k~ benne reményke- no, et speráblt ln eo: et 
dett, es dicsekszenek az igaz laudabúntur omnes recti 
szlvüek mindnyájan. corde. 
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Aldozás utáni imádság. postcommunio. Refécti ei
A mennyel étellel és bo potúque caelésti, 

itallal eltöltve, könyörögve Deus noster, te súpplices 
kérünk, Istenünk, hogy aki- exorámus: ut, in cujus haec: 
nek emlékére ezeket ma- commemoratióne percépi
gunkhoz vettük, annak kö- mus, ejus muniámur et 
nyörgése legyen a ml erőssé- précibus. Per Dómlnum 
günk. A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

(A 2. áldozás utáni Imádság : Szent Mórról, 1300. 1.) 

januir 16: Szent I. Marcell pápa és vértanu. 
Római származású volt; mlnt pápa, 6 osztotta be Rómát 

25 egyházközségre (titulus) : számüzetésben halt meg. (f 309.) 

Szentmise: SI diligis, 1248. 1., az alábbi könyörgéssel : 

Könyörgés. Néped könyör- Qrátio. Preces pópull tul, 
gését, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómlne, 

hallgasd meg kegyesen, hogy cl eménter exáudi: ut bd. ti 
Szent Marcell vértanud és Marcélll Mártyris tui atque 
pápád érdemeiért, kinek Pontificis mérltis adjuvé
vértanuságán örvendünk, mur, c:ujus passióne laetá
segltséget nyerjünk. A mi mur. Per Dóminum nostrum 
Urunk. jesum Christum. 

janu6r 17: Szent Antal apát. 
•A puszták cslllagá ... nak életraJza századokon át volt a tOkéle

tességre tGrekvók vezérkönyve. (Meglrta Szent Atanáz.) Barátjá
val, Szent Pállal együtt nagy hatással volt a késóbbl szenetes 
ségre. Meghalt 356-ban, 105 éves korában. 

Szentmise: Os )usti 1298. 1. 
Szer.t evangélium: Sint lumbl, 1294. l. 

Janu6r 18: Szent Péter apostol római székfoglal6sa. 
Szent Péter uralkodásának két ünnepe ls van és mlnd a kettG 

az ö elsóségH dicsiliti, vagyis azt, hogy az úr öt az egész keresz
tény Egyház fejévé emelte szavaival : •Te, Péter, azaz kőszikla 
vagy és erre a szlklára épitern Anyaszentegyházamat .•• t eLegei
tesd bárlmyaimat, legeltesd juhaimat •.• • - A mai ünnep újahb 
eredetű, de már a IV. században február 22-én is voU egy hasonlóan 
Szent Péter orlmátusát kiemelő ünnep. 

Ugyanezen a napon ünnepli az F.gyház Szent Piroska szüz és 
vértanu emlékezetét, kl Claudius alatt szenvedett vértanuhalált, 
llig 14 éves kortlban. (t 270.) 
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Bevonu1ásra.(Sir. fia 45, 30.) Introitus. (Eceli. 45, 30.) 

•

ele a béke szövetségét ~~tátult ei Dóminus te-
kötötte az úr, hogy ll starnéntum pacis, et 
lesz fejedelme, hogy príncipem fecit eum: 

öt és Ivadékait illesse a fó- ut sit Illi sacerdótii dignitas 
papi méltóság mindörökre. ln aetémum. (Ps. 131, 1.) 
(Zs. 131, l.) Emlékezzél meg Meménto, Dómine, David: 
Uram, Dávidról és minden et omnis mansuetúdinis 
gyötrődéséról. r. Dicsllség. 

0
. s. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a pos- rátio. Deus, qui beáto 
tolodnak, Szent Péter- Petro Apóstoto tuo, 

nek a mennyország kulcsait collátis clávibus regni eaelé
odaadtad és a kötés és oldás stls, ligándi atque solvéndi 
főpapi hatalmát átadtad; pontificium tradidisli: con
engedd, hogy közbenjárá- céde; ut, intercessiónis ejus 
sának segitségével megsza- l auxlllo, a peccatórum no
baduljunk bűneink bilin-l! strórum néxibus liberémur: 
cseitlll :, l(i élsz. Qui vivis. 

A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Pál apostolról: 

Isten, ki a pogány népek IQeus,químultltúdinemgén
sokaságátSzent Pálapostoi

1 
tlum beáti PauliApóstoll 

prédikációjával tanitottad; praedicatióne docufstl: da 
add meg kérünk, hogy aki- nobis; quaesumus; ut, cujus 
nek emlékét üljük, annak commemoratiónem cólimus, 
pártfogását érezhessük. (A ejus apud te patrodnia 
mi Urunk.) sentiámus. (Per Dóminum.) 

A 3. könyörgés: megemlékezés Szent Piroskáról: 

Add meg, kérünk minden- oa· quaesumus, omnipo
ható lsten, hogy mi, akik tens Deus: ut, qui beá

Szent Piroska szűz és vér- tae Priscae Virginis et Már
tanud születése napját tart- tyris tuae natalieia cólimus: 
juk, ezt az évenkinti ünne- et ánnua solemnitáte lae
pet örömmel ülhessük és témur, et tantae fidei 
oly nagy hitének példájá- proficiámus exémplo. Per 
ból hasznot merithessOnk. Dóminum nostrum jesum 
A mi Urunk. Christum. 
Szentlecke Szent Péter a pos- Uetio Epistolae beáti Petri 

tolleveléböl.(l.l,l-7.) Apóstoli. (1. t, 1-7.) 

Péter, jézus l(risztus petrus Apóstotus jesu 
apostola, a választott Christi, eléctis ádvenis 

jövevényeknek, kik elszé- dlspersiónis Ponti, Galátiae, 
ledtek Pontusban, Galáciá- Cappadóciae, Asiae et Bi-
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ban, Kappadóciában, Ásiá- thyniae secúndum prae
ban és Bitiniában, az Atya sciéntiam Dei Patris, in 
lstennek előretudásaszerint sanctificatiónem Splritus, in 
a Léleknek megszentelésére, obediéntlam, et aspersiónem 
engedelmességre és a Jézus sánguinis jesu Christi: grá
Krisztus vérével való meg- tia vobis, et pax multlpll
hintésre: a kegyelem és béke cétur. Benedictus Deus, et 
gyarapodjék bennetek. Ál- Pater Dómini nostri jesu 
dott legyen az lsten és a mi Christi, qui secúndum mi
Urunk jézus Krisztusnak sericórdiam suam magnam 
Atyja,akiazllnagyirgalmas- regenerávit nos in spem vl
sága szerint újjászül t minket v am, per resurrectiónem 
élő reménységre Jézus Krisz- Jesu Christi ex mórtuis, in 
tusnak halottaiból való fel- hereditátern incorruptfbi
támadása által romolhatlan, Jem, et incontaminátam, et 
fertllzetlen és hervadhatlan immarcesclbilem, conservá
örökségre, meiy a mennyek- tam in eaelis in vobis, qui 
ben számotokra fenntarta- in virtúte Dei custodlmmi 
tik, kik lsten erejében a hit per fidern in salútem, pará
által megőriztettek az üdvös- tam revelári in témpore 
ségre, mely készen áll, hogy novlssimo. ln quo exsultá
az utolsó időben kinyilvánlt- bitis, módicum nunc si 
tassék. Ennek örvendeni opórtet contristári in várils 
fogtok, hamost szomorkod- tentatiónibus: ut probátio 
notok kellis egy kissé külön- vestrae fidei multo pretió
féle klsértésekben, hogy a sior auro (quod per ignem 
ti hitetek próbája a rom- probátur) inveniátur in lau
landó aranynál (mely taz dem, et glóriam, et honó
által próbáltatik meg) sok- rem, in revelatlőne jesu 
kal értékesebbnek találtas- Christi Dómini nostri. 
sék dlcséretetekre, dicsöség- . 
tekre és tisztességtekre Jézus Krisztusnak megjelenésekor. 

Atvonulásra. (Zs. 106, 32, 1 Graduale. (Ps. 106, 32 et 
31.) Magasztalják öt a nép! 31.) Exáltent eum in ecclé
gyülekezetében, és dicsér-~ sla plebis: et in cáthedra 
jék lit a vének ülésében. r. seniórum laudent eum. 'S'. 
Aidják az Urat irgalmas-j Confiteántur Dórnino mise
ságáért, az emberek fiaival ricórdiae ejus, et mirabília 
mlíveit csodáiért. ejus fillis hóminum. 

Alleluja, alleluja. 'S'. (Máté Allelúja, allelúja, 'S'. (Mt. 
16, 18.) Te Péter vagy és 16, 18.) Tu es Petrus, et su
erre a kiiszikJára fogom épl- per hane petram aediflcábo 
tenl Egyházamat. Alleluja. 1 Ecclésiam meam. Allelúja. 
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Hetvened vasi\rnap utAn az Alleluja és-,. helyeit ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Máté 16, Tractus. (Matth. 16, 18-
18-19.) Te Péter vagy és 19.) Tu es Petrus, et super 
erre a kósziklára fogom épl- hane petram aedificábo Ee
ten! Egyházamat. J. És a clésiam meam. Y. Et portae 
pokol kapui nem vesznek lnferl non praevalébunt ad
erót rajta; és neked adom a vérsus eam: et tibi da bo 
mennyek országa kulcsait. elaves regni caelórum. Y. 
Y. Amit megkötendesz a föl- Quodcúmque ligáveris super 
dön, meg lészen kötve meny- terram, erit ligát um et in 
nyekben is. Y. És amit fel- caelis. "t. Et quodcúmque 
oldandasz a földön, fel lé- sólveris super terram erit 
szen oldva a mennyekben is. solútum et in caelis. 

Szent evangélium : Venit Jesus 1035.1. 

Felajánlásra. (Mt. 16, 18, Offertorium. (Matth. 16, 
19.) Te Péter vagy és erre a 18-19.) Tu es Petrus, et 
kősziklára fogom épiteni super hane petram aedifi
Egyházamat; és a pokol cábo Ecelésiam meam: et 
kapui nem vesznek erllt portae fnferi non praevalé
rajta; és neked adom a b unt ad vérsus eam: et tibi 
mennyek országa kulcsait. dabo elaves regni caelórum. 

Csendes imádság. Egyhá- secreta. Ecclésiae tuae, 
zadnak imáit és ado- quaesumus, Dómine, 

mányait, kérünk, Urunk, 1 preces et hóstlas beátl Pe
pártfogoljaSzent Péter apos-

1 
tri Apóstoli comméndet orá

tol imádsága; hogy amit az , tio: ut, quod pro illfus glória 
ö dics{lltésére ünnepelünk, celebrámus, nobis prosit ad 
bocsánatot szerezzen ne- véniam. Per Dóminum no-
k!lnk. A ml Urunk. i strupt jesum Christum. 

A 2. csendes i médsig : Szent Pálról: 

Pál apostolod könyörgésére l Apóstoll tui Pauli précibus, 
szenteld meg, Urunk, né- t-\ Dómine, plebis tuae 

ped adományait, hogy amik dona sanctifica: ut, quae 
neked saját rendelésed sze- tibi tuo grata sunt institúto, 
rint kedvesek, az ó pártfogó gratióra fiant patroclnio 
imádságára még kedveseb- supplicántis. (Per Dóminum 
bek legyenek. (A mi Urunk.) nostrum.) 

A 3. csendes lmidság : Szent Piroskáról: 

Ez az áldozati adomány, l Haec hóstia, quaesumus, 
melyet szenteid születés- Dómine, quam Sanc

napját megújltva bemuta- tórum tuórum natalieia re-
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tunk, kérünk, Urunk, oldja l censéntes offérlmus, et 
fel vétkünk bilincselt és vincula nostrae pravitátla 
eszközölje ki nekünk lrgal- absólvat, et tuae nobis 
mad adományait. A mi , mlsericórdiae dona concfllet. 
Urunk. ; Per Dómlnum. 

Prefáció u apostolokról, 568. 1. 
Áldozásra. (Mt. 16, 18.) Conununio. (Matth. 16, 

Te Péter vagy és erre a kő- 18.) Tu es Petrus, et super 
sziklára fogom épiteni Egy- hane petram aedlficábo Ee-
házamat. clésiam meam. , 

Aldozás utáni imádság. ör
vendeztessen meg minket, 

Urunk, a bemutatott áldo
zat s miként Szent Péter 
apostolod által dicsliftjük 
hatalmadat, épúgy ő általa 
nyerjük el bőséges irgalma
dat. A mi Urunk. 

Posteonununio. Laetiticet 
nos, Dómine, munus 

oblátum: ut, sicut in Apó
stolo tuo Petro te mirábilem 
praedicámus; sic per ill um 
tuae sumámus lndulgéntlae 
largltátem. Per Dóminum 
nostrum jesum. 

A 2. llldozás utiini imlldsflg: Szent Plllról: 

Az üdvöthozó misztérium sanctificátl, Dómine, sa
által megszentelődve,ké- lutári mystério: quaesu

rünk, Urunk, hogy meg ne mus; ut nobis ejus non 
szünjék értünk annak imád- desit orátlo, cujus nos do
sága, kit nekünk vezetőfil nástl patroclnio gubernárl. 
és pártfogóul adtál. (A mi.) , (Per Dóminum.) 

A 3. ildozás utiini imádsiig : Szent Piroskftról: 

Az üdvözftő misztérlum- Quaesumus, Dómine, sa
mal betöltve, kérünk, JutárJbus repiéti mys

Urunk, hogy akinek on- térils: ut, cujus solémnla 
nepét üljük, annak imád- celebrámus, ejus oratiónl
sága által sef{tséget nyer- bus adjuvémur. Per Dóml-
jünk. A mi Urunk. num nostrum. 

januú 19: Szent Márius, Múta, Audifax és Abakum vér
tanuk. 

Apa, anya és két fia Perzsiából Rómába jöttek a vértanuk 
sirjának meglátogatllsflra. Itt szenvedtek vértanuhallllt Claudius 
alatt (270). Ugyanezen a napon emlékezik meg az Egyház Szent 
Kanut királyról t! vértanu ról. Dllnia kirlilya volt. Minden ha tal· 
m~val a keresztény fegyelmet és erkölcsöt akarta megszilftrdltanl 
had.jllban. Ez~rt gyilkolták meg egy lázadfis alkalmflval, Oden
seeben. (1 1086.) 
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Bevonulásra. (Zs. 67, 4.) Introitus. (Ps. 67, 4.) 

•

z igazak az lsten ~~usti epuléntur, et ex· 
előtt vigan lakmá- súltent in conspéctu 
roznak, s örömük- Dei, et deleeténtur 

ben vígadoznak. (Zs. 67, 2.) in laetitia. (Ps. ibid., 2.) 
Felkél az lsten, és elszéled- Exsúrgat Deus, et dissípén
nek ellenségei, elfutnak előle tur inlmici ej us: et fúgiant 
kik 6t gyűlölik. r. Dicsőség qui odérunt eum, a fácie 
az Atyának. ejus. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Exáudi, Dómine, 
Urunk, népedet, mely pópulum tuum cum 

szenteid oltalma alatt ese- Sanctórum tuórum patroci
dezik: add, hogy ebben az ni o supplleántem: ut et 
ideigvaló életben békének temporális vitae nos trfbuas 
örvendhessünk és az örökké- pace gaudére; et aetérnae 
valónak elérésére segitséget reperfre subsldium. Per Dó-
nyerjünk. A mi Urunk. minum. 

A 2. k6nyörgts : megemlékezés Szent Kanutról : 

I st en, te Egyházad meg-, oeus, qui ad lllustrándam 
dicsőftésére Szent Kanut Ecclésiam tuam beá

királyt a vértanuk pálmá- tum Canútum regern marty
jával és dics6ségescsodákkal i rii palma et gloriósis mirá
kitüntetni méltóztattál; en- 1 culis decoráre dignátus es: 
gedd kegyesen, hogy amint i concéde propftius; ut, sicut 
ö az úr szenvedéseit utá-

1 
ipse Dominieae passiónis 

nozta, úgy mi is az 6 nyom-J imitátor fuit, ita nos per 
dokain járva, méltók le- . ejus vestigia gradiéntes, ad 
gyünk eljutni az örök boi- : gáudia sempitérna perve
dogságra. Ugyanazon a mi [ nfre mereámur. Per eúm-
Urunk. i dem Dóminum. 

Szentlecke: Rememorámlnl, 1272.1. 

Atvonulásra. (Bölcs. 3, l Graduale. (Sa p. 3, l, 2 
1-3.) Az igazak lelkei lsten et 3.) justórum ánimae in 
kezében vannak és a halál , manu Del sunt: et non tan
kínja nem éri őket. r. Úgy l get illos torméntum mall
látszott a balgák szemében, 1 tiae. '8'. Visi sunt óculis 
hogy meghaltak, ök azon- insipiéntium mori: illi au
ban békességben vannak. tem sunt in pace. 

Alleluja, alleluja. "8'. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
67, 36.) Csodálatos a mi ls-, 67, 36.) Mirábilis Deus no
tenünk az lJ szenteiben.l ster in sanctis suis. Allelúja. 
Alleluja. 
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(Hetvenedvasllmap utlln az: Alleluja és a f. helyett a Qui 
s~mlnant kezdetil traetust mondjuk 1267. 1.) 

Szent evangéliwn: Scdénte Jesu, 1275. 1. 
Felajánlásra. (Zs. 123, Offertoriwn. (Ps. 123, 7.) 

7.) Lelkünk megszabadult, Anima nostra sicut passer 
mint a madár a vadászok erépta est de láqueo venán
t/Jréböl: összetört a t/Jr és t ium: láqueus contritus est, 
mi megszabadultunk. et nos liberáti sumus. 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Preces, Dómine, 
Urunk, hiveid kéréseire tuórum réspice, obia

és adományaira, hogy azok tionésque fidélium: ut et tibi 
szenteid ünnepén, neked grata e sint pro tu ó rum festl
kedvesek legyenek, nekünk · vitáte Sanctórum, et nobis 
pedig szerezzék meg kegyes : eónferant tuaepropitiatiónis 
segítségedet. A mi Urunk. :auxilium. Per Dóminum. 

A 2. csendes lmlldség: Szent Kanutról: 

Legyen elfogadott, Urunk, A ccépta sit ln conspéctu 
szlned előtt áldozat- J-\ tuo, Dómine, nostra de

készségünk és váljék üdvös- vótio: et e jus nobis fiat sup
ségünkre annak a közben- plicatióne salutárls, pro eu
járására, kinek ünnepére jus solemnitáte defértur. 
elhoztuk. A ml Urunk. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Luk. 12, 4.) Conununio. (Luc. 12, 4.) 
Mondom pedig nektek, ba- Dico autern vobis amicis 
rátaimnak, ne féljetek azok- mels: Ne terreámini ab his, 
t~l,kik üldöznek benneteket. qui vos persequúntur. 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Sanctó
Szenteid közbenjárá- rum tuórum, Dómlne, 

sára megengesztelődötten, intercessióne placátus: prae
add meg, kérünk, Urunk, sta, quaesumus; ut, quae 
hogy amit e földi cse- temporáJi celebrámus actló
lekménnyel ünnepelünk, ne, perpétua salvatlőne ca
azt az örök élet számára piámus. Per Dóminum no
megnyerhessük.Aml Urunk. strum. 

A 2. áldoús utiini imédsllg: Szent Kanutról: 

A szent adományokban R efécti participatióne mú
való részvétel által meg- neris sacri, quaesumus, 

újltva. kérünk, Urunk ls- Dómine Deus noster: ut, 
tenünk, hogy Szent Kanut cujus exséquimur cultum, 
vértanud közbenjárására, intercendénte beáto Canúto 
érezhessük annak a hatását, Mártyre tuo, sentiámus ef-
amit cselekedtünk. A mi. féctum. Per Dóminum. 
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Január 20 : Szent fáblAn pápa és Sebestyén vértanuk. 
Rómának két nagy vértanu szentje. Az első Szent Fábifln, 

p{lpa, a Décius-üldözéil alatt szenvedett vértanuhalált (250). Szent 
Sebestyén a csflszár szolglllatában állt, mint katonatiszt és Diotlé· 
clanus hitéért először nyilakkal végeztette kl, de a holtnak hitt vér
tanu felgyógyult és ekkor agyonvesszőztette őt a csflszár.(2891áján). 

Bevonulásra. (Zsolt. 78, ll, 1 Introitus. (Ps. 78, ll, 12 
12, 10.) l et 10.) 

llusson szfned elé, U- llntret in conspéctu 
ram, a bilincsbe ver- i tuo, Dómlne, gémi-
tek jajszava, öntsd tus compedltórum: 

vissza hétszeresen szomszé- ! redde viclnis nostrls séptu
. daink ölébe; bosszuld meg l plum in sinu eórum: vindica 
szenteld kiontott vérét. (Zs. sánguinem sanefórum tuó-
78, l.) lsten, pogányok száll- rum, qui effúsus est. (Ps. 
ták meg örökségedet, meg- ibid., 1.) Deus, venérunt 
fertazték szentséges tem p- gentes ln hereditátern tuam: 
lomodat, romhalmazzá tet- polluérunt templum sanc
ték jeruzsálemet. J'. Di- tum tuum: posuérunt je
csllség az Atyának és Fiú- rúsalem ln pornórum custó-
nak. diam. 1. Glória Patri. 

K önyörgés.Tekintsd gyön- Qrátio. lnfirmltátem no
geségünket, minden- stram réspice, omnipo

ható lsten; és mlvel a ml tens Deus: et, quia pondus 
cselekedeteink súlyosan ne- própriae actiónls gravat, 
hezednek ránk, Szent Fá- beatórum Mártyrum tuó
bián és Sebestyén vértanuld rum Fabiáni et Sebastiánl 
dicsliséges közbenjárása ol- lntercésslo gloriósa nos pró-
talmazzon minket. A ml. tegat. Per Dóminum. 

Szentleck:e Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstoll ad Hebraeos. (ll, 

Jéblll. (ll, 33-39.) 33-39.) 

Testvérek: A szentek, mi- fratres: Sanctl per fidern 
vel hittek, gyllztek Je or- vlcérunt regna, operáti 

szágokat, cselekedtek Igaz- sunt justltiam, adépti sunt 
ságosságot, nyertek el igé- repromlssiónes, obturavé
reteket, tömték be oroszlá- runt ora leónum, exstinxé
nok száját, oltották el a tüz runt impetum ignls, effugé
erejét, menekedtek meg a j runt áclem gládii, convalué
kard élétal, gyógyultak fel 1 runt de infirmitáte, fortes 
betegségükblll, diadalmas-~· factl sunt in bello, eastra 
kodtak a harcban, futamf- vertérunt exterórum: acce-
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tották meg az idegenek tá- pérunt mulleres de resur
borát, Igy nyerték vissza rectióne mórtuos suos: álli 
asszonyok feltámadás által autern disténti sunt, non 
halottaikat. Egyesek pedig suscipléntes redemptiónem, 
klnpadra vonattak, nem fo- ut meliórem lnvenlrent re
gadván el a szabadulást, surrectlónem: álil vero lu
hogy jobb feltámadást nyer- dlbrla, et vérbera expértl, 
jenek; mások meg gúnyt és lnsuper et vlncula, et cár
megvesszőzést szenvedtek, ceres: lapidátl sunt, secti 
ezenfelOl még bilincseket és sunt, tentáti sunt, ln occi
börtönt; megköveztettek, sióne gládii mórtui sunt: 
szétfűrészeltettek, megkl- circulérunt in melótls, in 
sértettek, kardélre hányat- péllibus caprlnis, egéntes, 
va megölettek, szerte buj- angustiáti, affllctl: quibus 
dostak juhok és kecskék bő- dignus non erat mundus: ln 
rében, szűkölködvén, szo- solltudfnibus errántes, ln 
rongatást szenvedvén, nyo- móntibus, et spelúncis, et ln 
morogván, kikre nem volt cavérnis terrae. Et hl omnes 
méltó a világ; sivatagokban testimónio fidei probáti, ln
bolyongván, hegyek közt és véntl sunt ln Christo jesu 
barlangokban és a földnek Dórnino nostro. 
Qregeiben. És mindezek, kik 
hitük tanuságtétele által igazoltattak, megmaradtak a 
mi Urunk Jézus Krlsztusban. 

Atvonulásra. (Mózes ll. l Graduale. (Exodi 15, ll.) 
15, ll.) Dicsérendő az lsten Glorlósus Deus in sanctis 
az ő szenteiben, bámulatos l suis: mirábilis ln majestáte, 
fönségében, csodatevő. r. fácies prodlgla. t. (Ibid., 6.) 
(U. o. 6.) jobbodat, Uram, Déxtera tua, Dómlne, glori
felmagasztalta ereje, jobbod ficáta est ln vlrtúte: déxtera 
az ellenséget megverte. manus tua confrégit inimlcos. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
144, 10-11.) Uram, áldanak 144, 10-11.) Sancti tul, Dó
téged szentjeid, országod mlne, benedicent te:glóriam 
dicsőségét hirdetik. Alleluja. l regni tul dicent. Allelúja. 
(Hetvened vas.\rnap utfm u Alleluja és a 1i. helyett a Qui 

sérnlnant kezdetO böjti éneket mondjuk, 1267.1.) 

Szent evangéliwn: Descéndens jesus, 1270. l. 
Felajánlásra. (Zs. 31,11.) Offertoriwn. (Ps. 31,11.) 

Örvendjetek az Úrban és vi- Laetámlnl ln Dómino, et 
gadjatok, Igazak: egyenes exsultáte j usti: et glorlá
szlvüek, mindnyájan uj- miní omnes recti corde. 
jongjatok. 
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Csendes imádság. A Szent 
1
1 secreta. Hóstias tibi, Dó

Fábián és Sebestyén mine, beatórum Márty
vértanuld érdemeiért neked rum tuórum Fabiáni et Se
hozott adományokat fogadd bastiánl dicátas méritis, be
el, Urunk, jóságosan és add, l nlgnus assúme: et ad perpé
hogy örök segitségünkké tuum nobis tribue provenire 
legyenek. A mi Urunk. subsfdium. Per Dóminum. 

Aldozásra.(Luk. 6, 18-19.) Communio. (Luc. 6, 18 
Sok beteg és akiket tisztá- et 19.) Multitúdo Ianguén
talan lelkek gyötörtek, jöt- tium, et qui vexabántur a 
tek hozzá, mert erő méne ki spirltibus immúndis, venié
belille és meggyógyltá mind-, ban t ad eum: quia virtus de 
nyájukat. illo exibat,efsanábat omnes. 

A, ldozás utáni imádság. A 'l fJostcommunio. Refécti 
szent adományokban participatlóne múnerls 

való részvétel által megújlt- sacri, quaesumus, Dómine 
va, kérünk, Urunk Iste-. Deus noster: ut, cujus exsé
nünk, hogy Szent Fábián és quimur cultum, Intereedén
Sebestyén vértanuld közben- t l bus sanct is Mártyribus 
járására, amit az áldozatban tuis Fabiáno et Sebastiáno, 
cselekedtünk, annak hatását sentlámus efféctum. Per 
ls érezhessük. A ml Urunk. Dóminum. 

Janulr 21 : Szent Ágnes szüz és vértanu. 
Gazdag római leány volt. Alig tizenhárom éves korában szen

vedett vértanuhalál t. (t 304.) 
Bevonulásra.(Zs.ll8. 95-96.) l Introitus. (Ps. 118, 95-96.) 

llesnek reám a bíínö- me exspectavérunt pec-
sök, hogy elveszít- catóres, ut pérde-
senek; de én bizony- ren t me: testimónla 

ságaidra figyelek, Uram: tua, Dóm i ne, intelléxi: om
látom, hogy minden dolog nis consummatiónis vidi fi. 
véges, legyen bármily töké- nem: lat um mandátum tu
letes, de a te parancsola- um nimis. (Ps. -ibid., l.) 
tod megmarad. (Zs. 118, 1.) Beáti immaculáti in via: 
Boldogok, kiknek útja szep- qui ámbulant in lege Dó
lőtelen, kik az úr törvénye mini. r. Glória Patri. 
szerlnt járnak. r. Dicsöség. 

Könyörgés. Mindenható 
örök lsten, ki a világ 

előtt gyengéket választod 
kl, hogy megszégyeoltsd az 

Orátio. Omnipotens sem
pitérne Deus, qui in

firma mundi éligis, ut fór
tia quaeque confúndas: con-
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erőseket, engedd kegyesen,! céde propftlus; ut, qui beá
hogy mi, kik Szent Agnes tae Agnétis Virginis et Már
szüz és vértanud ünnepét tyris tuae solémnia cólimus, 
üljük, pártfogását érezhes- ejus apud te patrodnia sen-
sük. A mi Urunk. tiámus. Per Dóminum. 

5zentlecke: Confitébor, 1301.1. 
Atvonulásra. (Zs. 44, 3.) Graduale. (Ps. 44, 3.) 

Kedvesség ömlik el ajkadon, Dlffúsa est grátla ln lábils 
azért áldott meg téged örök- tuis: proptérea benedixit te 
re az Isten. r. (U. o. 5.) A Deus ln aetérnum. r. (Ibid., 
hüsé~ért. a szelidségért és 5.) Propter verltátem, et 
az 1gazsá2ért : s vezes- mansuetúdlnem, et justl
sen té'ted csodálatosan jobb tlam: et dedúcet te mirabl-
kezed. liter déxtera tua. 

Alleluja, alleluja. r. (Mt. Allelúja, allelúja. r. 
25, 4, 6.) Az öt okos szűz (Matth. 25, 4 et 6.) Quinque 
lámpásaival együtt olajat prudéntes virgines accepé
vitt edényében; éjfélkor az- run t óleum in vasls suis cum 
után kiáltás hallatszék: lme,llampádibus: média autern 
jön a vőlegér.y, jertek ki az nocte clamorfactusest: Ecce 
úr Krisztus elébe. Alleluja. sponsus venit: exit e óbviam 

1 Christo Dómino. Allelúja. 
(Hetvened vaFarnap utAn az Alleluja és r. Jrelyett a Veni sponsa 

kezdetil böjti éneket mondjuk, 1302. 1.) 
Szent evangéliwn: Simile erit regnum caelórum dtcem 1303.1. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 15-, Offertoriwn. (Ps. 44, 15 
16.) Szúzl társnlll követik l et 16.) Afferéntur regi vir
a királyhoz, neked viszik ·l gines post eam: próximae 
őket: örvendezve, ujjongás- e jus afferéntur tibi ln laeti
sal bevezetik őket az úrnak, ti a, et exsultatióne: add u- . 
a Királynak templomába. céntur in templum regl Dó

mlno. 

Csendes imádság. Az áldo
zati adományokat, me

lyeket neked, Urunk, felaján
lunk, fogadd kegyesen; és 
Szent Ágnes szűz és vérta
nud közbenjárására oldozd 
fel bűneink bilincseit. A mi. 

Áldozásra. (Mt. 25, 4, 6.) 
Az öt okos szüz lámpásaival 
együtt olajat vitt edényé-

Secreta. Hóstlas, Dómine, 
quas tibi offérimus, pro

pltius súscipe: et Interce
dén te beáta Agnéte VIrgine 
et Mártyre tua, vincula pec
catórum nostrórum absólve. 
Per Dóminum. 

Communio. (Mt. 25,4,6.) 
Quinque prudéntes virgines 
accepérunt óleum in vasis 
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ben; éjfélkor azután kiáltás l suis cum lampádlbus: média 
hallatszék: lme, jön a vllle- autern nocte clamor factus 
gén y, jertek kl az úr Krisz- est: Ecce spoosus venit: exf
t~s elébe. l te óbviam Christo Dómino. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Reféctl 
A mennyei étel és ital ' cibo potúque caelésti, 

által megújulva, könyörögve : Deus noster, te súppllces 
kérünk Istenünk, hogy aki-' exorámus: ut, in cujus haec 
nek emlékezetére ezeket ma-, commemoratióne pertépi
gunkhoz vettük, annak kö- mus, ejus muniámur et pré
nyörgése legyen a mi erős- cibus. Per Dóminum no-
ségOnk. A ml Urunk. i strum jesum Christum. 

Janair 22 : Szent Vince és Anasztáz vértanuk. 
Egy napon szenvedtek vértanuhalált, bflr időben és helyben 

messze estek egymtstól. Szent VInce Spanyolországban szenvedett 
vértanuhalált Diocletianus alatt (304); Szent Anasztáz pedig 
perzsa katonatiszt, majd PalesztinAban keresztény lesz és hazá
Jába visszatérésekor ölik meg hitéért (628). 

Szentmlse: lntret, 1265. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Légy kegyes, Qrátio. Adésto, Dómine, 
Urunk, könyörgésemk- supplicatiónibus no

hez, hogy minket, kik elis- stris: ut, qui ex inlquitáte 
merjOk, hogy bűneink miatt nostra reos nos esse cognó
méltók vagyunk az ltéletre, l scimus, beatórum Márty
Szent Vince és Anasztáz vér- rum tuórum Vincént il et 
tanuld közbenjárása szaba- Anastásii intercessióne libe-
dftson meg. A mi Urunk. 'rémur. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Felajánl- secreta. Múnera tibi, Dó
juk, neked, Urunk, áldo- mine, nostrae devotió

zatkészségünk adományait; nis offérimus: quae et pro 
legyenek kedvesek előtted tuórum tibi grata sint ho
szenteid tiszteletére, és ir- nóre justórum, et nobis sa
galmadból, mint üdvötho!ó lutária, te miseránte, red
adományt kapjuk vissza dántur. Per Dóminum no-
tlket. A mi Urunk. strum. 
1 ldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
A Kérünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 
ten, hogy a mennyel táplá- ut, qui caeléstia aliménta 
lék, melyet magunkhoz vet- percépimus, intercedéntibus 



jANUÁR 23. ÉS :l~. 849 

tünk, Szent Vince és Anasz- beátls Martyrlbus tuis Vln
táz vértanuld közbenjárá- céntio et Anastáslo, per 
sára mlnden bajjal szemben haec contra ómnia advérsa 
erősitsen meg mlnket. Ami. muniámur. Per Dóminum. 

Január 23 : Pennaforti Szent Rajmund hitvalló. 
Előkelő spanyol család sarja ; domonkos szerzetes lett. Kiváló 

Jogtudós, a rend generálisa és római penitenciárius lett. (t 1275-
ben, Barcelonában.) lmádkozzunk a gyóntatóatyákért l 

Ugyanezen a napon üll me~ az Egyház Szent Emerenela 
emlékezetét. Szent Agnes tejtestvere volt és annak sirjánál kövez
ték agyon. Igy, bár még csak katechumen volt, de vérévellett a 
keresztség részese. (t 304.) 

Szentmise: Os justí, 1292.1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
Rajmundot a bünbá- Raymúndum poenitén

nat szentségének jeles sáfá- tiae sacraménti lnsignem 
rává kiválasztottad és a ten- ministrum elegisti, et per 
ger hullámain csodálatosan maris undas mirablliter tra
átvezetted, engedd, hogy duxist i: concéde; ut e jus 
közbenjáráséra a bűnbánat intercessióne dignos poenl
méltó gyümölcseit teremjük téntiae fructus fácere, et aci 
és az örök üdvösség kikötő- aetérnae salútis portum per
jébe eljuthassunk A ml venire valeámus. Per Dó-
Urunk. . mlnum. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozás utáni imáds.!l.g, mel!emlé
kezé9 Szent Emerencl.!l.ról, a Me exspectaverunt kezdetli szentmlse 

imádságaival, 1305-1307. 1.) 

Január 24 : Szent Timót püspök és vértanu. 
Szent Pál hűséges kisérője volt. Az apostol szentelte öt Efezus 

püspl!kévé. Vértanuként halt meg az l. szAzad vége felé. 

Szentmise : Státuit, 1252. l. az alábbi szentleckével: 

Szentlecke Szent Pál apos-~ Léctio Epistolae beátl Pauli 
tolnak Timóteushoz Irt le- Apóstoli ad Timótheum. ( 1. 

veléböl. (l. 6, 11-16.) 6, 11-16.) 

K edvesem : Igazságra, : carlsslme: Sectáre Justl
jámborságra, hitre, sze- i tiam, pletátem, ftdem, 

retetre, béketűrésre, szelid-~ caritátem, patiéntlam, man
ségre törekedjé1. Harcold suetúdlnem. Certa bonum 
a hit jó harcát, szerezd meg certámen fidei, apprehénde 

Misszál~. 54 
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az örök életet, amelyre hi-, vitam aetémam, in qua vo
vattál s amelyre számos cátus es, et contéssus bonarn 
tanu ellitt letetted a szép confessiónem coram multis 
hitvallást. Parancsolom ne- téstlbus. Praeclpio tibi co
ked az Isten előtt, ki min- ram Deo, qui vivlficat óm
deneket éltet s Krisztus Jé- nia, et Christo jesu, qui 
zus ellltt, ki Poncius Pilátus testimónium réddidit sub 
alatt tanuságot tett ama Póntio Piláto, bonarn con
szép hitvallás mellett, tartsd fessiónem: ut serves man
meg a parancsolatot szeplö- dátum sine mácula, irrepre
telenül, feddhetetlenül a mi hensíbile usque ln advén
Urunk Jézus Krisztus eljö- tum Dómini nostri jesu 
veteléig, melyet meg fog Christi, quem suis tempóri
mutatni annak idején a boi- bus osténdet beátus, et so
dog s egyetlen Hatalmasság, Jus potens, Rex regum, et 
a királrok Királya, az urak Dóminus dominántium: qui 
Ura, k egyedül birja a hal- solus habet immortalitátem, 
hatatlanságot, ki megköze- et lucern inhábitat inacces
lfthetetlen világosságban la- sibiJem: quem null us hómi
kozik, kit senki ember nem num vidit, sed nec vidére 
látott s nem láthat, kinek potest: cui honor, et impé
dicsöség és örök hatalom. rium sempitérnum. Amen. 
Amen. 

januir 25: Szent Pil apostol megtérése. 
A népek apostolanak nemcsak a halállit ünnepli meg az Egy

hllz, hanem a damaszkuszi úton való kegyelmes megtérhét is. 

Bevonulásra. (Tim. ll. l, 12. j Introitus. (II. Tim. l, 12.) 

lludom, kinek hittem,,.cio cui crédidi, et cer-
s biztos vagyok ab- tus sum, quia potens 
ban, hogy 6 meg- est depósitum me-

tudja őrizni reábizott kin- ! um serváre in illum diem, 
csemet addig a napig, az justus judex. (Ps. 138, l-2.i 
igazságos biró. (Zs. 138, 1-2.) Dómine, probástl me, et co
Uram, te megvizsgáltál és gnovlsti me: tu cognovlsti 
ismersz engem, tudod, ha sessiónem meam, et resurre
leülök és ha felkelek. r. Di- ctiónem meam. r. Glória 
csllség. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki az Qrátio. Deus, qui univér
egész világot Szent Pál sum mundum beáti 

apostol prédikációi által ta-l Pauli Apóstoli praedicatió
nftottad, add, kérünk, hogy ne doculsti: da nobis, quae-
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akik ma megtérését ünne-~ sumus; ut, qui eJus hódle 
peljük, példájára hozzád . Conversiónem cóhmus, per 
irányitsuk lépteinket. A mi i ejus ad te exémpla gradiá-
Urunk. l mur. Per Dóminum. 

(A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Péterről, 838. 1.) 

Szentlecke az Apostolok cse- Uctio Actuum Apostolórum 
lekedeteiböl. (9, 1-22.) (9, 1-22.) 

Ama napokban: Saul még J" diébus lllis: Saulus ad
egyre fenyegetözé§t és huc spirans minárum, et 

öldöklést lihegett az Ur ta- eaedis in disclpulos Dómini, 
nltványai ellen. Elméne te- accéssit ad printipern sa
hát a főpaphoz és levelet cerdótum, et pétiit ab eo 
kére tőle Damaszkusba a eplstolas in Damáscum ad 
zsinagógákhoz, hogyha ta- synagógas: ut si qu os in
Jál férfiakat és asszonyokat, venlsset hujus vlae viros, ac 
akik ezt az utat követik, el- mulferes, vinctos perdúceret 
hozhassa megkötözve jeru- in jerúsalem. Et cum iter 
zsálembe. Amidlln azonban fáceret, cóntiglt, ut appro
az úton ment, történék, plnquáret Damásco: et sú
hogy Damaszkushoz köze- bito circumfúlsit eum lux 
ledett s hirtelen fényesség de caelo. Et cadens in ter
ragyogá öt körül az égblll. ram, audivit vocem dicén
Leesék a földre s szózatot tem sibi: Sau le, Sau le, quid 
halla, mely azt mondá neki: me perséqueris? Qui dixit: 
Saul, Saul, miért üldözesz Quis es, Dómlne? Et ille: 
engem? ő szólott: Ki vagy, Ego sum jesus, quem tu per
Uram? Az meg: !!n vagyok séqueris: durum est tibi 
Jézus, akit te üldözesz. Ne- contra stlmulum calcitráre. 
ltéz neked az ösztöke ellen Et tremens, ac stupens, di
rugdalóznod. Mire remegve xlt: Dómine, quid me vis 
és ámulva kérdé: Uram, mit fácere? Et Dóminus ad 
akarsz, hoey cselekedjem? eum: Surge, et lngrédere ci
Az úr válaszol á neki: Kelj l v l tá tem, et Ibi dicétur tibi 
föl s menj be a városba, ott quid te opórteat fácere. Viri 
megmondják majd neked, autern illi, qui comftabántur 
mit kell cselekedned. Ama cum eo, stabant stupefácti, 
férfiak pedig, kik öt kisér- audiéntes quidem vocem, 
ték, álmélkodva állanak néminem autern vidéntes. 
vala, hallák ugyan a han- Surréxit autern Saulus de 
got, de nem látának senkit terra, apertlsque óculls ni
sem. Saul pedig fölkele a hil vidébat. Ad manus au
földrlll, de midön felnyitá tem illum trahéntes, intra
szemeit, semmit sem láta. duxérunt Damáscum. Et 

54* 



852 JANUÁR 25. 

úgy vezették be kezénél erat ibl tribus dlébus non 
fogva Damaszkusba. S ott videns, et non ma .• ucávit, 
vala három napig, nem lát- neque bibit. Erat autern 
ván és sem nem evett, sem quidarn dlsclpulus Damáscl, 
nem ivott. Vala pedig Da- nómine Ananlas: et dixit ad 
maszkusban egy Ananiás lll um in visu Dóm i n us: Ana
nevíi tanltvány, kihez az úr nia. At ille alt: Ecce ego, 
látomásban Igy szólott: Ana- Dómine. Et Dóm in us ad 
niás l 45 pedig mon~á: Itt eum: Surge, et vade ln vi
vagyok, Uram! Az Ur meg cum, qui vocátur Rectus: 
45hozzá: }(elj föl és menj el et quaere in domo jud ae 
az úgynevezett Egyenes- : Sauium nómine Tarsénsem: 
utcába és keress föl judás- : ecce enim orat. (Et vidit 
nak a házában Saul nevíi : virum, Ananlam nómine, 
tarzusi embert. Ime, épp i introeúntem, et imponén
imádkozik. (Az pedig láta r tem sibi manus, ut visum 
egy Ananiás nevú férfiút, !l reclpiat.) Respóndit autern 
amint belép hozzá és rá- Ananías: Dómine audlvi a 
teszi kezét, hogy látását multis de viro hoc, quanta 
visszanyerje.) Ananiás azon- maia fécerit sanctls tu is in 
ban felelé: Uram, sokaktól jerúsalem: et hic habet po
hallottam erröl a férfiúról, testátern a prindpibus sa
hogy mennyi gonoszat cse- cerdótum alligándi omnes, 
lekedett szenteiddel jeru- qui lovocant nomen tuum. 
zsálemben. Itten meg fel- Dixit autern ad eum Dómi
hatalmazása van a papi fe- nus: Vade, quóniam vas 
jedelmektöl, hogy megkö- electiónis est mihi iste, ut 
tözze mindazokat, kik se- portet nomen meum coram 
gltségül hivják nevedet. De géntibus, et réglbus, et flliis 
az úr azt mondá neki: Csak Israel. Ego enim osténdam 
menj, mert kiválasztott edé- illi, quanta opórteat eum 
nyem 6 nekem, hogy hor- pro nómine meo pati. Et 
dozza nevemet a pogányok, ábiit Ananlas, et introlvit 
a királyok és Izrael fiai ln dom um: et impónens ei 
el6tt. En ugyanis megmu- manus, dixit: Saule frater, 
tatom neki, mennyit kell Dóminus misit me jesus, 
szenvednie az én nevemért. qui appárult tibi ln via, qua 
Erre Ananiás elindult, be- veniébas, ut vldeas, et im
méne a házba és reátéve ke- pleáris Spiritu Sancto. Et 
zeit~ mondá: Saul testvér, contéstim eeeldérunt ab ócu
az Ur jézus küldött engem, lis ejus tamquam squamae, 
ki megjelent neked az úton, et vis um recéplt: et surgens 
melyen jöttél, hogy láss és baptizátus est. Et cum ac
beteliél Szentlélekkel. Erre ceplsset cibum, confortátus 
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tOstént halpikkelyfélék hul- est. Fuit autern cum discl
lottak Ie szemeiről s vissza- pulis, qui erant Damásd, 
nyerte szemevilágá t, mire per dies áliquot. Et contlnuo 
fölkelt és megkeresztelke- in synagógis praedicábat 
dett. Azután ételt vőn ma- jesum, quónlam hic est Ff
gához és megerllsödött. Né- tius Dei. Stupébant autern 
hány napig még együtt ma- omnes, qui audiébant, et di
radt a tanftványokkal, kik cé ban t: Non ne hic est, qui 
Damaszkusban voltak és expugnábat in jerúsalem 
legottan hirdeti vala a zsi- eos, qui invocábant nomen 
nagógákban jézust, hogy az istud: et huc ad hoc venit, 
lstennek a Fia. Mindazok ut vinctos illos dúceret ad 
pedig, akik hallgatták, cso- prlncipes sacerdótum? Sau
dálkoznak vala és mondák: Jus autern multo ma gis con
Nemde, ez az, akt jeruzsá- valescébat, et confundébat 
lemben azoknak vesztére judaeos, qui habltábant Da
tört, kik ezt a nevet segit- másci, afflrmans quónlam 
ségfil hivták: s ide is azért hic est Christ us. 
jött, hogy megkötözve hur-
colja Oket a rapi fejedelmekhez? Saul azonban mind 
nagyobb erőve lépett föl és zavarba hozta a damaszkusi 
zsidókat, blzonyltván, hogy ez a Krisztus. 

Atvonulásra. (Gal. 2, 8, l Graduale. (Gal. 2, 8 et 
9.) Aki er/It adott Péternek 9.) Qui operátus est Petro 
az apostolságra, nekem is in apostolátum, operátus 
er/It adott a pogányok ja- est et mihl Inter gentes: et 
vára; és megismerték az cognovérunt grátiam Dei, 
lsten malasztját, mely ne- quae data est mihi. r. Grá
kem adatott. r. Az lsten tia Dei ln me vácua non 
malaszíja nem volt bennem fuit: sed grátia ejus semper 
hiába, de kegyelme mindig ln me manet. 
velem marad. 

Alleluja, alleluja. r. A Allelúja, allelúja. r. Ma-
nagy Szent Pál, a kiválasz-, gnus sanctus Paulus, vas 
tott edény, valóban méltó electiónis, vere digne est 
a dicséretre, hisz megérde- stlorificándus, qui et méruit 
melte a tizenkettedik tró- thronum duodécimum pos-
nust is. Alleluja. ! sldére. Allelúja. 
Hetvened vasárnap utAn az Alleluja és a r. helyett ezt 

mondjuk: 

Böjti ének. Választott l Tractus. Tu es vas ele
edény vagy te, Szent Pál ctiónis, sancte Paule Apó
apostol; valóban méitó a stole: vere dign e es glorifi-
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dicséretre. r. Az igazság l cándus. r. Praedicátor ve
hirdetője és a nemzetek ta- ritátis, et doctor géntium in 
nftója a hitben és igazsá~- 'i fide et veritáte. r. Per te 
ban. r. Altalad ismertek omnes gentes cognovérunt 
meg mlnden népek az lsten i grátiam Dei. r. Intereéde 
kegyelmét. r. járj közben pro nobis ad Deum, qui te 
érettGnk Istennél, kl téged ' elégít. 
kiválasztott. 

Szentevangélium: Ecce nos rellquimus ómnia, 1299. l, 

Felajánlásra. (Zsolt. 138, Offertorium. (Psalm. 138, 
17.) Mily tlszteletreméltók 17.) Mihi autern nimis ho
előttem, lsten, a te barátaid, no rá ti sunt arnfel tui, Deus: 
mily hatalmas a számuk. nimis confortátus est prin-

cipátus eórum. 

Csendes imádság. Pál apos- C' ecreta. Apóstoli tui Pauli 
to lod könyörgésére szen- .J précibus, Dómine, pie

teid meg, Urunk, néped ado- bis tuae dona sanctifica: ut, 
mányait, hogy amik neked quae tibi tuo ~rata sunt in
saját rendelésed szerint ked- stitúto, gratiora fiant pa
vesek, az d pártfogó imád- trocfnio supplicántis. Per 
ságára még kedvesebbek le-l Dómlnum nostrum jesum 
gyenek. A mi Urunk. Christum. 

(A 2. csendes imádság: Szent Péterről 840. 1.) 

Prefáció az apostolokról, 568. J. 

Áldozásra. (Mt. 19, 28, 29.) Communio. (MaÚh. J 9, 
Bizony mondom nektek, 28 et 29.) Amen dico vobis: 
hogy ti, kik elhagytatok quod vos, qui rellquistis óm
mindent és engem követ- nia, et secúti estls me, cén
tetek, százannyit kaptok és 

1 

tupium accipiétis, et vitam 
a: örök életet öröklitek. aetérnam possidébitis. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctifi
Az üdvöthozó miszte- cáti, Dómine, salutári 

rium által megszentelódve, !'tlystério: quaesumus; ut 
kérGnk, Urunk, hogy meg nobis ejus non deslt orátio, 
~e szünjék . értünk annak cujus nos do~ásti patroc!
tmádsága, k1t nekünk veze- , nio gubernán. Per Dómt
tőOI és pártfogóul adtál. Ami. i num nostrum. 

(A 2. llldozú utáni imádsiig: Szent P~terröl, 841. l. l 
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Januir 26 : Szent Polikárp püsplik és vértanu. 
Polikárp Szent JAnos evangélista tanltv!nya és ö tette 

pQspökké Szmlrnában ; 86 éves volt, mlkor vértanuhalált halt 
(159). A halá13ról szóló Irás a vértanuk legrégibb ·Okmánya. Ebben 
mondják az első keresztények : •Csontj<:i értékesebbek a llrága
könéh. Sirjánál kezdették vértanuságának napjM oszilletésnapja
kén h megünnepe Ini. Az ereklyék és a szentek liturgikus tisztele té· 
nek kezdetei ezek. 

Szentmise: Sacerdőtes Dei, 1255. 1., az alábbiak kivételével: 
Szentlecke Szent jános a pos-~ Léctio Eplstolae beáti J oá n
tol leveléből. (1. 3, 10-16.) nis Apóstoll. (1. 3, 1Ö-16.) 

Szeretteim: Mindaz, aki carissimi: Omnis qui non 
nem igaz s aki nem est justus, non est ex 

szeretl testvérét, nem lsten- Deo, et qui non dlligit fra
től van. Mert ez az izenet, trem suum : quoniam haec 
melyet kezdettől fogva hal- est annuntiAtio, quam au
lottatok, hogy szeressétek dlstis ab initio, ut diligátis 
egymást. Nem úgy, mint altérutrum. Non sicut Cain, 
l(ain, ki a gonosztól volt és qui ex mallgno erat, et oc
megölte testvérét. És miért cl dit fratrem suum. Et prop
ölte meg őt? Mivel az ő cse- ter quid occfdit eum? Quó
lekedetei gonoszak voltak, niam ópera ejus maligna 
testvéreié pedig igazak. Ne erant: fratris autern e jus 
csodáljátok, testvérek, ha justa. Nolfte mirári, fratres, 
a világ gyűlöl titeket. Mi si odit vos mundus. Nos sci
tudjuk, hogy a halálból át- mus quóniam translAti su
vitettOnk az életre, mlvel mus de morte ad vitam, 
szeretjük testvéreinket. Aki quóniam dillgimus fratres. 
nem szeret, halálban ma- Qui non dlligit, manet in 
rad. Mindaz, aki gyűlöli morte: omnis qui odit fra
testvérét, gyilkos. És ti tud- trem suum, hornicfda est. 
játok, hogy egy gyilkosnak Et scitis, quóniam omnis 
sincs magában maradó örök hornicfda non habet vitam 
élete. Abban ismertOk meg aetérnam in semetlpso ma
az lsten szeretetH, hogy ő ! néntem. ln hoc cognóvimus 
életét adta miérettünk; te-, caritAtem Del, quóniam Ille 
hát nekünk ls kell életünket ánlmam suam pro nobis pó
adnunk testvéreinkért. 1 suit: et nos debémus pro 

frAtribus ánimas pónere. 
, Szent evangélium: Nihil est opértum, 1263.1. 
A ldozás utáni imádság., postcommunio. Refécti 

t"\ A szent adományokban participatióne múneris 
való részvétel által meg- sacri, quaesumus, Dómlne 
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újltva, kérünk, Urunk Iste-l' De1ts noster: ut, cujus exsé
nünk, hogy Szent Polikárp quimur cultum, interce
püspököd és vértanud köz-l dénte beáto Polycárpo Már
benjárására, amit az áldo- tyre tuo atque Pontifice, 
zatban cselekedtünk, annak [ sentiámus efféctum. Per Dó
hatását is é;ezhessük. A mi. minum. 

Jaaulr 27 : Aranyszájú Szent János püspök, hitvalló, 
egyhbtanító. 

Kis Ázsiliban született. Megtérl:se utlin remete lett. Késöbb 
Antlokiliban prédlklilt. Beszédeiért kapta a Krizosztomusz-Arany
szlijú jelz6t. 388-ban konstantinápolyi pátriárka lett. A népet 
és a klérust megreformlilta, árvaházakat alapltott, a gótok misz
!Ziójáról gondoskodott. Az udvar azonban üldözte és számklve· 
tésbe küldte, ahol 407-ben meghalt. 

Szentmise : ln médlo, 1288. l. az alábbiak kivételével. 

Könyörgés. A mennyei ke- Qrátio. Ecclésiam tuam, 
gyelern kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine, 

árassza el Egyházadat, grátia caeléstis ampllficet: 
amelyet aranyszájú Szent quam beáti joánnis Chry
jános hitvallód és püspököd sóstomi Confessóris tui at
dicsdséges érdemei és tant- que Pontificis illustráre vo
tásai által is ragyogóvá lulsti gloriósis méritis, et 
akartál tenni. A mi Urunk. doctrlnis. Per Dóminum. 

Atvonulásra. (Sirák fia Graduale. (Eceli. 44, 16.) 
44, 16.) Ime, a fdpap, ki éle-l Ecce sacérdos magnus, qui 
tének napjalban tetszett az in diébus suis plácult Deo. 
Istennek. Y. (U. a. 20.) Nem Y. (Ibid., 20.) Non est in
akadt hozzá hasonló, ki úgy véntus similis illi, qui con
megtartotta a Fölséges tör- serváret legern Excélsi. 
vényét. 

Alleluja, alleluja. Y. (Jak. Allelúja, allelúja. Y. (Jac. 
l, 12.) Boldog a férfiú, aki a l, 12.) Beátus vir, qui suf
klsértést kiállja; mert híi- fert tentatiónem: quóniam 
nek mutatkozván, elnyeri az l cum probátus fúerlt, acel
élet koronáját. Alleluja. piet corónam vitae. Allelúja. 
Hetvenedvasárnap utlln az Alleluja és a y helyett a Beatus vir 

kezdetü böjti éneket mondjuk 1282. l. 

Janulr 28 : Nolaszkó Szent Péter hitvalló. 
Nemes lovagi csalild sarja l:s a spanyol kirfllyi udvarban élt. 

Ott alapltotta Pennaforti Szent Rajmunddal a mercedáriusok 
rendjét. Maga 840 foglyot szl'.badltott ki a szarac~nek kezéből. 
Meghalt 12~ban, Barcelonil.ban. 
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Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Agnes szűz és 
vértanu emlékezetét másodlzben. A vértanuság nvolcadán Szent 
Ágnes annalokkal kórülvt-ve megjelent a sirnál imádkozó szülől 
előtt és igy vigasztalta őket : oSzeretett szüleim, ne sirassatok 
engem, mint egy halottat ; mert ezekkel a szlizekkel egyesülve 
élek én a mennyben, .azzal együtt, akit a földön egész szlvemb61 
szerettem•. 

Szentmise: justus ut palma, 1295. 1., az alábbiak kivételével : 

Könyörgés. Isten, kl sze- iQrátio. Deus, qui ln tuae 
reteted bizonyságául ' caritátis exémplum, ad 

Szent Pétert Isteni sugalla- fidélium redemptlónem san
toddal arra tanltottad, hogy ctum Petrum Eccléslam 
a hivlik kiváltására Egyhá- tuam nova prole foecundáre 
zadat új renddel gazdagitsa; divinitus doculsti: ipsfus 
engedd meg az 6 közbenjá- nobis lntercessióne concéde; 
rására, hogy a ban szolga- a peccáti servltúte solútis, 
ságából megszabadulva, a ln caeléstl pátria perpétua 
mennyei hazában örök sza- libertáte gaudére: Qui vivis 
badságnak örvendhessünk: et regnas, cum Deo Patre 
Ki élsz. in unitáte. 

A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Agnesról : 

Isten, kl minket Szent Ág-/ oeus, qui nos ánnua 
nes szűz és vértanud beátae Agnétls VIrginis 

évenkinti Onoepével megör- et Mártyrls tuae solemnltáte 
vendeztetsz, add meg, ké- laetlflcas: da, quaesumus; 
rO nk, hogy akit szent ünnep- ut, quam venerámur officio, 
pel tisztelünk, a jámbor élet étiarn piae conversatiónls 
példájával is kövessük. A l sequámur exémplo. Per 
mi Urunk. ) Dóminum. 

Csendes imádság. A dicsé- secreta. Laudis tibi, Dó
ret áldozati adományait mine, hóstias immolá

elhoztuk neked, Urunk, szen- mus in tuórum commemo
teld emlékezetére; általuk ratlóne Sanctórum: quibus 
remélve szabadulást a jelen nos et praeséntibus éxui 
és jövendll bajoktól. A mi malis confldlmus, et futúrls. 
Urunk, jézus J<rlsz.tus által, Per Dóminum nostrum Je· 
ki veled. · sum Christum. 

A 2. csendes imádság: Szent Agnesről : 

Ezen adományokra, ké-, Su per has, quaesumus, 
rOnk, Urunk, szálljon Dómlne, hóstias bene

Mséges áldásod, hogy egy- dlctio copiósa descéndat: 
részt kegyelmedblll hassa- 1 quae et sanctificatiónem 
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nak a mi megszentelildé- nobis cleménter operétur, et 
sünkre, más részt vértanuld de Mártyrum nos solem
ünnepén töltsenek el öröm- nitáte laetlficet. Per Dó-
me!. A mi. minum. 
' Aldozás utáni imádság. A 1 postcommunio. Reféctl 

mennyei étellel és ital- ' cibo potúque caelésti, 
lal megújulva, alázatosan ké- Deus noster, te súpplices 
rünk, Istenünk, hogy annak exorámus: ut, ln cujus haec 
kérése oltalmazzon minket, commemoratióne percépl
kinek emlékére magunkhoz 

1 

mus, ejus muniámur et pré
vettük ilket. A mi Urunk cibus. Per Dómlnum no-
jézus l(risztus. strum jesum Christum. 

A 3. áldozás utáni Imádság Szent AgnesrőL 

Ma g u nk h o z vettük, S úmpsimus, Dómlne, cele
U runk, az évforduló britátis ánnuae votlva 

ünnepen feláldozott szentsé- sacraménta: praesta, quae
geket: add meg, kérünk, sumus ; ut et temporális 
hogy azok üdvötszerzilk le- vitae nobis remédia prae
gyenek számunkra, mind a beant, et aetérnae. Per Dó
földi, mind az örök életre. minum nostrum jesum Chri
A mi Urunk. stum,FUium ruum,qui tecum. 

Januú 29: Szalézi Szent Ferene püspök, hitvaU6 és qy-
háztanító. 

Or6fi csalAd sarja. Mlnt pap, majd mlnt genfi plls~k sokat 
fáradozott az eretnekek megtérltésén. S'lell<lsége és buzgalma 
klvAI6 volt. •FIIotea.-ja ma is a legelterjedtebb l..önyvek egyike. 
X l. Pius páp~ a katholikus Irók pártfog6jává tette meg. Meghalt 
1622-ben, Lyonban. 

Szentmise: ln médio, 1288. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, te azt Qrátio. Deus, qui ad ani
akartad, hogy a lelkek márum salútem beA

üdvösségére Szent Ferenc tum Franciscum Confessó
hitvallód és püspököd min- rem tuum atque Pontitkern 
denkinek mindenévé legyen, úmnibus ómnia factum ~sse 
engedd kegyesen, hogy szere- volulsti: · concéde p ropitius; 
teted édességétól elárasztva ut caritátis tuae dulcédine 
az ll irányító tanltásai szerint per1úsi, e jus dirigénlibus 
és közbenjáró érdemei által món:tis ac suffragántibus 
az örök örömöket elnyer- méritis. aetérna gáudla con
hessük. A ml Urunk jézus sequámur Per Dóminum 
Krisztus. nostrum. 
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Janulr 30: Szent Martina szűz és vértanu. 
Római szüz ; Szent Cecilia :<ortflrsa ; lefejezttk RómAban 

226-ban. 
Szenbnise: Loquébar, 1301. l. 

janullr 31: Szent Bosco Jllnos hitvalló. 
Az ifjúsig apostola 1815-ben született; korunk egyik legcsodil
latosabb szocifllis apostola lett. Mííködése a szeretet és bizalom 
jegyében indult. jelszava: jó polgárokat a földnek, boldog 
lakókat az égnek. MegalapHja a szaléziánusok rendjét a férfiak, 
és a Segitő Szűz Mária-társulatát a nők számára, Meghalt 

1888-ban. 

Bevonu1ásra.(Kir.lll.4, 29.) Intcoitus (3. Reg. 4, 29.) 

•

dott neki az lsten 
bölcseséget, igen 
nagy okosságot, s 

olybőséges ismereteket,mint 
a tenger partján levő fö
veny. (Zs. 112, 1.) Dicsér
jétek az Urat, ti szolgák, 
dícsérjétek az úr nevét l 
Y. Dicsőség:tf.:'tl\f ~, ~~~:o ~} 

Könyörgés. lsten, !d Szent 
. jános hitvallódat az 
ifjúság atyjává és mcsterévé 
tetted és általa, Szüz Mária 
segitségével Egyházadban 
új családot akartál kivirá
goztatni: engedd, kérünk; 
hogy ugyanazon szeretettől 
lángra lobbanva mi is tud
juk a lelkeket keresni és 
egyedül neked szolgálni. A 
mi Urunk. 

llledit illi Deus sapién
tiam et prudéntlam 

_ mu1tam nimis, et la
titúdinem cordis quasi aré
nam quae est in littore ma
ris. (Ps. 112, t.) LaudAte 
púeri Dóminum, laudAte no
men Dómini. f. Glória 
Patri. 

Oratio. Deus, qui san
etum joánnem Con

fessórem tuum adolescén
tium patrem t>t magistrum 
excitásti, ac per eum, auxi
liatrfce VIrgine Maria, no
vas in Ecclésia tua famflias 
floréscere volufsti: concédt>, 
quaesumus; ut eódem cari
tAtis igne succénsi, ánimas 
quaérere, tibique soli servfre 
valeámus. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos-~· Léctio Eplstolae beáti Páuli 
tolnak a filippiekhez Irt le- Apóstoli ad Philippénses. 
~ veléböl. (4, 4-9.) (4, 4-9.) 

Testvérek, örüljetek az 1 fratres, gaudéte in Dó
úrban mindig, újra ' mino sempt>r: Iterum 

mondom, örüljetek. Ismerje ! dico, gaudéte. Modéstia ve
meg mindenki a szelidség- i stra nota sit ómnibus ho-
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teket; az úr közel vagyon.! mfnibus: Dóminus prope 
Ne legyetek semmiben sem est. Nihil solileiti sitis; sed 
aggodalmaskodók, hanem in omni oratióne et obse
mindenben terjesszétek a cratióne, cum gratiárum 
kéréseiteket az lsten elé actióne, petitlónes vestrae 
imádságban és könyörgés- innotéscant apud Deum. 
ben hálaadással. S az Isten- Et pax Dei quae exsúperat 
nek az a békéje, amely meg- omnern sensum, custódiat 
halad mlnden értelmet, meg- corda vestra et intelligén-
6rzi sziveteket és elméte- tias vestras, in Christo jesu. 
ket Krlsztus jézusban. De cétero, fratres, quae
Egyébiránt, testvérek, ami cúmque sunt vera, quae
csak igaz, ami csak tisztes- cúmque pudfcil, quaecúm
séges, ami csak igazságos, que justa, quaecúmque san
ami csak szent, ami csak cta, quaecúmque amabflia, 
szeretetreméltó, ami csak quaecúmque bonae famae, 
dicséretes, erényes, magasz- si qua virtus, si qua laus 
tos: arra irányuljanak gon- disciplinae, haec cogitáte. 
dolataitok. Amit tanulta- Quae et didicístis, et acee
tok is, s elfogadtatok, hal- plstis, et audlstis, et vidls
lottatok és láttatok tőlem: tis in me, haec ágite: et 
ezt cselekedjétek; és a bé- Deus pacis erit vobiscum. 
kesség Istene veletek leszen. 

Atvo11ulásra. (Zs. 36, 3-5.) Graduale. (Ps. 36, 3-5.) 
Bizzál az Úrban s a jót cse- Spera in Dórnino et fac bo
lekedd, lakjál a földön és nitátem et inhábita terram 
éJvezd gazdagságát. g. Az et pascéris in divltiis e jus. 
Urban leld gyönyörűsége- w. Delectáre in Dórnino et 
det, s ő megadja neked, dabit tibi petitiónes cordis 
amit kiván szlved. Tárd fel tul; revéla Dórnino v iam 
az úr el6tt utadat, bizzál tuam et spera in eum, et 
benne, ő majd eligazlt. ipse fáciet. 

Alleluja, alleluja! g. (Zs. Allelúja, allelúja. g. (Ps. 
73, 21.) Szegény és szűköl- 73, 21.) Páuper et inops 
ködő áldja nevedet. Alle- laudábunt nomen tuum. 
lu ja l Allelúja. 
Hetvenedvasárnap után az Alleluja és az V. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 60, 4-6.) Tractus. (Ps. 60, 4-6.) 
Mert te vagy az én remény- Factus es spes mea, Dó
ségem, Uram, erős tornyom mine: turris fortitúdinis a 
az ellenség ellen. '8'. Bár lak- fácie inimlcl. g. Inhabitábo 
hatnék mindörökké hajlé· , in tabernáculo tuo in sae
kodban,hogy oltalmat nyer- cula: prótegar in velaménto 
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hetnék szárnyad árnyéká-! alárum tuárum. r. Quó
ban l r. Mert Istenem, te niam tu, Deus, exaudlsti 
meghallgatod imádságo- ; oratiónem meam: dedlsti 
mat, s azoknak, kik neve- i hereditátern timéntibus no
det félik, örökséget adsz. · men tuum. 

+ A szent evangélium sza. l +SequéntiasanctiEvangé
kasza Szent Máté szerint. i hi secúndum Matthaeum. 

(18, 1-5.) ! (18, 1-5.) 

Az i dllben Jézushoz járu-1
1 
}" illo témpore: Accessé

Iának a tanltványok, , runt disclpuli ad jesum 
mondván: Ugyan ki na-1 dicéntes: Quis putas major 
gyobb a mennyek országá- est ln regno caelórum? Et 
ban? És magához híván Jé-l ádvocans jesus párvulum 
zus egy kisdedet, közéjük státult eum in médio eórum, 
állítá, és mondá: Bizony· et dixit: Amen d i co vobis, 
mondom nektek, ha meg nisi convérsi fuéritis, et ef
nem változtok és nem lesz- ficiámini sicut párvuli, non 
tek mint a kisdedek, nem intrábitis in regnum caeló
mentek be a mennyek or- rum Quicúmque ergo hu
szágába. Aki tehát meg- miliáverit se sicut párvulus 
alázza magát, mint az a kis- iste, hic est major in regno 
ded, az nagyobb a mennyek caelórum. Et qui suscéperit 
országába. És aki befogad unum párvulum talem ln 
egy ilyen kisdedet az én nómine meo, me súscipit. 
nevemben, engem fogad be. 

Felaján ásra. (Zs. 33, 12.) 
Jöjjetek, fiaim, hallgassatok 
reám, hadd oktassalak az 
úr félelmére. 

Csendes imádság. Fogadd 
el, Urunk, az üdvöt

szerzö ostyának tiszta föl
ajánlását, és add, hogy té
ged mindenben és minde
nek fölött szeressünk és di
csőséged dicséretére élhes
siink. A mi Urunk. 

Aldozisra. (Róm. 4, 18.) 
ő hitt reménységgel a re
mény ellenére, s Igy atyja 
lett sok nemzetnek, amint 
megmondatott neki. 

Offertorium. (Ps. 33, 12.) 
Venite, filii, audite me: ti
mórem Dómini docébo vos. 

Secreta. Súscipe, Dómine, 
oblatiónem mundam sa

lutAris Hóstiae et praesta, 
ut, te in ómnibus et super 
ómnia diligéntes, in glóriae 
tuae laudem vívere mereá
mur. Per Dóminum. 

Ccmmunio. (Rom. 4, 18.) 
Contra spem in spem cré
dldit, ut fleret pater mul
tárum géntium, secúndum 
quod dictum est ei. 
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A, ldozás utáni imádság. IJostcommunio. Córporls 
Testednek és véred- et Sángulnis tui, Dó

nek misztériumával betöl- mine, mystério satiátis, con
töttél minket, Urunk, en- cé de, quaesumus; ut, lnter
gedd, kérünk; hogy Sze nt 1 cedénte sancto joánne Con
jános hitvallód közbenjá-, fessóre, in gratlárum sem
rására a hálaadásban min- per actióne maneámus. Qui 
denkor kitartsunk. Kl élsz. vivis. 

Február l : Szent Ignác, püspök és vértanu. 
S:r:ent jfmos apostol tanltványa volt. Traján csilszár Antiochiá

ból Rómába hurcoltatta és ott kiéheztetett oroszlánok elé dobatta 
keresztény hite miatt. (t 107.) Megható az a levél, amit Rómáblll 
Irt : az ősegyház szellemének örök tanuja. 

Bevonulásra. (Galat. 6, 14.) Introitus. (Gal. 6, 14.) 

D
őlern azonban távol llihl autern absit glo-
legyen másban di- riári nisi ln Cruce 
csekedni, mint a ml Dómini nostri jesu 

Urunknak, Jézus K:risztus- Christi, per quem mihi 
nak keresztjében, ki által a mundus cruclflxus est, et 
világ megfeszlttetett nekem ego mundo. (Ps. 131, 1.) 
és én a világnak. (Zs. 131, Meménto, Dómlne, David: 
1.) Emlékezzél meg, Uram, et omnis mansuetúdinis e jus 
Dávidról és minden gyötrő- r .. Glória Patri et Fllio et 
déséről. r. Dicsőség. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Tekintsd gyön- Qrátio. lnflrmitátem no
geségünket mindenható stram réspice, omni po

lsten: és mivel a mi csele- tens Deus: et, quia pondus 
kedeteink súlyosan nehezed- própriae actlónis gravat, 
nek ránk, Szent Ignác vér- beáti Ignátil Mártyrls tui 
tanud és püspököd dicsősé- atque Pontificis intercésslo 
ges közbenjárása oltalmaz- gloriósa nos prótegat. Per 
zon .minket. A mi Urunk Dóminum nostrum jesum 
Jézus K:risztus. Christum. 
Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a rómaiakhoz Irt le- Apóstoll ad Romános. (8, 

veléből. (8, 35-39.) 35-39.) 

Testvérek: Kl szakít el fratres: Quis nos separá
minket · K:risztus sze re- bit a carltáte Christi: 

tetétől? nyomorúság, vagy tribulátio, an angústia, an 
szorongatás? éhség, mezl- fames, an núdltas, an perl
telenség, veszedelem vagy culum, an persecútlo, an 
üldözés, vagy kard? (amint gládius? (sicut scriptum est: 
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Irva vagyon: Miattad gyil
kolnak minket naphosszat: 
olybá vesznek, mint leölésre 
szánt juhokat.) De mind
ezeken győzedelmeskedünk 
azáltal, aki szeret minket. 
Biztos vagyok ugyanis ab
ban, hogy sem halál, sem 
élet, sem angyalok, sem 
fejedelemségek, sem hatal
mak, sem jelenvalók, sem 
jövendők, sem erők, sem 
magasság, sem mélység, 
sem egyéb teremtmény el 
nem szaklthat minket az 
lstennek szeretetétől, amely 
jézus Krisztusban, a mi 
Urunkban vagyon. 

Atvonulásra. (Sirák 44, 
16.) Ime, a főpap, ki életé
nek napjaiban tetszett az 
Istennek. r. (U. a. 20.) 
Nem akadt hozzá hasonló, 
ki úgy megtartotta a Föl
séges törvényét. 

Alleluja, alleluja. r.(Galat. 
2, 19-20.) Krisztussal együtt 
keresztre szegeztettem ;élek, 
de már nem én, hanem 
Krisztus él bennem. Alleluja. 

Quia propter te mortificá
mur tota die: aestimáti su
mus sicut oves occisiónis). 
Sed ln his ómnibus superá
mus propter eum; qui dl
léxit nos. Certus sum enim, 
quia neque mors, neque 
vita, neque ángeli, neque 
principátus, neque virtútes, 
neque instántla, neque fu
túra, neque fortltúdo, neque 
altltúdo, neque profúndum, 
neque creatúr-e álla póterlt 
nos separáre a caritáte Dei, 
quae est in Christo jesu 
Dórnino nostro. 

Graduale. (Eceli. 44, 16. 
Ecce sacérdos magnus, qui 
in diébus suis plácuit Deo. 
r. (Ibid., 20.) Non est in
véntus sírnilis Illi, qui con
serváret legern Excélsi. 

Allelúja, allelúja. r. 
(Gal. 2, 19-20.) Christo con
flxus sum Cruci: vivo ego, 
iam non ego, vivit vero in 
me Christus. Allelúja. 

(Hetvened vas~rnap utAn az Alleluja és a r. helyett a Desl· 
dérium kezdetü böjti éneket mondjuk, 1253. 1.) 

+ A szent evangélium sza-~ ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. ( 12, 

(12, 24-26.) l 24-26.) 

Az időben: Mondá jézus l n illo térnporc: Dixit jesus 
tanltványainak : Bi- disclpulis suis: Amen, 

zony, bizony mondom nek- amen dico vobis, nisi gra
tek, hacsak a földbe esett num fruménti cadens in ter· 
gabonaszem el nem hal, ram, mórtuum fúerit, ipsum 
egymaga marad; ha pedig solum manet: si autern mór
elhal, sok termést hoz. Aki tuum fúerit, multum fruc
szereti életét, elveszti azt; tum affert. Qui ama t án i-
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és aki életét gyúlöli e vilá
gon, örök életre llrzi meg 
azt. Aki nekem szolgál, en
gem kövessen; és ahol én 
vagyok, ott leszen az én 
szolgám is. Ha valaki nekem 
szolfál, meg fogja azt tisz
teln Atyám. 

mam suam, perdet eam: et 
qui odit ánimam suam in 
hoc mundo, in vitam aetér
nam custódit eam. Si quis 
-mihi ministrat, me sequá
tur: et ubi sum ego, illic et 
minister meus erit. Si quis 
mihi mlnistráverit, honori
ficábit eum Pater meus. 

Felajánlásra. (Zsolt. 8, Offertorium. (Ps. 8, 6-7.) 
6-7.) Dicsőséggel és tiszte- GUlria et honóre coronásti 
lettel koronáztad meg és eum: et constitulsti eum 
kezed múvei fölé állltottad, super ópera mánuum tuá-
Uram. rum, Dómine. 

Csendes imádság. A Szent secreta. Hóstias tibi, Dó
Ignác vértanud és püspö- mine, beáti Ignátil 

köd érdemeiért neked ho- Mártyris tui atque Pontl
zott adományokat fogadd ficis dicátas méritis, heni
el, Urunk, jóságosan és add, gnus assúme: et ad perpé
hogy örök segitségünkké le- tuum nobis tribue provenire 
gyenek. A mi Urunk jézus subsidium. Per Dóminum 
Krlsztus. nostrum. 

Áldozásra. Krisztus ga- Communio. Fruméntum 
bonája vagyok, megőrölnek Christi sum: déntibus be
a vadállatok fogai, hogy stlárum molar, ut panis 
t~sztakenyérlegyenbellilem. mundus invéniar. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Refécti 
A szent adományban participatióne múneris 

való részvétel által meg- sacri, quaesumus, Dómine 
újftva kérünk, Urunk Iste-~ Deus noster: ut, cujus exsé
nünk, hogy Szent Ignác quimur cultum, interce
vértanud és püspököd köz-, dénte beáto Ignátio Már
benjárására, amit az áldo- tyre tuo atque Pontifice, 
zatban cselekedtünk, annak 1 sentlámus efféctum. Per 
hatását is érezhessük. A mi. : Dóminum. 

Február 2: Gyertyaszentelö Boldogasszony. 
l. Az iinntp ftltnllse. Gyertyaszentelö Boldogasszony ünnepe 

tartalma szerlnt éppen lrgy az úr ünnepe, mlnt Sz úz MAri:.é s ezért 
a liturgiAban több neve is van. Oytrlyamnltlt7 Boldogasszony a 
neve azért, mert ezen a napon gyertyAt szenieinek és gyertyAs kllr· 
menetet tartanak és a hivek a szentmisén szentelt, égó gyertyik· 
kal vesznek rbzt. Mdria mqlisrtuldsa a neve azért, mert MAria 
a zsld6 tllrvény~!k irintl engedelmességböJ az Isteni gyermek szllle· 
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tése után 40 napra a Mózes törvénykönyvében meghagyott módon 
bemutatta a tisztultil áldozatot a templomban. /lzus bemutatása 
a zsinagógában a neve azért, mert ezen a napon mutatták be 
jézust, mint elsőszülöttet a templomban és szentelték szülei lsten· 
nek. A keleti liturgiában Hypapantt a neve, azaz: találkozás (Occur
sus Dom Ini), mert ezen a napon találkozott lsttn Fia először papsá
gávai. Ezt az ünnepet jeruwlemben, valószlniUeg már a IV. szá· 
zadban, az úr ünnepéne~ tartolrák és csakhamar nyugaton ls elter
jedt. Az örmények •Az Ur érkezése a templomba• nhen nevezték. 
A bemutatás llnnepébei a Karácsony rendszeresltésével Mária 
tisztulásának ünnepe is csatlakozott, igy Márla-ünnep lett belőle, 
Rómában pedig a Sancta Marta Major-bazilika stéclós-ünnepe. 

Eredetileg azonban, tartalma szerlnt pedig még ma ls, ez az 
ünnep az úr ünnepe. Az lsten Fia már születésekor tallllkozott 
a kiválasztott néppel. Az egyszerll p~sztorok csodálkozó hódolata 
ezt jelentette. Ezen a napon azonban a szent törvények értelmé
ben először találkozik a templomban a paps,ággal és a prófétákkal, 
a maga örök papságának elöképeivel. Az úrnak ez a találkozása 
szolgájával, - a Völegény találko:r.ása menyasszonyAval - az 
ünnepi liturgia elsö és legmélyebb gondolata. Egyúttal azonban 
MArtának egy olyan törvény Iránt tanusitott alázatos engedelmes
ségét dlcsöltl, amely bár mlndenkire érvényes volt, de őreá nem ; 
s ezáltal kiv~ló Márla-ünneppé is válik. jézus bemutatása a temp
lomban, Illetve égi Atyjának való szentelése a gyertyaszentelknek 
(megszentelt világosságnak) mal szertartásában jut kifejezésre 
a legszebben. 

2. A tytrtvasunttUs. A gyertyák az oltár szentlecke-oldalán 
vagy ha föpap végzi a szentelést, a főpapi trónus mellett van
nak elökészltve. A szentelö pap lila ruhAban öt hosszabb Imát 
mond a gyertyák felett, meghinti azokat szenteltvlzzel, tömjénnel 
megfüsttili s aztán elosztja öket a papsflg és a hivek között. 
Eközben az énekkar Simor. dlcsőitö énekét énekli és közbeiktat 
egy antlfonát. 

A lila szln, valamint az az ima, amellyel a körme:~et kezdődik, 
talán azon bllnbánó, gyertyáskörmenetek maradványa, amelyek a 
bilnös pogány Lu1~erkflliák ellensúlyozására Rómában azokisosak 
voltak. A pogányság legyözetése után ez l a búnbánó körmenetet a 
Gyertyaszentelő Boldogasszonyszertartásába olvasztották be. jeru
zsálemben és a kelett egyházban általában, ahol Jézus bemutatflsát 
először Onnepelték, Márla templombavonulásának emlékére mln· 
dig gyertyáskörmenet volt, mert 6 oa népek felvllágosltá,ára szol
gál() fényb vitte oda. •Gyujtsatok örömmel vilá~osságot az Igazi 
világosságnak .•• fénnyel a kezilokben akarunk elébe menni ... 
mlnt Jézus világosságának gyermekei, gyertyáinkat az Igazi vilá
gosság elé akarjuk vinnh. - oSenkl se maradjon el a gyertyás kör
menetektöl. Azért tartjuk kezünkben az égő gyertyákat, hl'gy a 
Megváltó Isteni fényét jelképezzük, amely mlndent liZ örök fényes
séggel áraszt el és hogy különösképpen Jelezzilk lelkünk tisztaságát, 
.:1mellyel Krisztus elé járulunk.• (Egy V. és VI. századi prédi-· 
káclóból.) 

Misu.lte. 55 
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3. A klrmtnd. A gyertyák megszentelése uftln a papság és a 
nép körmenethe sorakozik. Az énekkar belekezd a szokásos meg
nyitó antifonába. Utána a pap egy im!lt mond. Most a mpgszentelt 
gyertyált fényében s a régi ünnepi énekkel megindul a körmenet. 

4. Az ünntpi miu. Ha a körmenet a tem111omba visszatért, 
kezdődik a f~héruinben mondott ünnepi mise. Enekeinek és mise· 
növegelnek Urgya ismét jézus bemutatflsa a templomban él a 
jelenlévő hivők az égi! gyertyákat legalább az evangéliumnál és 
az úr változaslitól az flldozáslg kezükben .tartják, annak emlékére, 
akit jelképeznek. 

A gyertyaszentelés. 

f. Az úr legyen veletek.; f. Dóminus voblscum. 
f!.. A te lelkeddel is. 1 f!.. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Szent lorémus. Dómine sancte, 
Urunk,mindenhatóAtya, Pater omnfpotens, ae

örök lsten, ki a mindenséget térne Deus, qui ómnia ex 
a semmiböJ alkottad és pa- nfhllo creástl, et jussu tuo 
rancsod ra e folyadékot a mé- per ópera apum, hunc llquó
hek munkássága által töké- rem ad perfectiónem cérei 
letes viasszá tetted és a mai venfre fecfsti: et qui ho
napon az igazlelkű Simeon diérna die petltiónem justi 
kérését teljesftetted, aláza- Simeónis implésti: te humf
tosan kérünk, hogy e gyer- liter deprecámur; ut has 
tyákat az emberek haszná- candélas ad usus hóminum, 
!atára, a test és lélek egész- et sanitátem córporum et 
ségére, mind a földön, mind animárum, sive in terra, sive 
a vizeken szentséges neved- in aquis, per invocatiónem 
nek segltségülhlvása és a tui sanctrsslmi nóminis, et 
boldogságos, mindenkoron per intercessiónem beátae 
Szűz Máriának esedezése Mariae semper Virginis, eu
által, kinek emlékét ma jus hódie festa devóte cele
ájtatosan ünnepeljük, és brántur, et per preces óm
minden szentednek könyör- nium Sanctórum tuórum, 
gése által meg ~ áldani, és bene ~ dlcere, et sancti ~ 
meg ~ szentelni méltóztas- flcáre dignéris: et huj us ple
sál: és az itt jelenlévö -bis tuae, quae illas honori
népednek imáit, mely eze- fice in mánibus deslderat 
ket a gyertyákat tisztelet- portáre, teque cantán do lau
tel a kezében hordozni dáre, exáudias voces de 
óhajtja s téged énekszóval caelo sancto tuo, et de sede 
dicsérni akar, mennyei szen- majestátls tuae: et propl
télyedböl és fölséges tró- tius sis ómnlbus clamánti
nusodról hallgasd meg: és bus ad te, quos redemlstl 
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légy kegyes mindazokhoz, l pretióso sánguine Filii 
akik hozzád esedeznek ki- Qui tecum. ~- Amen. 
ket szent Fiad drága véré-
vel megváltottál. Ki veled. ~- Amen. 

867 

tui: 

Könyörögjünk. Minden- Orémus.Omnípotens sem-
ható, örök lsten, ki a pitérne Deus, qui hodiérna 
mai napon Egyszülöttedet die Unigénitum tuum ulnis 
Szent Simeon karjain szent sancti Simeónis in tempio 
templomodban bemutat- sancto tuo suscipiéndum 
tad, alázattal kérjük ke- praesentásti: tuamsúpplices 
gyelmességedet, hogy ezen deprecámur cleméntiam, ut 
gyertyákat, melyeket ml has candélas, quas nos fá
szolgáid, szent neved di- muli tui, ín tui nóminis mag
esőitésére kezünkbe venni nificéntiam susclpién tes, ge
és meggyujtottan hordozni stárecúpimus luce accénsas, 
óhajtunk, meg + áldani, bene + dlcere, et sanct! + 
meg + szentelni s mennyei ficáre, atque lúmine supér
áldásodnak világávar meg- nae benedictiónis accéndere 
gyujtani méltóztassál, hogy dignéris: quátenus eas tibi 
azokat neked, Urunknak Dórnino Deo nostro offe
lstenünknek fölajánlván, 

1 

réndo digni, et sancto igne 
mi magunk is méltóan és dulelssimae caritátis tuae 
legédesebb szereteted tüzé- succénsi, in tempio sancto 
től lángragyujtottan dicső- glóriae tuae repraesentárl 
séged szent templomában mereámur. Per eúmdem Dó
bemutattatni érdemesek le- minum. R. Amen. 
gyünk. Ugyanazon. !jr. Amen. · . 

Könyörögjünk. Ur Jézus Orémus. Dómine jesu 
Krisztus, igaz világosság, l Christe, lux vera, quae 
te világositasz meg mlnden l illúrninas omnern hóminem 
e világra jövő embert, l veniéntem in hunc mun
áraszd áldá + sodat e"zekre dum: eff ú n de bene + di
a gyertyákra és szen- ctiónem tuam super hos 
+ teld meg azokat kegyel- ; céreos, et sanctl + fica eos 
med fényével és engedd ; lúmine grátiae tuae, et con
kegyelmesen, hogy . va-~ céde propltlus; ut, sicut 
Iamint e gyertyák meg- l haec luminária igne visibili 
gyújtva, látható tűzfénnyel l accénsa noctúrnas depéllunt 
eloszlatják az éjtszaka sö- i ténebras; ita corda nostra 
tétségét, úgy a mi szlvünk l iovisibili Igne, id est, Sancti 
is a láthatatlan tűz, azaz a Spirit us splendóre illustráta, 
Szentlélek fényessége általi ómnium vitfórum caecitáte 
megvilágosltva, minden vét- . cáreant: ut, purgáto mentis 

55* 
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kes vakoskodástól ment le
gyen és Igy lelkünk meg
tisztult szemével azt szem
lélhessük, mi előtted ked
ves, üdvünkre nézve pedig 
hasznos, hogy Igy e világ 
homályos viszontagságai 
után a soha meg nem fo
gyatkozó világosságra el
jutni érdemesek lehessünk, 
te általad, jézus Krisztus, 
a világ Megváitója, ki a tel

óculo, ea cémere possfmus, 
quae tibi sunt plácita, et 
nostrae salúti utllia; quáte
nus post hujus saecull call
ginósa discrlmina, ad lucern 
indeficléntem pervenfre me
reámur. Per te, Christe 
Jesu, Salvátor mundi, qui ln 
Trinitáte perfécte vivis et 
regnas Deus, per ómnia sae
cula saeculórum. If.. Amen. 

jes Szentháromságban élsz és uralkodol. ij. Amen. 

Könyörögjünk. Minden-1 Orémus. Omnipotens sem
ható örök lsten, ki meg- · pitérne Deus, qui per Móy
parancsoltad, hogy szolgád, sen fámulum tuum purfs
Mózes, szent szfned előtt sirnum ólei liquórem ad lu
folytonosanégetendőmécsek minária ante conspéctum 
anyagául a legtisztább ola- tuum júglter concinnánda 
jat készltse el, áraszd el ál + praeparárJ jussist i: bene + 
dásod kegyelmével ezeket a dictiónis tuae gráliam super 
viaszgyertyákat, hogy úgy hos céreos benignus infún
terjesszék a világosságot kül- de; quátenus sic adminf
stlleg, hogy kegyes jóvol- strent lumen extérius, ut, te 
todból bensőleg ne hiányoz- donánte, lumen Spfritus tui 
zék lelkünkben Szentlelked nostris non desit méntibus 
világossága._A mi Urunk... intérius. Per Dóminum ... 
ki w led s ugyanazon Szent- in unitáte ejúsdem. If.. 
lélekkel. . . If.. Amen. Amen. 

Könyörögjünk. Úr jézus Orémus. Dómlne jesu 
Krisztus, ki a mai napon Christe, qui hodiérna die in 
testünk természetében az nostrae carnis substAntia 
emberek között megjelen- inter hórnines appárens, a 
tél, kit szültlid a templom- paréntibus in tempio es 
ban bemutattak, akit a tisz- praesentátus: quem Simeon 
teletreméltó agg Simeon venerábilis senex, lúmine 
Szentlelked fényétlll fölvilá- Spirítus tui irradiátus, ag
gosftva megismert, karjaiba nóvit, suscépit, et bene
vett és megáldott: engedd dixit: praesta propiti us; ut 
kegyesen, hogy ugyanazon eJúsdem Spirítus Sanct! grá
Szentlélek kegyelme által ha illumináti atque edócti, 
felvilágosltva és kioktatva te veráciter agnoscámus, et 
igazán megismerJünk és hi- fidéliter dillglmus: Qui 
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ven szeresst1nk téged : Kl az l cum Deo Patre ln unltáte 
Atyával, s ugyanazon Szent- ejúsdem Spirit us Sanct! vi
lélekkel egyetemben élsz és vis et regnas Deus, per 
uralkodol, lsten, mindörö-~ ómnia saecula saeculórum. 
kön örökké. JI.. Amen. If.. Amen. 
Erre a pap a gyertyAkat meghinti szenteltvlzzei és megtömjé

nezi. azutAn pedig kiosztja ; ezalatt a kar énekli : 
Ant. (Luk. 2, 32.) Y. Ant.(Luc.2,32.)Y.Lumen 

Világosságul a pogányok ad revelatiónem gén ti um: 
megvilágítására és dicsősé- et glóriam plebis tuae Israel. 
gére népednek, Izraelnek. If.. (ibid 29-31.) Nunc dimit
ij. (U. a. 29-31) Most bo- tis servum tuum Dómine, 
csátod el, szolgádat, Uram l, secúndum verbum tuum ln 
a te igéd szerint békességben. p ace. Y. Lumen ad revelatió
Y. Világosságul a pogányok nem géntium: etc. JI.. Quia 
stb. If.. Mert Játták sze- vidérunt óculi mei salutáre 
meim a te megváltásodat tuum. l'. Lumen. llr· Quod r. VIlágosságul stb. Jl.. Me- parásti ante fáclem óm
lyetkészltettél minden népek n ium populórum. f. Lu
szlne előtt. r. Világosságul men. .ij. Glória Patri, et 
stb. If.. Dicsőség az Atyának, Fili o, et Spiritui Sancto. 1. 
és Fiúnak és Szentléleknek. Lumen. JI.. Sicut erat ln 
f. Világosságul stb. If.. Ml- príncipio, et nunc, et sem
képen kezdetben volt, van per, et in saecula saeculó· 
most és lesz mindig, mind- rum. Amen. r. Lumen. 
örökön örökké. Amen. Y. 
Világosságul stb. 

Ant. (Zs. 43, 26.) Kelj Ant. (Ps. 43, 26.) Ex-
föl, Uram, nyujts segit- súrge, Dómine, ádjuva nos: 
séget és tenevedért ments et libera nos propter nomen 
meg minket. (Zs. 43, 2.) tuum. (Ps. ibid., 2.) Deus, 
lsten, tulajdon fülünkkel áurlbus nostris audlvlmus: 
hallottuk; atyáink beszélték patres nostri annuntlavé-
el nekünk. r. Dicsőség. runt nobis. f. Glória Patri. 

Kelj föl stb. Exsúrge, etc. 
A gyertyAk kiosztlsa utAn a pap énekli : 

Könyörögjünk. - Orémus. 
(Ha ez ünnep HetvenedvasAmap utAn és nem vasAmapra esik, 

akkor hozz!teszik: •Hajtsunk térdeto, •Keljetek föl•.) 

Hallgasd meg, Urunk, ké-~Exáudi, quaesumus Dó
rünk, népedet és amit mine, pll!bem tuam: et, 

évenkinti áldozattal külsll- quae extrlnsecus ánnua tri-
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képpen tisztelnünk meg- buls devotióne venerári, in· 
hagytál, engedd azt kegyel- térius ássequi grátiae tuae 
med fényével belsőképpen is luce concéde. Per Christum 
megnyernünk. A mi Urunk. j Dóminum nostrum. 

If.. Amen. • If.. Amen. 
Ekkor a szerpap, vagy ahol ez nincs, maga a szertartflst végz O 

pap a n~phez fordulva mondja : 
r.Jnduljunkbékességben., r. Procedámus in pace. 

If.. l(risztus nevében. Amen. If.. ln nómine Christi. Amen. 
A menet megindul és éneklik : 

Ant. Sion, ékesltsd föl Ant. Adórna thálamum 
templomodat, és fogadd tuum, Sion, et súsclpe Re
Királyodat, l(risztust j öleld gem Christum: ampléctere 
át Máriát, a mennyország Mariam, quae est caeléstis 
ajtaját j mert ő hordozta az porta: ipsa enim portat Re
új világosság dicsőségének gem glórlae nov i lúminis: 
Királyát j megáll a Szűz és subsistit Virgo, addúcens 
kezében hozza a hajnalcsil- mánibus Filium ante lucife
lag előtt szült Fiát, kit rum gén i tum: quem . acel
Simeon ölébe fogadott és a piens Simeon in ulnas suas, 
népeknek hirdette, hogy 4 praedicávit pópulis, Dóml
az élet és halál Ura, s a világ num eum esse vitae et mor-
Üdvözltője. tis, et Salvatórem mundi. 

Ant. (Luk. 2, 26-27, Ant. (Luc. 2, 26, 27 et 
28-29.) l(i volt jelentve 28-29.) Respónsum aceépit 
Simeonnak a Szentlélektlil, Simeon a Spiritu Sancto, 
hogy halált nem lát, mig non visúrum se mortem, 
csak meg nem látja az úr nisi vidéret Christum Dó
l(risztusát. És mikor a gyer- minl: et cum indúcerent 
meket bevitték a temp- púerum in templum, aceépit 
lomba, karjaiba vevé őt és eum in ulnas suas, et bene
magasztalván az Istent, dixit Deum, et dixit: Nunc 
mondá: Most bocsátod el, dimittis servum tuum, Dó
Uram l szolgádat békesség- mine, in pace. r. Cum in
ben. r. Mikor bevitték dúcerent púerum jesum pa
szülői a gyermek jézust, l réntes ejus, ut fácerent se
hogy a törvény szokása sze-, cúndum consuetúdinem le
rlnt cselekedjenek vele, kar- gis pro eo, ipse aceépit eum 
jaiba vevé őt. in ulnas suas. 

Mikor a menet vissza~rkezik a templomba : 

F. ,Áldozatot vittek érte l r. Obtulérunt pro eo 
az Urnak, egy pár gerli- Dórnino par túrturum, aut 
cét, vagy két galambfiat:• duos pullos columbárum: 
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Mert Igy áll megirva az úr • Sicut scriptum est in lege 
törvényében. r. Miután elér- Dómini. r. Postquam im
keztek Mária tisztulásának pléti sunt dies purgatiónis 
napjai, Mózes törvénye sze- Mariae, secúndum legern 
rint,jeruzsálembe vitték Jé- Móysi, tulérunt jesum in 
zust,hogy bemutassák az Ur- jerúsalem, ut slsterent eum 
nak. Mert Igy áll megirva az Dómino. Sicut scriptum est 
Úr törvényében. r. Dics6ség in lege Dóminl. r. Glória 
az Atyának és Fiúnak és l Patri, et Fflio, et Spiritui 
Szentléleknek. Mert Igy áll Sancto. Sicut scriptum ·est 
megirva az úr törvényében. ln lege Dómini. 
A azentmisében az evang~llum alatt, valamint Úrfelmutatu

t61 azenUildozblg a gyertyát égve kezünkben tartjuk 

· A szentmise. 
Bevonulásra. (Zs. 47, 10, ll.)· Introitus. (Ps. 47, 10-11.) 

megemlékezünk irgal- guscépimus, Dew,.ml-
madról, ó lsten, sericórdiam tuarn ln 
templomodnak ben- médio templi tui: se-

sej ében, miként hfred, ó cúndum nornen tuum, Deus, 
lsten, dicséreted is betölti a ita et laus tua ln fines ter
föld határait, jobbod igaz- rae: justitia plena est déx
sággal van tele. (Zs. 47, 2.) tera tua. (Ps. ibid., 2.) Ma
Nagy az úr, dicsérni kell 6t gnus Dóminus, et laudábi
felette lstenünk városában, lis nimis: in civitáte Dei no
az ll szent hegyén. r. Di- stri, ln monte sancto ejus. 
csőség. r. Glória Patri. . 

Könyörgés. Mindenható, Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, fölségedet pitérne Deus, majestá

könyörögve kérjük, engedd tem tuam súpplices exorá
meg, hogy amint egyszülött mus: ut, sicut unigénitus 
Fiadat a mai napon testünk Fflius tuus hodiérna die 
természetében bemutatták cum nostrae carnis substán
a templomban, úgy min- tia in tempio est praesen
ket ls ily tisztult lélekkel tá tus; ita nos fácias purifi
mutassanak be neked. cáti6 tibi méntibus praesen
Ugyanazon a mi Urunk, tári. Per eúmdem Dómi-
Krisztus által. num. 
Szentlecke Malachiás pró
féta jövendöléséblll. (3, 1-4.) 

Ezt mondja az úr lsten: 
fme, én elküldöm an

gyalomat, hogy elkészltse 

Uctio Malachlae Prophétae. 
(3, 1-4.) . 

Haec dicit Dómlnus Deus: 
Ecce ego mitto Ange

Ium meum, et praeparábit 
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az utat szlnem előtt. .=:s i viam ante fáclem meam. Et 
csakhamar eljő templomá- ! statim véniet ad templum 
hoz az úr, akit ti kerestek 1 suum Dominátor, quem vos 
és a szövetség angyala, klt quaerltis, et Angelus testa
ti óhajtotok. Ime, eljő, úgy- ménti, quem vos vultis. 
mond, a seregek Ura. De Ecce venit, dicit Dóminus 
kl tudja elviselni az ő eljö- exercituum: et quis póterit 
vetelének napját és ki állhat cogitáre diem advéntus ej us, 
meg az ő láttára? Mert ő et quis stabit ad vidéndum 
olyan, mint az olvasztó tűz eum? Ipse enim quasi ignis 
és mint a posztóványolók conflans, et quasi herba ful
lúgja. Leül, mint az ezüst- lónum: et sedébit conflans, 
olvasztó és tisztító mester et emúndans argéntum, et 
és salaktalanná teszi Levi purgábit fllios Levi et colá
fiait és megtiszUtja őket, bit eos quasi aurum, et 
mint az aranyat és mint az quasi argéntum: et erunt 
ezüstöt, hogy igazságban Dórnino offeréntes sacriff
mutassanak be áldozatot az eia in justitia. Et placéblt 
úrnak . .=:s tessék az úrnak Dórnino sacrlflcium juda, 
juda és jeruzsálem áldo- et jerúsalem, sicut dies 
zata, mlnt a hajdankor saeculi, et sicut anni antl
napjaiban és mint a régi qui: d i cit Dóm i n us omni
esztendlikben: ezt mondja potens. 
az úr, a mindenható. · 

Atvonulásra.(Zs.47,10,11, Graduale. (Ps. 47, 10.11 
9.)Megemlékezünkirgalmad- et 9.) Suscépimus, Deus, mi
ról, ó lsten, templomodnak sericórdiam tuam ln médio 
bensejében: miként hl red, ó templi tui: secúndum no
lsten, dicséreted ls betölti a men tuum, Deus, ita et laus 
föld határait. 1. Amint hal- tua ln flnes terrae. 1. Sicut 
!ottuk, úgy láttuk a mi audlvimus, ita et vidimus 
lstenünk városában, az ő in civitáte Dei nostri, in 
szent hegyén. monte sancto ejus. 

Alleluja, alleluja l r. Az Allelúja, allelúja. r. Se-
agg a gyermeket tartotta, nex púerum portába t: puer 
a gyermek pedig az aggot autern senern regébat. Alle-
kormányozta. Alleluja l l úja. 
Hetvenedvasirnapja után az Alleluja és a f. helyett ezt mondjuk : 

Böjtiének. (Luk. 2,29-32.) Tractus. (Luc. 2, 29-32.) 
Most bocsátod el Uram, Nunc dimittis servum tu
szolgádat, a te Igéd sze- um, Dómine, secúndum ver
rint békességben. r. Mert bum tuum in pace. 1. Quia 
látták szemelm a te megvál- vidérunt ócull mei salutáre 
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tásodat. -,. Melyet készitet
tél minden népek szfne előtt. 
-,. Világosságul a pogányok 
megvilágítására és dicsősé
gére népednek, Izraelnek. 

~ A szent evangéliwn sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(2, 22-32.) 

Az időben: Mlután eltel
tek Márla megtisztu

lása napjai, Mózes törvénye 
szerint felvivék jézust je
ruzsálembe, hogy bemutas
sák az úrnak; amint Irva 
vagyon az úr törvényében, 
hogy minden elsliszaJött 
fiúgyermek az úrnak le
gyen szentelve; és hogy ál
dozatot mutassanak be, mi
~éppen megmondatott az 
Ur törvényében, egy pár 
gerlicét vagy két galamb
fiat. Vala pedig jeruzsá
lemben egy ember, Simeon 
nevú, igaz és lstenfélll fér
fiú, ki várja vala Izrael 
vigasztalását, és a Szent
lélek volt benne. J:.s ki volt 
neki jelentve a Szentlélek
től, hogy 'halált nem lát, 
mfg csak meg nem látt"a az 
úr Krisztusát. J:.s a élek 
ösztönzésére a templomba 
méne. J:.s mlkor bevitték 
szOiői a gyermek jézust, 
hogy a törvény szokása 
szerint cselekedjenek vele, 
karjaiba vevé őt, és ma
gasztalván az lstent,mondá: 
Most bocsátod el, Uram, 
szolgádat a te igéd szerlnt 
békességben; mert látták 
szemeim a te megváltáso-

tuum. -,. Quod parástl ante 
fáclem ómnlum populórum. 
-,. Lumen ad revelatiónem 
géntlum, et glóriam plebis 
tuae Israel. 

~Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. (2, 

22-32.) 

I n illo témpore: Postquam 
imptéti sunt dies purga

tiónis Mariae, secúndum le
gem Móysi, tulérunt jesum 
in jerúsalem, ut slsterent 
eum Dómino, sicut scrip
tum est in Jege Dómini: 
Quia omne mascullnum ada
périens vulvam sanetum 
Dórnino vocábitur. Et ut 
darent hóstiam secúndum 
quod dictum est in lege Dó
mini, par túrturum, aut 
duos pullos columbárum. 
Et ecce homo erat in jerú
salem, cui nomen Simeon, 
et homo Iste justus et timo
ratus, exspéctans consola
tlónem Israel, et Spirítus 
Sanctus erat ln eo. Et re
spónsum accéperat a Spi
ritu Sancto, non vlsúrum se 
mortem, nisi prius vidéret 
Christum Dómini. Et venit 
in spiritu ln templum. Et 
cum indúcerent púerum je
sum paréntes ejus, ut fáce
rent secúndum consuetúdl
nem, legis pro eo: et ipse 
aceépit eum ln ulnas suas, 
et benedixit Deum, et di
xit: Nunc dimittis servum 
tuum, Dómlne, secúndum 
verbum tuum in pace: Quia 
vldérunt óculi mei salutáre 
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dat, melyet készitettél mln
den népek szlne előtt, vilá
gosdgul a pogányok meg
világltására, és dicsőségére 
népednek, Izraelnek. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 3.) 
Kedvesség ömlik el ajka
don, azért áldott meg téged 
örökre az lsten, és mind
örökön örökké. 

Csendes imádság. Hall
gasd meg, Urunk, kö

nyörgésünket és hogy ezek 
az adományok, melyeket 
Fölséged szlne előtt bemu
tatunk, méltó adományok 
legyenek, add meg nekünk 
jóságod segitségét. A mi. 

tuum: Quod parásti ante fá
ciem ómnium populórum: 
Lumen ad revelatlónem gén
tium, et glóriam plebis tuae 
Israel. 

Offertorium. (Ps. 44, 3.) 
Diffúsa est grátia in lábils 
tuis: proptérea benedixit te 
Deus ln aetérnum, et ln 
saeculum saecull. 

Secreta. Exáudi, Dóq.Jine, 
preces nostras: et, ut 

digna sint múnera, quae 
óculis tuae majestátis offé
rimus, subsidlum nobis tuae 
pietátis lmpénde. Per Dó
minum nostrum jesum 
Christum. 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

Aldozásra. (Luk. 2, 26.) 'j Communio. (Luc. 2, 26.) 
Ki volt jelentve Simeonnak Respónsum aceépit Simeon 
a Szentlélektől, hogy halált , a Spiritu Sancto, non visú
nem lát, mig csak meg nem l rum se mortem, nisi vidéret 
látja az úr Krisztusát. Christum Dómini. , 

Aldozás utáni imádság. 
Kérünk, Urunk lste

nQnk, hogy ezek a szentséges 
szent misztériumok, miket 
megújulásunk biztositAsára 
rendeltél, a boldogságos, 
mindenkoron Szűz Mária 
esedezésére a jelenben és a 
jövőben megváltásunkra 
szolgáljanak. A mi Urunk. 

Postcommtmio. Quaesu
mus, Dómine Deus no

ster: ut sacrosáncta mysté
ria, quae pro reparatiónis 
nostrae munimine contu
lfsti, intercedénte beáta Ma
ria semper Virgine, et prae
sens nobis remédlum esse fá/ 
cias, et futúrum. Per Dó
mlnum. 

Februh 3 : Szent Balázs püspök és vértanu. 

Orm~nyorsdgban volt püspök és borzasztó klnzAsok utAn 
Diocletianus lefejeztette, 303-ban. Egyszer egy gyermek életét 
megmentette, akinek torkAn egy sz(llka megakadt, ezért az Egyház 
mlnden torokbaj ellen közbenjArónkként tiszteli. Innen származik 
a Balázs-Aldh. (1429. 1.) 

Szentmise : Sacerdóta Del, 1255. l. 
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Pebruir 4 : Corslnl Szent András püspök és hitvalló. 

Ellikelő firenzei csalAd sarja ; először k~rmellta, majd Fiesole 
pOSpOke lett ; t 1373. A szigorú vezeklés példaképe. Egész életén ~t 
blljtölt, a vezekluruhAt soha le nem tette, a búnb~nati zsolt~rokat 
naponk~nt ellmAdkozta. Ezenkivül a felebarAtl szeretetet gyako
rolta. I(Qlllnösen a thelygők visszavezetésében volt kegyelemrnel 
ildott. 

Szentmise: Státuit, 1281. 1., az aiAbbl könyörgwel: 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui in Ee
házadban állandóan az désia tua nova semper 

erények új példáját támasz- lnstáuras exémpla virtú
tod, add, hogy néped Szent tum: da pópulo tuo beátl 
András hitvallód és püspö- Andréae Confessórls tui at
köd nyomdokait úgy kö· que Pontificis ita sequi ve
vesse, hogy lutalmát is el- stlgia; ut assequátur et 
nyerje. A m Urunk jézus 1 praemia. Per Dóminum no-
Krisztus. 1 strum jesum Christum. 

Pebrulr 5 : Sunt Ágota szfiz és vértanu. 

Szlclliai volt és ott ls szenvedett vértanuhalAit CaüniAban, 
151-ben, Decius alatt. A RómAban tisztelt négy vértanu-szúz 
egyike. [l::rdekes, hogy a négy téli hónapra esik ezeknek ünnepe 
és mlly s:r:épen beleilleszkednek az egyhui év hangulatAba. Szent 
Cec:llla (- a vak) a söt~t. borongós novemberben, Luc:la ( ... a vlli
goskodÓ) a MegvAltót vAró decemberben, Ágnes <- a tiEita 
bArAny) januArban és Ágota (- a jósAgos) febru!rban Alinak az 
úr klséretébe.] A sirjflt befödll szúzl fityolival többször csodhan 
megillltottflk az Etna kltllrésekor pusztltó forró IfivAt ; ezért az 
érzéki lztnved~lyekbl!n az 6 segltségét bathalósan szokiAk kémi. 

Bevonulásra. Introitus. 

l
rvendjOnk mlndnyá- .audeámus omnes in 
jan az úrban, on- Dómlno, diem fe-
nepet Olve Szent stum celebrántes 

g szúz és vértanu tisz- sub honóre beátae Agathae 
teletére, kinek szenvedésén VIrginis et Mártyris: de eu
örülnek az angyalok és jus passióne gaudent An
magasztalják az lsten Fiát. geli, et collAudant FJllum 
(Zs.44,2.)Szfvem onneplszó- Dei. (Ps. 44, 2.) Eructávlt 
zattól árad, zengem dalomat cor meum verbum bonum: 
a Királynak. f. Dicsliség az dico ego ópera mea Regi. 
Atyának és Fiúnak. f. Glória Patri. 
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Könyörgés. Isten, ki ha
talmad egyéb csodái 

között a gyönge nemnek is 
megadtad a vértanuság dia
dalát; engedd kegyesen, 
hogy akik Szent Ágota szüz 
és vértanud születésnapját 
ünnepeljük példájára, lép
teinket feléd lrányltsuk. 
A mi Urunk. 

Orátio. Deus, qui inter cé
tera poténtiae tuae mi

rácula étiarn in sexu frágill 
vicfóriam martyrii contu
Usti: concéde propiti us; ut, 
qui beátae Agathae VIrginis 
et Mártyris tuae natalfta 
cólimus, per ejus ad te 
exémpla gradiámur. Per Dó
minum. 

NB: Nagyböjtben, ha valamely szentr61 van a szentmlst 61 
miskép nem jelöljük, a 2. könyörgésnek, csendes és AidolAs utini 
lmidségnak mlndig a megfelelő nagyböjti nap könyörgés6t, 
csendes és éldozés uténi imádságát, utolsó evangéliumnak pedl1 
a megfelelö böjti nap evangeliumát kell mondanunk. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthios. (l. 

leveléMI. (l. l, 26-31.) 1, 26-31.) 

Testvérek: Nézzétek meg- fratres: Vidéte vocatió
hlvástokat, mert nem nem vestram, quia non 

sokan vannak a bölcsek a multi sapiéntes secúndum 
test szerint, nem sokan a carnem, non n1ulti poténtes, 
hatalmasok, nem sokan a non multi nóbiles: sed quae 
nemesek; hanem azt, ami a stulta sunt mundi elégít 
világ szerint oktalan, vá- Deus, ut confúndat sapién
lasztotta ki az Isten, hogy tes: et infirma mundi elégit 
megszégyenltse a bölcseket; Deus, ut confúndat fórtla: 
és azt, ami a világ szerint et ignobflia mundi, et con
gyönge, választotta ki az tempUbllia elégít Deus, et 
Isten, hogy megszégyenltse ea quae .non sunt, ut ea 
az erilseket; és azt, ami a quae sunt destrúeret: ut 
világ szerlnt nemtelen és non gloriétur omnis caro in 
megvetett, választotta ki az conspéctu ejus. Ex ipso au
Isten és azokat, amik sem- tem vos estis in Christo 
mik; hogy azokat, amik va- Jesu, qui factus est nobis 
!amik, megsemmisltse, hogy sapiéntia a Deo, et justitia, 
egy test se dicsekedhessék et sanctificátio, et redém
az 4 szlne előtt. Általa vagy- ptio: ut quemádmodum 
tok pedig ti Krisztus Jézus-. scriptum est: Qui gloriátur, 
ban, ki Istentill bölcsesé-, in Dórnino gloriétur. 
günkké lett és igazságunkká · 
és megszentelésOnkké és megváltásunkká, hogy amint 
írva vagyon: Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. 
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Atvonulásra. (Zs. 45, 6,) 
Megsegltl lit az lsten arca, 
benne van az lsten és meg 
nem inoghat. r. (U. a. 5.) 
A folyó árja örvendeztet! 
meg az lsten városát; a 
Fölséges megszentelte haj
lékát. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. 
118, 46.) Bizonyságaidról kl· 
rályok előtt beszélek és nem 
szégyenülök meg. Alleluja. 

Graduale. (Ps. 45, 6.) Ad
juvábit eam Deus vultu 
suo: Deus ln médio ejus, 
non commovébltur. r. (Ibid 
5.) Flúmlnls fmpetus laetf
ficat civltátem Dei: sanctl
ficávit tabernáculum suum 
Altissim us. 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
118, 46.) Loquébar de testi
móniis tuis in conspéctu re
gum, et non confundébar. 
Allelúja. 

(HetvenedvasArnap utAn az Alleluja és a 1· helyett a Qui 
séminant kezdetil böjti éneket mondjuk, 1267. l.) 

~ A szent evangéliwn sza. ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (19, 

(19, 3-12.) . 3-12.) 

Az időben: A farizeusok 1 n illo témpore: Accessé
Jézushoz járulának, kl- runt ad jesum pharlsael 

sértvén őt és mondván: Sza- tentántes eum, et dicéntea: 
bad-e az embernek feleségét Si licet hórnini dirnittere 
elbocsátani akármi okból: uxórem suam ~uacúmque a meg felelvén, mondá ne- ex causa? Qui respóndens, 
kik: Nem olvastátok-e, ait els: Non leglstis, quia, 
hogy aki az embert kezdet- qui fecit hóminem ab ini
ben teremtette, férfivá és tio, másculum et férninam 
asszonnyá alkotta llket és fecit eos? et dixit: Propter 
mondá: Annakokáért az em- hoc dirnittet homo patrem, 
ber elhagyja atyját és any- et matrem, et adhaeréblt 
ját és feleségéhez ragaszko- uxórl suae, et erunt duo in 
dik és a kettll egy testté le- carne una. Itaque jam non 
szen. Ennélfogva már nem sunt duo, sed una caro. 
ketten vannak, hanem egy Quod ergo Deus conjúnxit, 
test. Amit tehát lsten egy- homo non séparet. Dicunt 
bekötött, ember el ne vá- illi: Quid ergo Móyses man
lassza. Mondák neki: Miért . dávit dare llbéllum repúdli, 
parancsolta hát Mózes vá-~' et dimlttere? Alt illis: Quó
láslevél adása mellett az el- niam Móyses ad durftlam 
bocsátást? Felelé nekik: cordis vestri permlsit vobis 
Mert Mózes a ti sz! vetek ke-, dirnittere uxóres vestras: 
ménysége miatt engedte ab Initio autern non fuit sic. 
meg nektek, hogy elbocsás- Dico autern vobis, quia 
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sátok feleségeiteket, de kez- qu1cumque dirniserit uxó
dettlll fogva nem úgy volt. rem suam, nisi ob fornica
Mondom pedig nektek, hogy tiónem, et áliam dúxerit. 
aki elbocsátja feleségét, ha- moechátur: et qui dirnis
csak nem paráznaság miatt sam dúxerit, moechátur. Di· 
és mást veszen, házasságot cunt ei disclpuli ejus: Si ita 
tör és aki elbocsátott nőt est causa hóminis cum uxó
vesz el, házasságot tör. Mon- re, non éxpedit núbere. Qui 
dák neki tanltványai: Ha dixit illis: Non omnes cá
Igy van az ember dolga a fe- pi unt verbum istud, sed 
leségével, nem érdemes meg- quibus datum est. Sunt 
házasodni. Ki mondá nekik: enim eunúchi, qui de ma
Nem mindenki fogja fel ezt tris útero sic nati sunt: et 
az Igét, hanem akiknek meg- sunt eunúchi, qui facti sunt 
adatott. Mert vannak fér- ab homlnibus: et sunt eu
fiatlanok, kik anyjuk méhé- núchi, qui seipsos eastra
MI úgy szOiettek; és van- vérunt propter regnum eae
nak férfiatlanok, kiket az fórum. Qui potest cápere, 
emberek tettek azzá; és van- cápiat. 
nak férfiatlanok, kik magu-
kat teszik férfiattanná a mennyek országáért. Aki fel 
tudja fogni, fogja fel. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 15.) 1 Offertorium. (Ps. 44, 15.) 
Sziizl társn6i követik a ki- 1 Afferéntur Regi virgines 
rá l y hoz: neked viszik <Iket. post e am: próximae ej us 

atteréntur tibi. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, az adományo- múnera, quae in beátae 

kat, amelyeket Szent Ágota Agathae Virginis et Márty
azaz és vértanud ünnepén ris tuae solemnltáte detéri
neked hozunk, az ll oltal- mus: cujus nos confidimus 
mától remélve szabadulá- patroclnio liberári. Per Dó-
sunkat. A mi. minum. 

Áldozásra. Ki meggyó- Communio. Qui me digná-
gyltott engem, minden se- tus est ab omni plaga cu
bemMI és keblemet megújl- ráre, et mamfilarn meam 
totta mellemen, lit, az éli! meo péctori restitúere, 
I~tent hlvom segltségül. 

1 

ipsum fnvoco Deum vivum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Auxilién
A vett miszteriumok, l tur nobis, Dómlne, sum

Urunk, segitsenek meg min- pta mystéria: et, interce
ket és Szent Ágota szűz · dénte beáta Agatha Vir
és vértanud közbenjárására \ gine et Mártyre tua, sempl-
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en,sftsenek minket min-1 térna protectióne connr
denkor oltalmukkal. A ml ment. Per Dóminum no-
Urunk. strum Jesum Christum. 

Pebruir 6 : Szent Titus pOspök és hitvalló. 
Titus pogtlny szüh5k gyermekéb61 lett Ifjú kortiban kertsztény 

él Sunt PAl klsér6je. Az apostol tette meg őt l(réta püspökévé 
6a ott balt meg az l. azAzad végén. 

Ugyanezen a ·napon ünnepli az Egyház Szent Dorottya azil% 
él vértanu emlékezttét. Valószinlileg Dlokletlinus alatt szenvt· 
dett vértanuúgot, 303 körül. 

Szentmise: Státult, 1281. 1., az alábblak kivételével: 

Könr.örgés. lsten, ki Szent IÜrátio. Deus, qui beátum 
Titus hitvallódat és pas- Tit um Confessórem tu

pöködet apostoli erényekkel um atque Pontificem apos
dfszltetted, add meg az c5 tólicis virtútibus decorásti: 
érdemel és közbenjárása ál- ejus méritis et intercesslóne 
tal, hogy megigazultan és concéde; ut juste et pie vi
jámborul élvén e világon, véntes in hoc saeculo, ad 
érdemesek Jegyank eljutni eaeléstem pátriam pervenfre 
a mennyei hazába. A . mi mereámur. Per Dóminum 
Urunk. nostrum Jesum Christum. 

(A 2. - nagyböjtben a 3. - könyörgés, csendes és áldozfis uttnl 
Imádsig : megemléktzés Szent Dorottyáról, a Me exspfCtavérunt 

kezdetú szentmlse könyörgéseivel, 1305. 1.) 

Szent evangélium : Designivit Dóminus, 940. l. 

Pebru6r 7 : Szent Romuald apit 
Ravennai szOitUsú nemes, de vagyonáról lemondva, belépett 

Szent Benedek rendjébe, majd a camaldull oldaltlgnak, azaz a 
remele életet él6 bencéseknek megalapltója lett. Meghalt 120 
évet korAban, 1027-ben. 

Szentmise : Os j usti, 1298.1. 

Pebruir 8: MAthai Szent jinos hitvalló. 
' FranciaorszAgban, a Provenceban született. Gyermekkora óta 

szerette a szeg~nyeket. A rabokat kivAJtó trinitáriasok egyik mtK· 
alapltója. Meghalt 1213-ban, Rómában. 

Szentmise : Os justl. 1292. J., az alábbi könyörgéssel: 
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Könyörgés. lsten, kl Szent Qrátio. Deus, qui per san
jános által a szaracé- ctum joánnem órdinem 

nok foglyainak kiváltására sanctfssimae Trinitátis ad 
a szentséges Szenthárom- rediméndum de potestáte 
ság rendjét méltóztattál a Saracenórum captfvos caeli
mennyből megalapitani; en- tus institúere dignátus es: 
gedd kérünk, hogy érdemel praesta, quaesumus; ut, 
által segitségeddel a test és ejus suffragántibus méritis, 
lélek szolgaságából meg- a captlvitá.te córporls et 
szabadulhassunk. A mi Animae, te adjuvánte, libe-
Urunk. : rémur. Per Dóminum. 

Február 9 : Alexandriai Szent Cirill püspök, hitvalló és 
egyháztanító. 

A legnagyobb gOrögegyhAzaty:tk egyike. KUiönösen a nesztorifi
nusok ellen harcolt. Az efezusi zsinat lelke is ö volt. ó szerezte meg 
Martanak az •lsten anyja• cimet. Meghalt 444-ben, Alexandri:tban. 

Ugyanezen a napon Uli az Egyhaz Szent Apollónia szűz és 
vértanu emlékezetét. Egyiptomban élt és a csőcselék klnozta 
halálra 249-ben. 

Szentmise: ln médio Ecclesiae 1288.1., az al:tbbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, kl Szent IQrátio. Deus, qui beátum 
Cirill hitvallódat és pOs- . Cyrlltum Confessórem 

pöködet, a boldogságos tuum atque Pontificem di
Szűz Mária Isteni anyasá- vlnae maternltátls beatfssi
gának gyózhetetlen hirde- mae VIrginis Mariae asser
tójévé tetted; add nekünk tórem lnvfctum effeclsti: 
közbenjárására, hogy min- concéde, ipso intercedénte; 
ket, akik ót valóban lsten ut, qui vere eam Genitrteern 
Anyjának hisszük, anyai ol- Dei crédlmus, matérna ejús
talma megmentsen. Ugyan- dem protectióne salvémur. 
azon a mi Urunk. Per eúmdem Dóminum. 
(A 2. - nagyböjtben a 3. - könyörgés: megemlékezés Szent 
Apollóni:tról, a Loquébar kezdetil szentmlse könyörgésével, l 301. 1.) 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Múnera nostra
mlndenható lsten, ke- omnipotens Deus, benl

gyesen ajándékainkra; s gnus réspice: et, interce
Szent Cirill közbenjárására dénte beáto Cyrlllo, prae
add meg, hogy méltón fo- sta; ut unigénitum tuum 
gadhassuk szlvOnkbe Egy- jesum Christum Dómlnum 
szOiöttedet, a dicsóségedben nostruto in tua tecum glória 
veled egyaránt örök Urun- coaetérnum, in córdibus no-
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kat, jézus Krisztust: Ki ve- \ stris digne susclpere mereá-
led él és uralkodik. mur: Qui tecum. 
(A 2. -nagyböjtben a 3. - csendes imfldsflg: Szent Apollónlfl· 

• 
ról, 1304. 1.) 

A ldozás utáni imádság. 
!-\. Az isteni misztérium
ban megújul va, Urunk, alá
zatosan kérünk, ho~y Szent 
Cirill püsfök példáJa és ér
deme álta segltve méltókép
pen szolgálhassuk szentséges 
Anyját Egyszülöttednt>k: Ki 
veled él és uralkodik. 

Postconununio. Divlnis, 
Dómine, refécti mysté

riis, te súpplices deprecá
mur: ut exémplis et méritis 
beáti Cyrllll Pontificis ad
júti, sanctlssimae Genltrlcl 
Unigéniti tui digne famulári 
valeámus: Qui tecum vivit 
et regnas. 

(A 2. -nagyböjtben a 3. -flldozAs utflni imfldság: Szent Apolló· 
niflról, 1304. 1.) 

februAr 10: Szent Skolasztika szűz. 
Szent Benedek ikertestvére és a bencés apAcák megalapitója. 

l(ivAió volt alázatos elvonultsflga és lsten irAnti bizalommal teljes 
szeretete. Ebben még Mtyjflt is legyőzte. t 542-ben, Monte 
Casslno közelében. 

Szentmise: Dilexisti, t309.1.,az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, tc meg- Qrátio. Deus, qui ánimam 
engedted, hogy Szent beátae VIrginis tuae 

Skolasztika szűzed lelke ár- Scholásticae ad ostendén
tatlan életének kimutatásá- dam innocéntiae viam in 
ra galamb képében szálljon colúmbae spécie eaeium pe
az égbe, add meg nekünk az ő netráre fecfsti: da nobis e jus 
érdemeiért és közbenjárá- méritis et précibus ita inno
sára, hogy olyan ártatfanul cénter vivere; ut ad aetérna 
élhessünk, hogy az örök mereámur gáudia pervenfre. 
boldogságba jutni érdeme-, Per Dóminum nostrum je
sek legyünk. A mi Urunk. sum Christum. 

Pebru6r ll : A SzepU~telen SzGz (lourdesi) megJelen&e. 

ISM-ban, februflr ll-én jelent meg eh~ször Soubirous Ber
nadettenek a Szent Szúz Lourdesban és július 16-ig tizenhatszor 
jelent meg. MAreius 25-én a nevét is megmondta a jelenség : !::n 
vagyok a SzepiOtelen Fogantatfls. Számtalan csodával mutatta 
meg a Szent Szüz ezen a helyen lstentől kapott hatalmAt. Azért 
köszöntjük mi is hódolattal a lourdesi .Jelenések Asszony flt. 

M isszále. 56 
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Bevonulásra. (Jelen. 21, 2.) l Introitus. (Apoc. 21, 2.) 

(látám a szent várost, ! .idl elvitátern san-
az új Jeruzsálemet, ' ctam, Jerúsalem no-
lstenMI leszállni az vam, descendéntem 

égből, mlnt férjének feléke- de caelo a Deo, parátam 
sitett menyasszonyt.(Zs. 44, sicut sponsarn ornátam viro 
2.) Szlvem ünnepi szózattól suo. (Ps. 44, 2.) Eructávit 
árad, zengem dalomat a cor me um verbum bonum: 
Királynak. r. Dicsőség az dico ego ópera mea Regl. 
Atyának. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a Qrátio. Deus, qui per im
Szűz szepilltelen Fo- maculátam Virginis 

gantatásával méltó haj- Conceptiónern dignum Fllio 
lékot készitettél Fiadnak, tuo habitáculum praepará
könyörögve kérünk, hogy sti: súpplices a te quaesu
mi, akik ugyanazon Szüz mus; ut ejúsdem VIrginis 
megjelenését ünnepeljük, lel· Apparitiónem celebrántes, 
künk és testünk egészsé- salútem mentis et córporis 
gét megnyerhessük. Ugyan- consequámur. Per eúmdem 
azon a mi Urunk. Dóminum nostrum. 
Szentlecke Szent János a pos· Uctio li b ri Apocalypsis beá
tol Jelenéseinek könyvéből. ti Joánnis Apóstol i. (ll, !9; 

(ll, 19; 12, l, 10.) 12, l et 10.) 

Megnyilék lsten temp- A pértum est templum Dei 
loma az égben és látha- J-\ in caelo: et v isa est 

tóvá lőn szövetségénekszek- arca testaménti ejus in 
rénye az 6 templomában; és tempio ej us, et facta sunt 
lőnek villámok és szózatok fúlgura, et voces, et terrae
és földrengés és nagy jégeső. mótus, et grando magna. 
És nagy jel tíinik fel az Et signum magnum appá
égen: egy asszony, akinek ruit in caelo: Múller arnteta 
öltözete volt a nap és lába sole, et luna sub pédlbus 
alatt a hold és fején tizen- ejus, et ip cápite ej us coróna 
két csillagból álló korona. stellárum duódecim. Et 
És nagy szózatot hallék az audlvi vocem magnam ln 
égben, mely Igy szólt: Most caelo dicéntem: Nunc facta 
lőn az üdvösség és az erő est salus, et virtus, et re
és a mi lstenünknek király- gnum Del nostri, et potéstas 
sága és az ő Krisztusának Christi ejus. 
hatalma. 

1 Atvonulásra. (Ének 2, l Graduale. (Cant. 2, 12.) 
12.) Földünkön előbujnak Flores apparuérunt in terra 
a virágok, eljött a . sző- nostra, tempus putatiónis 
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lőmetszés ideje, a gerle advénlt, vox túrturis audlta 
szava hallatszik földünkön. est in terra nostra. f. (Ibid., 
t. (U. o. 10, 14.) Kelj fel 10 et 14.) Surge, amica mea, 
barátnőm, szépem és jl!jj: ga- speciósa mea, et veni: co
lambpm a sziklaüregben, a lúmba mea in forarolnibus 
kőszál rejtekében. petrae, ln cavérna macérlae. 

Alleluja, alleluja. Y.Hadd Allelúja, allelúja. J, Os-
lássam arcodat, hadd hall- ténde · mlhi fáciem tuam, 
jam hangodat. Mert a te sza- sonet vox tua ln áurlbus 
vad édes és orcád bájos. Al- meis: vox enim tua dulcis, et 
leluja. fácies tua decóra. Allelúja 
Hetvenedvasárnap utlm az Alleluja és a J', helyett ezt 

mondjuk: 
Böjti ének. (Judit 15, 10.) Tractus. (Judith 15, 10.) 

Te jeruzsálem dicsősége, te Tu glória jerúsalem, tu !ae
Izrael öröme, te népünk tftia Israel, tu honoriflcén
ékessége vagy. t. (Ének 4, tia pópull nostri. t. (Cant. 
7.) Egészen szép vagy, Mária 4, 7.) Tota pulchra es, Ma
és az eredeti bűn maku- rí a: et mácula originálls non 
lája nincsen benned. Y. Boi- est in te. r. Felix est, sacra 
dog vagy, szent Szílz Mária Virgo Maria, et omni laude 
és méltó minden dicséretre, dignlssima, quae serpéntis 
mert szüzi lábaiddal össze- caput virglneo pede contri-
zúztad a kigyó fejét. vlsti. 

>{-4 A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (l, 26-

(1, 26-31.) 31.) 

Az időben: Elküldé az Jn illo témpore: Missus est 
lsten Gábriel angyalt Angelus Gábriel a Deo in 

Galilea ·városába, melynek civitátem Galilaeae, cui no
neve Názáret, egy szúzhöz, men Názareth, ad Virginem 
ki egy férfúnak vala elje- desponsátam viro, cui no
gyezve, kinek neve józsef, men erat joseph, de domo 
Dávid házábó!J. a szílz neve David, et nomen Virginis 
meg Mária. t:;s bemenvén Maria. Et ingréssus Angelus 
hozzája, az angyal mondá: ad eam dixit: Ave, grátla 
Üdvözlégy, malaszttal tel- plena: Dómlnus tecum: be
jes, az Ur vagyon teveled, nedicta tu in muliéribus. 
áldott v,agy te az asszonyok Quae cum audisset, turbáta 
között. Mikor ó ezt hallotta, est in sermóne ejus, et cogl
megzavarodék annak beszé- tábat qualis esset ista salu
dén, és gondolkodék, mlféle tátio. Et ait Angelus ei: 
köszöntés ez. És mondá néki Ne tlmeas, Maria, invenistl 

56* 
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az angyal: Ne félj, Mária l 
mert kedvet találtál az lsten
nél. fme, méhedben fogansz 
és fiat fogsz szülni és nevét 
Jézusnak hlvod. 

Felajánlásra. (Lk. l, 28.) 
Üdvözlé~y, malaszttal tel
jes, az Ur vagyon teveled, 
áldott vagy te az asszonyok 
között. 

enim grátlam apud Deum: 
ecce conclples in títero, et 
párles fllium, et vocábis no
men ejus jesum. 

Offertoriwn. (Luc. f, 28.) 
Ave, grátia plena: Dóminus 
tecum: benedicta tu in.mu
liéribus. 

Csendes imádság. A dl- secreta. Hóstia laudis, 
csérll áldozati adomá- quam tibi, Dómlne, per 

nyok, melyet neked, Urunk, mérita glóriósae et imrna
a dicsőséges és szeplótelen culátae VIrginis offérimus, 
Szűz érdemeiért elhoztunk, sit tibi in odórem suavitátis, 
szolgáljon neked kedves et nobis optátam cónferat 
illatul, s adja meg nekünk córporis et ánimae sanftá
a test és lélek óhajtott tem. Per Dóminum no-
egészségét. A mi Urunk. strum jesum Christum. 

Prefáció a Szent Szúzrlll, 566. l. 
Aldozásra. (Zsolt. 64, 10.) Communio. (Psalm.64,10.) 

Meglátogatod a földet s el- Visltásti terram et inebriá
árasztod; bőséges javakkal sti eam, multiplicásti locu-
elhalmozod. pletáre eam . 
• A ldozás utáni imádság. 

t\. Akiket, Urunk, a meny
nyei eledellel tápláltál,emelje 
rel szepilltelen Anyád jobbja, 
hogy segitségével méltók le
gyünk eljutni az örök ha
zába : Ki élsz. 

Postcommunio Quos cae
lésti, Dómine, allménto 

satiásti, sublevet déxtera 
Genitricis tuae immaculá
tae: ut ad \3etérn~m pá
triam, ipsa adjuvánte, per
venfre mereámur: Qui vivis. 

Pebruir 12: A szervita rend _hét szent alapitójL 
1240-ben hét tekintélyes firenzei polgár a Szent Szúz hét fáj· 

dalmának tiszteletére megalapitotta a Szúz Mária szolgáinak (a 
szervitáknak) a rendj R (L. 923. J.) Őket ünnepli ma az Egyház. 

Bevonulásra. (Bölcseség 10, Introitus (Sapiéntiae 10, 
20-21.) 20-21.) 

•

z igazak énekkel dl- .usti decantavérunt, 
csérték, Uram, szent Dómine, nomen san· 
nevedet, s egyet- ctum tuum, et vic-

értve magasztalták győztes , trteern manum tuam lauda 
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kezedet; a bölcseség ugyanis 
megnyitotta a némák szá
ját s a gyermekek nyelvét 
ékesszólóvá tette. (Zs. 8, 2.) 
Uram, ml Urunk, mlly cso
dálatos a te neved az egész 
világon. r. Dicsliség az Atyá
nak és Fiúnak. 

Könyörgés. Urunk, jézus 
Krisztus, ki szentséges 

Anyád fájdalmai emlékének 
tiszteletben tartására a hét 
szent atya által Egyházadat 
az ll szolgáinak új családjá
val gazdagftottad, engedd 
kegyesen, hogy sírásukhoz 
úgy csatlakozhassunk, hogy 
örömüket is élvezhessük : Ki 
élsz és uralkodcí. 

Szentlecke a Bölcseség köny-
véMI. (Sirák 44, 1-l!S.) 

Hadd dicsérjuk a hires fér
fiakat, a mi liseinket 

nemzedékeik sorában. Sok 
<!icsllséget juttatott nekik az 
Or, Fensége által régtől fog
va. Voltak, kik hatalommal 
uralkodtak. Kik hfresek vol
tak vitézségQk mlatt, voltak, 
kik okossággal ékeskedtek, 
kik hfrnevet szereztek a pró
féták tisztének jövendölés
sel; kik parancsoltak az ak
kori népnek, és szentséges 
igéket mondtak a nemzetek
nek bölcseségak folytán. 
Voltak, kik dallamokat gon
doltak ki mílvészetükkel, 
és Irásba foglalták költemé
nyeiket ; férfiak, kik Mvel
kedtek vagyonban, olyanok, 
kik szép életre törekedtek 
és békében laktak házuk-

vérunt párlter: quónlam 
sapiéntia apéruit os mutum, 
et linguas infántium fecit 
disértas. (Ps. 8, 2.) Dómine 
Dóminus noster, quam ad
mirábile est nomen tuum in 
univérsa terral r. Glória 
Patri. 

Orátio. Dóm i ne jesu Chri
ste, qui ad recoléndam 

memóriam dolórum sanctls
simae Genitriels tuae, per 
septem beátos Patres nova 
Servórum ejus familia Ec
clésiam tu am foecundástl: 
concéde propltius; ita nos 
eórum consociári flétibus, ut 
perfruámur et gáudiis: Qui 
vivis et regnas. 

Léctio libri Sapiéntiac.(Eccli. 
44, 1-15.) 

Laudémus viros gloriósos, 
et paréntes nostros in 

generatióne sua. Multam gló
riam fecit Dóminus magnifi
céntia sua a saeculo. Domi
nántes in potestátibus suis, 
hórnines magnl virtúte, et 
orudéntia sua praediti, nun
tlAntes ln prophétis digni
tátem prophetárum, et írn
perAntes in praeséntl pópulo, 
et virtúte prudéntiae pópulis 
sanctissima verba. ln perftia 
sua requlréntes modos mú
sicos, et narrántcs cármina 
scripturárum. Hórnines di
vites in virtútc, pulchritúdi
nis stúdium habéntes: paci
ficántes in dómibus suis. 
Omnes isti in generatiónlbus 
gentis suae glóriam adépti 
sunt, et in diébus suis ha-
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ban. Becsben álltak is mind- béntur in láudibus. Qui de 
annyian népük nemzedékei illis nati sunt, rellquérunt 
el6tt, és dicséretet arattak nomen narrándi laudes eó
napjaikb~~ Voltak közöt- rum. Et sunt quorum non 
tük, kik nevet hagytak est memória: periérunt quasi 
hátra. Melyr61 dicsérettel qui non fúerint: et nati sunt, 
beszélnek, és voltak, kiknek quasi non nati, et filii Ipsó
nem maradt emlékük; kl- rum cum ipsis. Sed illi viri 
múltak, mintha nem is let- misericórdiae sunt, quorum 
tek volna, születtek, mintha pietátes non defuérunt: cum 
nem ls születtek volna. Ép- sémine eórum pérmanent 
Igy gyermekeik is utánuk. bona, heréditas sancta ne
Azok azonban a jámbor fér- pótes eórum, et ln testamén
flak, kiknek kegyessége nem tis stetit semen eórum: et 
ért véget; javaik megmarad- filii eórum propter lllos us
nak ivadékuknál, és szent que ln aetérnum manent: 
örökségük unokáiknál ; a semen eórum et glória eó
szövetségek részese marad rum non derellnquétur. Cór
ivadékuk, és miattuk gyer- pora ipsórum in pace sepúlta 
mekeik is mindörökre. Tör- sunt, et nomen eórum vivit 
zsük és hirnevük el nem in generatiónem et genera
enyészik; testOket békében tiónem. Sapiéntiam ipsórum 
eltemették. De nevük él narrent pópull, et laudem eó-
nemzedékri'Jl nemzedékre. rum núntlet Ecdésla. 
Népek emlegetik bölcse-
ségüket, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet. 

Atvonulásra. (lz. 65, 23.) Graduale. (Isai. 65, 23.) 
Az én választottaim nem Elécti mei non laborábunt 
munkálkodnakhiábaés nem frustra, neque germinábunt 
nemzenek rettegés között, in conturbatióne: quia se
mert az úr áldottainak iva- men benedictárum Dómini 
déka az, és velök unokáik. 1. est, et nepótes eórum cum 
(Sirák fia 44, 14.) Testüket eis. 1. (Eceli. 44, 14.) Cór
békében eltemették, de ne- pora ipsórum in p ace sepúlta 
vllk él nemzedékről nemze- sunt, et nomen eórum vivit 
dékre. in generatiónem et genera-

tiónem. 
Alleluja, alleluja. 8'. (U. a. A11e1úja, ali el úja. 1. 

15.) Népek ernlegetik böl- (Ibid., 15.t,Sapiéntiam lpsó
cseségüket, és dícséretüket rum narrent pópuli, et lau
hirdeti a gylllekezet. Alle-l dem eórum núntiet Ecclé-
luja l sia. Allelúja. 
Hetventdvastlrnap utin az Alleluja és a 8'· helyett a Qui 

s~minant kezddO böjti éneket mondjuk, 1267. l. 
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Szent evangélium: Dixit Petrus, 1299. l. 
Felajánlásra. (Iz. 56, 7.) Offertorium. (Isa(. 56, 7.) 

Elviszem mindezeket az én Addúcam eos in montem 
szent hegyemre és megvi- sanetum meum, et laetifi
dámltom llket imádságom cábo eos in domo oratiónis 
házában; az ó égő és béke meae: holocáusta eórum, et 
áldozataik kedvesek lesznek victimae eórum placébunt 
nekem oltáromon. mihi super altáre meum. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Accipe, quaesu
el,kérünk,Urunk,ezeket mus, Dómine, hóstlas 

az adományokat, melyeket quas tibi offérimus: et prae
neked elhoztunk és add, hogy sta; ut, lntercedéntlbus 
szenteid közbenjárására sza- Sanctis tuls, libera tibi 
bad lélekkel szolgáljunk ne- mente serviámus, et per
ked és Fiad fájdalmas Szűz doléntis VIrginis Genitriels 
Anyja iránt szeretetre gyul- Fílii tui amóre inflammé-
ladjunk. Ugyanazon. mur. Pereúmdem Dóminum. 

Áldozásra. (Ján. 15, 16.) Communio. (Joannes 15, 
Én választottalak titeket a 16.) Ego vos elégi de mun
világból,hogyelmenvén,gyü- do, ut eátis, et fructum 
mölcsöt teremjetek; és a ti afferátls: et fructus vester 
gyümölcsötökmegmaradjon. máneat. 
1\ ldozás utáni imádság. postcommunio. Caelésti
t-\ A mennyei misztérium- bus refécti mystériis te, 
ban megújulva kérünk, Dómine, deprecámur: ut 
Urunk, hogy azok példáit quorum festa percóllmus 
követve, akiknek annepét imitántes exémpla; juxta 
QljQk, Máriával, az 6 Any- • Crucem jesu cum Maria 
jával, hűségesen álljunk Jé-l Matre ej us fidéliter adsté
zus keresztje alatt, és meg- mus, et ejúsdem redemptió
váltásának gyümölcsét el-r nis fructum perclpere me
nyerni érdemesek legyünk. reám ur. Per eúmdem Dómi-
Ugyanazon. num nostrum. 

Peltru6r 14: Szent Bálint pap és vértanu. 

Buzgó pap volt, sok pogányt megtérltett, e:tért fejezUk It 
269-ben, Rómában. 

Szentmise: ln virtute, 1258. 1., a:z: alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Add meg, ké·rorátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenh~tó ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy mi, akik Szent ut, qui beáti Valentlni Már-
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Bálint vértanud szaletés
napját ünnepeljük, közben
járására minden fenyegettl 
bajtól megszabaduljunk. A 
mi Urunk. 

Csendes imádság. Fogadd 
el, kérünk, Urunk, eze

ket a méltóképpen neked 
hozott adományokat és en
gedd, hogy azok Szent Bá
lint vértanud érdemeiért 
üdvösségünk eszközévé vál
janak. A mi Urunk. , 
Aldozás utáni imádság. Le

gyen számunkra, Urunk, 
testi és lelki megújulás ez 
a mennyei misztérium, hogy 
Szent Bálint vértanud köz
benjárására annak, amit 
most a szentáldozatban cse
lekedtünk, hatását is érez
zük. A mi Urunk. 

tyris tul natalltla .cólimus, a 
cunctis malis imminéntlbus, 
ejus intercessióne, liberé
mur. Per Dóminum nostrum 
jesum Christum. 

Secreta. Súscipe, quaesu
mus, Dómine, múnera 

dignánter o b láta: et beáti 
Valentlni Mártyris tui suf
fragántibus méritis, ad no
strae salútis auxlliúm pro
venfre concéde. Per Dómi
num nostrum. 

Postcommunio. Sit nobis, 
Dómine, reparátio men

tis et córporis caeléste my
stérium: ut, cujus exséqui
mur actiónem, intercedénte 
beáto Valentfno Mártyre 
tuo, sentiAmus efféctum. 
Per Dóminum nostrum je
sum Christum. 

Februic 15: Szent Fausztlnus és jovlta vértanuk. 

Fausztinus pap es jovita diAkonus test térek voltak és sz~nt 
bitükért 120-ban, Bresciában lefejezték öket. 

Szenbnise: Salus 1271. 1., az alibbiak kivételével:. 

Csendes imádság. Állj mel-, secreta. Adésto, Dóm i ne, 
lénk, Urunk, könyörgé- . supplicatiónibus no

seinkre, melr.eket szenteid- stris, quas in Sanctórum 
rtll megemlekezve terjesz- tuórum commemoratlóne 
tünk eléd, hogy akik a ma- deférimus: ut, qui nostrae 
gunk igaz voltában nem biz- justitiae fidúciam non ha
hatunk, azoknak az érde- bémus, eórum qui tibi pia
meiben találjunk segltséget, cuérunt, méritis adjuvémur. 
akik tetszettek neked. A mi Per Dóminum nostrum je-
Urunk. sum Christum. , 
A ldoza.s utáni imádság. 
t\. Az üdvöthozó miszté
rlummal betöltve, kérünk, 
Urunk, hogy akiknek ünne-

Postcommunio. Quaesu
mus, Dómine, salutári

bus repiéti mystérils: ut, 
quorum solémnla celebrá-
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pét üljük, azok Imádsága l mus, eórum oratlőnibus ad
által segitséget nyerjünk. juvémur. Per Dóminum 
A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

február 18: Szent Simeon püspök és vértanu. 
Jeruwlem második püspöke lett Szent Jakab halála után. 

Szllz Máriával vérrokonságban volt, mint Kleofás és Márla fia. 
120 éves korában szenvedett vértanuhalált, 107 körül. 

Szentmise: Státult, 1252. 1. 

február 22 : Szent Péter antiochiai székfoglalása. 
Szent Péter, mielött 42-ben Rómába ment volna, egy ideig 

Antiochiában tartózkodott, mlnt püspök. Ennek emléke a mal 
ünnep. (A szentmlse ugyanaz, mint Szent Péter római székfog
lalásának ünnepén, 838. 1., a Szent Piroskáról való megemlékezés 
nélkül.) 

Február 23: Damlinl Szent Péter püspök, hitvalló és egy
háztanító. 

Péter gyermekkora óta buzgó volt : egyszer pénzt talált és 
egy papnak adta, hogy mondjon misét elhúnyt apjáért. Bátyja 
tanlttatta, azért hálából az ö nevét is viselte, a •Damián•-t. Bencés 
lett, majd blboros; a pápaság egyik nagy tArnasza : t 1072-ben 
Faenzában. Nem szököesdendöben ma van Szent Mátyás apos· 
tol vlgillája is. 

Szentmise: ln médio, 1288.1., az alábbiak kivételével: 

K 6nyörgés.Engedd kérünk, Qrátio. Concéde nos, quae
mindenható lsten, hogy sumus, omnipotens 

Szent Péter hitvallód és Deus: beátl Petri Confes
püspököd intéseit és pél- sóris tui atque Pontificis 
dáit kövessük: hogy a föl- mónita et exémpla sectári; 
dieket megvetve, az örök ut per terréstrium rerum 
örömöket elnyerhess!lk. A ml contémptum aetérna gáudia 
Urunk. consequámur. Per Dóminum 
(A 2. - nagyböjtbeo a 3. - könyörgés, csendes és ildozás 
utáni Imádság (ha nincs szökőév), megemlékezés Szent Mátyás 
apostol vlgilltljáról, az Ego autern kezdetű szentmise lmádstl-

galval. J 245. 1.) 

Február 24 vqy 25 : Szent Mátyás apostol. 
Szent Mtltyást a tizenegy apostol választotta Júdás helyébe, 

hogy számuk teljes !egyen. Júdeában és Aethloplában hirdette 
az lraz vallut. A pogányok megkövezt~k. majd bárddallefejezték. 
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Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) 

mily tiszteletreméltök 
előttem, lsten, a te 
barátaid: mily ha

talmas a számuk. (Zs. u. o. 
1-2.) Uram, te megvizs
gáltál és ismersz engem : tu
dod, ha leülök és ha felke
lek. "f. Dicsőség az Atyá
nak és Fiúnak. 

Könyörgés. lsten, te Szent 
Mátyást apostolaid tár

sává tetted, add meg ne
künk, kérünk, hogy az ő 
közbenjárására mindig érez
zük a te irántunk való irgal
mas szeretetedet. A mi. 
Szentlecke az Apostolok cse-

lekedeteiből. (1, 15-26.) 
{\. ma napokban : Felálla 

J-\ Péter a testvérek között 
(mintegy százhúsz emberből 
álló sokaság volt együtt) és 
szóla: Férfiak, testvérek l 
Be kell teljesednie az Irás
nak, melyet a Szentlélek 
megjövendölt Dávid szája 
által judásról, azoknak ve
zetl'ljéről1 akik elfogták jé
zust. a közénk tartozott és 
részes volt ebben a szolgá
latban. Telket szerze azon
ban a gonoszság bérén, az
után felakasztá magát, 
kettérepedt és minden bele 
kiomlott. Erről tudomást 
vett Jeruzsálem minden la
kója, úgyhogy azt a telket 
az ő nyelvükön Hakelda
mának, azaz Vérmezőnek 
hlvják. Meg van ugyanis 
Irva a Zsoltárok könyvében: 
Lakóhelyük váljék puszta-

Introitus. (Psalm. 138, 17.) 

mihi autern nimis ho
noráti sunt arnici 
tui, Deus: nimis 

confortátus est principátus 
eórum. (Ps. ibid., 1-2.) Dó
mine, probástl me, et cogno
vlsti me: tu cognovlsti ses
siónem meam..~.et resurrectió
nem meam. ~. Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui beátum 
Matthfam A postolórum 

tuórum collégio sociásti: tri
bue, quaesumus; ut ej us 
interventióne, tuae clrca nos 
pletátis semper viscera sen
tiámus. Per Dómlnum. 
Léctio Actuum Apostoló-

rum. (1, 15-26.) 

I n diébus illls : Exsúrgens 
Petrus in médio fratrum, 

dixit (erat autern turba hó
minum simul, fere centum 
viginti): Viri fratres, opórtet 
impléri Scriptúram, quam 
praedixit Spirítus Sanctus 
pet os David de juda, qui 
fuit dux eórum, qui compre
hendérunt jesum: qui con
numerátus erat ln nobis, et 
sortitus est sortem ministé
rii hujus. Et hic quidem 
possédit agrum de mercéde 
lnlqult~tis, et suspénsus cré
puit médius: et dlffúsa sunt 
ómnla viscera ejus. Et no
tum factum est 6mnibus ha
bltántibus jerúsaiem, ita ut 
appellarétur ager ille, lingua 
eórum, Hacéldama, hoc est, 
ager sánguinis. Scriptum est 
enim in libro Psalmórum: 
Fiat commorátlo eórum de-
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sággá és ne legyen, ki benne' sérta, et non sit qui in há
lakjék; továbbá: Elüljárói l bitet in ea: et episcopAtum 
tisztségét kapja meg más. ejus acclpiat alter. Opórtet 
Ennélfogva szükséges, hogy ergo ex his viris, qui no
azon férfiak közül, kik biscum sunt congregáti in 
együtt voltak velünk min- omni témpore, quo intrávlt 
den időben, mikor az úr et exlvit inter nos Dóminus 
jézus közöttünk járt-kelt, jesus, incípens a baptlsmate 
kezdve jános keresztségétől joánnis usque in diem, qua 
addig a napig, melyen fel- assúmptus est a nobis, te
vétetett tőlünk, azok közOI stem resurrectiónls ejus no
valaki az ő feltámadásának biscum fleri unum ex lstls. 
tanuságtevő je legyen velünk Et statuérunt duos, joseph 
együtt. Kijelölénektehát ket- qui vocabátur Bársabas, qui 
tőt: Józsefet, kit Barzabás- cognominátus est justus, et 
nak és melléknevén jusztus- Matthlam. Et or án tes dixé
nak hlvtak, azután Mátyást. run t: Tu, Dóm in e, qui corda 
Majd imádkozának, mond- nosti ómnium, osténde, 
ván: Urunk, aki mindenki- quem elégeris ex his duóbus 
nek a szlvét ismered, mutasd unum, acclpere locum mi
meg a kettil közfil az egyiket, nistérii huj us, et apostolá
akit kiválasztottál, hogy át- tus, de quo praevaricátus 
vegye ezen szolgálatnak és est judas, ut ablret in locum 
apostoli hivatásnak a helyét, suum. Et dedérunt sortes 
melyet judás hűtlenül el- eis, et cécidit sors super 
hagyott, hogy eltávozzék a Matthlam, et annumerátus 
maga helyére. Azután sor- est cum úndecim Apóstolis. 
sot vetének rájuk, s a sors 
Mátyásra esék, ki a tlzene y apostolhoz soroztaték. 

Atvonulásra. (Zs. 138, 17- Graduale. (Ps. 138, 17-
18.) Mily tiszteletreméltók, 18.) Nimis honoráti sunt 
lsten, a te barátaid; mily arnici tui, Deus: nimis con
hatalmas a számuk. 1. Meg- fortátus est principátus 
olvasnám ilket, de számo- eórum. r. Dinumerábo eos, 
sabbak a fövénynél. et super arénam multipli

Böjti ének. (Zs. 20, 3-4.) 
Teljesitetted szlvének ki
vánságát, nem tagadtad 
meg tőle ajkának óhajtását. 
t. Silt eléje siettél boldogltó 
áldással. r. Fejére drága
kiJből koronát helyeztél. 

cabúntur. 
Tractus. (Ps. 20, 3-4.) De

sidérium ánimae ejus tri
bulsti ei: et voluntáte labió
rum ejus non fraudástl eum. 
r. Quóniam praevenlsti eum 
in benedictlőnibus dulcédl
nis. r. Posulsti in cá pite e jus 
corónam de lápide pretióso. 
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Szent evangélium : Respóndens jesus, 835. l. 
Felajánlásra. (Zs. 44, 17, Offertorium. (Ps. 44, 17-

18.) Az egész világ fejedet- 18.) Constltues eos princi
meivé teszed llket, emléke- pes super om nem terram: 
zetessé. teszik nevedet, mémores erunt nómlnis tui, 
Uram, mlndenkor, nemze- Dómine, in omni progénle 
dékrlll-nemzedékre. et generatlóne. 

Csendes imádság. Az ál- secreta. Hóstlas tibi, Dó
dozati adományokat, mlne, quas nóminl tuo 

Urunk, mlket neved meg- sacrándas offérlmus, sancti 
szentelésére hoztunk, kisérje Matthlae Apóstoll tui p rose
Szen t Mátyás apostolodnak quátur orátlo: per quam 
az Imádsága, hogy kiengesz- nos expiári fáclas, et de
tellldést és védelmet szerez- féndi. Per Dómlnum no
zen nekünk. A ml Urunk. strum jesum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 

Áldozásra. (Mt. 19, 28.) Conununio. (Matth. 19, 
Ti, kik engem követtetek, 28.) Vos, qui secúti estis me, 
trónon fogtok ülni, ltél- sedébitis super sedes, judi
kezvén Izrael tizenkét nem- cántes duódecim tribus Js-
z~tsége felett. rael. 

Aldozás utáni imádság. p·ostconununio. Praesta, 
Add meg nekünk, ke- quaesumus, omnlpo

rOnk, mindenható lsten, tens Deus: ut per haec san
hogy ezek a magunkhoz cta, quae súmpsimus, inter
vett szentségek Szent Má- veniénte beáto Matthla 
tyás apostolodnak közben- Apóstoto tuo, véniam con
járására bocsánatot, békét sequámur, et pacem. Per 
szerezzenek. A mi Urunk. Dómlnum. 

Febr. 27.: A rtjdalmas SzOufil nevezett Sz. Gibor hltva116. 
(Szök6évben 28-in.) 

Passzionista szerzetes volt. M!nt a neve ls mutatja, kOIIInösen 
tisztelte a Szent Szúz hét ffljdalmflt. t 1862-ben, 24 éves koriba n. 
Bevonulásra. (Sir. ll, 13.) Introitus. (Eceli. ll, 13.) 

listen szeme kegyesen .cuius Dei rl'spéxit il-
tekint reá és felemeli Ium in bono, et eré-
alacsony helyzeté- xit eum ab humill-

blll: felmagasztalja fejét, l táte ipsius, et exaltávlt ca
úgy, hogy sokan elámutnak put ejus: et mlrátl sunt in 
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rajta és dicsérik Istent. (Zs. illo multi, et honoravérunt 
72, 1.) Mily jó az lsten Iz- Deum. (Ps. 72, l.) Quam bo
raelhez, azokhoz, kik igaz n us Israel Deus his, qui recto 
szfvűek. f. Dicsc:iség. sunt cordel r. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
Gábort megtanltottad, Gabriélem dulelssimae 

hogy édesanyádnak szenve- Matris tuae dolóres assídue 
déseit állandóan tisztelje és recólere doculstl, ac per il· 
általa a szentség és csodák Iam sanctitátis et miracu
dlcsc:iségével felmagasztaltad lórum glória sublimástl: da 
őt: add meg nekünk, hogy az nobis, ejus intercessióne et 
6 közbenjárására és példájára exémplo; ita Genitricis tuae 
szülc:id könnyelvel úgy egye- consociári flétibus, ut ma
süljünk, hogy anyai oltalmá- térna ejúsdem protectlóne 
ban üdvösségünket megta- salvémur: Qui vivis et 
láljuk: 1(1 élsz és uralkodol. regnas. 
Szentlecke. Szentjános a pos- Léctio Eplstolae beáti joán
tol leveléb61. (1. 2, 14-17.) nis Apóstoli. (1. 2, 14-17.) 

Szeretteírn : frok nektek, cartssimi: Scribo vobis, 
fiatal emberek! mert júvenes, quóniam for

erilsek vagytok és az Isten tes estis, et verbum Dei ma
igéje megmarad bennetek s net in vobis, et viclstis malf
a gonoszt legyilztétek. Ne gnum. Nollte dillgere mun
szeressétek a világot, sem dum, neque ea quae ln mun
azokat, mik e világban van- do sunt. Si quis dlliglt mun
nak. Ha valaki szereti a dum, non est cáritas Patris 
világot, abban nincs meg az in eo: quónlam omne quod 
Atyánakszeretete;mertmin- est ln mundo, concuplscén
den, ami a világon van, a test tia carnis est, et concupis
klvánsága, a szemek kiván- céntia oculórum, et super
sága és az élet kevélysége, bla vitae: quae non est ex 
ami nem az Atyától van, ha- Patre, sed ex mundo est. Et 
nem a világtól van. e.s e vi- mundus transit, et concupi
lág elm6llk és az 6 kivánsága. scéntia e jus. Qui autern fa
Aki pedig lsten akaratát cse- cit voluntátem Del, manet 
lekszl, megmarad örökké. in aetémum. 

Atvonulásra. (Zs. 30, 20.) Graduale.(Ps.30,20.)Quam 
Uram, mily Mséges az édes- magna multltúdo dulcédlnis 
séged, melyet elrejtettél. a tuae, Dómine, quam abscon
téged félilknek. r. Melyet a dfstl tlméntibus te l r. Perfe
benned blzóknak juttatsz az clstl eis qui sperant in te, in 
emberek fial eliltt. conspéctu flliórum hóminum 
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Alleluja, alleluja. 1. (Zs. 8, l Allelúja. allelúja. 1. (Ps. 
5:-7.) Kevéssé tetted lit, 8, 6:-7.) Minuísti eum, Dó
Uram, kisebbé az angyalok-l mine, paulo minus ab -An
nát, dicsliséggel és tisztelet-l gelis, glória et honóre coro
tel koronáztad meg, és ke- . násti eum: et constitulsti 
zed művei fölé állltottad. ! eum super ópera mánuum 
Alleluja. 1 tuárum. Allelúja. 

Hetvened vwrnap utfm az Alleluja és a y. helyett ezt mondjuk: 

B6jti ének. (Zsolt. 83, fr 7, Tractus. (Ps. 83, 6-7, ll 
ll, 13.) Boldog az az ember, et 13.) Beátus vir, cujus est 
akit te megsegltesz, mikor auxilium abs te: ascensió
szivében elhatározza, ho~ nes in corde suo dispósuit, 
felme~ a Könnyek völgyen in valle lacrimárum, in loco 
át a kttűzött helyre. 1. ln- quem pósuit. '8'. Elégi ab
kább akarok utolsó lenni jéctus esse in domo Dei mei: 
Istenem házában, mint lakni magis quam habitáre in ta
a gonoszok sátraiban. f. Nem bernáculis peccatórum. J. 
vonja meg javalt azoktól, Non privábit bonis eos, qui 
kik ártatlanságban járnak: ámbulant in innocéntia: Dó
seregek Ura, boldog az az mine virtútum, beátus ho
ember, aki tebenned bízik. mo, qui sperat in te. 

If-4 A szent eyangéllwn sza- If-4 Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent ·Márk szerint. secúndum Marcum. (10, 13-

(10, 13-21.) 21.) 

Az időben: Kisdedeket vi- {" illo témpore: Offerébant 
vének jézushoz, hogy jesu párvu1os ut tángeret 

illesse liket; de a tanftvá- illos. Disclpuli autern com
nyok feddék azokat, akik minabántur offeréntibus. 
őket hozták. Utván .ezt Quos cum vidéret jesus, in
jézus, haragra gerjede és dign e tulit, et ait ill is: Sl
mondá nekik: Hagyjátok ni te párvulos venire ad me, 
a kisdedeket hozzám jönni et ne prohibuéritis eos: tá
és ne akadályozzátok őket, lium enim est regnum Dei. 
mert ilyeneké az lsten or- Amen dico vobis: Quisquis 
szága. Bizony mondom nek- non recéperit regnum Dei 
tek, aki nem fogadja lsten velut párvulus, non intrábit 
országát mint a kisded, nem in illud. Et compléxans eos, 
megyen be abba. És karjába et impónens manus super 
vevén őket és rájuk tevén illos, benedicébat eos. Et 
kezeit, megáldá őket. És cum egréssus esset in viam, 
amint kiment az útra, hozzá l procúrrens quidarn genu
futván egy valaki, térdre- flexo ante eum; rogábat 
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esvén előtte, kérdé lit: 
Jó mester, mit cselekedjem, 
hogy az örök .életet elnyer
jem? jézus pedig mondá 
neki. Miért mondasz engem 
jónak? Senki sem jó csak 
egyedül az lsten. Tudod a 
parancsokat. Ne törj házas
ságot, ne ölj, ne orozz, 
hamis tanuságot ne szólj, ne 
csalj, tiszteld atyádat és 
anyádat. Amaz pedig felel
vén mondá neki: Mesterl 
Ezeket mind megtartottam 
ifjúságom óta. jézus pedig 
rája tekintvén, megkedvelte 
(It és mondá neki : Egynek 
hijával vagy, menj, add el 
amid vagyon és add a sze
gényeknek és kincsed leszen 
mennyben, azután jer kö
vess engem. 

Felajánlásra. (Zs. 115, 16-
17.) Én, Uram, a te szolgád 
vagyok, és fia szolgálódnak: 
azéttörted bilincseimet, a 
hála áldozatát neked bemu
tatom. 

eum: Magister bone, quid 
fáciam ut vitam aetérnam 
perclpiam? jesus autern di
xit ei: Quid me dicis bonum? 
Nemo bonus, nisi unus De
us. Praecépta nosti: Ne 
adúlteres, Ne occldas, Ne 
furéris, Ne falsum testimó
nium dlxeris, Ne fraudem fé
ceris, Honóra patrem tuum 
et matrem. At ille respón
dens, alt illi: Ma~lster, haec 
ómnia observáv1 a juven
túte mea. jesus autern in
túitus eum, diléxit eum, et 
dixit ei: Unum tibi deest: 
vade, quaecúmque habes 
et da paupéribus, et babébis 
thesáurum in caelo: et veni, 
séquere me. 

Offertorium. (Ps. 115, 16-
17.) O Dómine, quia ego 
servus tuus, et flllus anclllae 
tuae: diruplsti vincula mea, 
tibi sacrificábo hóstiam lau
dis. 

Csendes imádság. Elhoz- secréta. Salutárem hó
tuk neked, Urunk, Szent stiam in memóriam san

Oábor emlékezetére az Od- cti Oabriélis tibi, Dómine, 
vötszerző adományt, add offeréntes, fac nos sacrifl
meg, hogy halálod áldozatát cium mortis tuae rite recó
rendeleted szerint megül- Jere: ac, mérltis perdoléntis 
jOk és a fájdalmas Szűz VIrginis, ejúsdem sacrifieli 
érdemei által ugyanezen ál-~ fructum copióse perclpere: 
dozat bőséges gyümölcsét Qui vivis et regnas. 
megnyerjük: J<i élsz. 

Prefáció a kGzGs 568. L 

Áldozásra. (Titk. jel. 3, l Communio. (Apoc. 3, 20.) 
20.) fme, az ajtónál állok és Ecce sto ad óstium, et pulso: 
kopogok, ha valaki meg- si quis audierit vocem meam 
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hallja szavamat és meg- et aperúerit mihi jánuam, 
nyitja nekem az ajtót, be- intrábo ad illum, et coe
roegyek hozzá és vele étke- nábo cum ill(), et ipse me-
zem és ll énvelem. cum. , 
A ldozás utáni imádság. postconununio. Quas tibi, 

J-\ Szent Gábor hitvallód Dómine, ln festivitáte 
ünnepén, Urunk, a nekünk sancti Gabriélis Confessóris 
adott adományokért hálát tui, pro collátis donis grá
adunk: fogadd ezt a dicsll- tias ágimus, súscipe propl
séges és mindenkor Szűz tius per manus gloriósae 
Mária kezel által kegyesen, semper Virginis Mariae: ex 
akitlll azt a testet vetted, qua carnem illarn assumpsi
melynek édességét ez üd- sti, cujus in hoc salutári 
vötszerzll lakomában meg convivio merúimus gustáre 
lzlelni méltók lettünk: Ki l dulcédinem: Qui vivis et 
élsz. regnas. 

MArdus 4 : Szent Kázmér hitvalló. 

IV. Kbmér lengyel klrAiy fia; a jámborság és a tisztaság 
példája. Mátyás királlyal szemben az elégedetlen magyar urak 
ellenklrállyá akarták tenni. Be ls jött az országba, de mlvel 
a magyarok kibékültek Mátyással, visszatért hazájába és az akarata 
ellen tett hibájáért szigorúan vezekelt. Fiatalon, 26 éves korában 
halt meg 1484·ben, Vilnában. 

Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Luelus pápa emlé· 
kezetét. Született római volt. Csak kilenc hónapig kormányzott. 
Kivált a bllnöz~k Iránt való j61elkllségével. t 254-ben. 

Szentnúse: Os justl, 1292.1., az alábblak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki az 
udvar örömei és a vilá& 

csábltásai között Szent Káz
mért az állhatatosság eté
nyével megerllsltetted; ké
rünk, hogy közbenjárására 
hiveid a földi örömöket meg
vessék s mindenkor a meny
nyeiekre törekedjenek. Ami 
Urunk. 

Orátio. Deus, qui inter re
gáles delldas et· mundi 

illécebras, sanetum easimf
rum virtúte constántiae ro
borásti: quaesumus; utejus 
intercessióne fidéles tui ter
réna desplciant, et ad cae
léstia semper aspfrent. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum. · 
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A 2. (nagyb(!jtben a 3.) könyörgés: megemlékezésSzent Luciusról: 

Könyörgés. Nyájadra, örök oratio. Gregem tuum, 
Pásztor, tekints le kien- Pastor aetérne, placá

gesztelódötten : és örök ol- tus inténde : et, per beátum 
talommal őrizd meg Szent Lucium Mártyrern tuum 
Lucius vértanud és pápád atque Summtim Pontificem 
által, akit egész Egyhá- perpétua protectióne eu
zad pásztorává tettél. Ami stódi; quem totfus Ecclésiae 
Urunk. praestitisti esse pastórem. 

Per Dóminum nostr. 
A 2. (nagyböjtben a 3.) csendes imádság: Szent Luciusról: 

Csendes imádság. A fel- •

1 

secreta. Oblátis munéri
ajánlott adományok- bus, quáesumus, Dó

kal, kérünk, Urunk, jóságo- mine, Etclésiam tuam be
san világosltsd meg Egy-~ nignus illúrnina : ut, et gre
házadat, hogy nyájad is gis tui proflciat ubique suc
mindenhol gyarapodjék és a , céssus, et grati fiant nómini 
pásztorok is a te kormány-~ tuo, te gubernánte, pastóre
zásod alatt neved Iránt há- res. Per Dóminum. 
lásak legyenek. Ami Urunk. 
A 2. (nagyböjtben a 3.) áldozás utáni imádság: Szent Luciusról: 

Áldozás utáni imádság. postcommunio. Refectló
A szent eledellel táp- ne sancta enutrftam 

lált Egyházadat, kérünk gubérna, quaesumus, Dó
Urunk, megengesztelődöt- mine, tuam placátus Ecelé
ten kormányozd : hogy ha- siam : ut, poténti modera
talmas irányitásoddal ve- 1 tióne dirécta, et increménta 
zetve __ elnyerje. szabadságá- Jli~er_tá~is acc!piat et ln reli
nak novekedéset és a vallás l gtónts mtegntáte perslstat. 
sértetlenségében megma- Per Dóminum nostrum. 
radjon. A mi Urunk. 

Mlrelus 6: Szent Perpétua és Felleltas vértanuk. 
Perpétua ell! kel ö asszony, Felleltas hűséges szolgálója volt. 

Karthagóban 202-ben először vad tehenek elé dobták öket, majd 
lefejezték. Példájuk erl!sltser. a, nagyböjti fegyelemben és ki til r· 
tásban, hogy elnyerjük (mlként Szent Agoston egybekapcsolta 
a két szent nevét) atperpetua felicitas ... t, az ilrökkévaló boldogságo!. 
Szentmise: Me exspec:tavérunt, 1314.1., az alábblak kivételével: 

Könyörgés. Add meg ne-,Qrátio.Da nobis, quaesu
künk, kérünk, Urunk mus, Dómine Deus no

Istenünk, hogy Szent Per- ster, sanctárum Mártyrum 

MiSSlál~. 57 
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pétua és Felicitás vértanul d- tuárum Perpétuae et Fellci
nak gylizeimét szantelen tátis palmas lncessáblli de
áthlattal tiszteljük; hogy votióne venerárl: ut,. quas 
akiket méltó lelkülettel digna mente non póssumus 
megünnepelni nem tudunk, celebráre, humlllbus saltem 
legalább alázatos hódolat- frequentémus obséquiis. Per 
tal tiszteljük. A ml Unmk. Dóminum. 

Csendes imádság. Kérünk, sec:reta. lnténde, quaesu~ 
Urunk, tekints le az ál- mus, Dómine, múnera 

dozati adományokra, me- altáribus tuis pro sanctá
lyeket Szent Perpétua és rum Mártyrum tuárum Per
Felicitás vértanuld ünnepén pétuae et Felicitátis festlvi
azoltárokra helyezünk ;hogy tát e propősi ta: ut, sicut per 
amint nekik e győzedelmes haec beáta mystérla lllls 
misztériumok által megad- glóriam contullsti; ita nobis 
tad a dlcsllséget, úgy mi- indulgéntiam largiárls. Per 
attuk adj nekünk bocsána- Dóminum nostrum Jesum 
tot. A ml Urunk. Christum. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Mystlcis, 
A misztérium szent ado- Dómine, repiéti sumus 

mányaival és örömeivel el- votls et gáudils: praesta, 
árasztva, kérünk, Urunk, quaesumus; ut lntercessió
add, hogy Szent Perpétua nibus sanctárum Mártyrum 
és Felicitás vértanuk köz-~ tuárum Perpétuae et Fell
benjárásira azt, amit most citátls, quae temporáliter 
a szentáldozatban idilben áglmus, spirituállter conse
cselekedtünk; lélekben is l quámur. P_er Dóf!1inum no
elnyerhessük. A mi Urunk. strum Jesum ChriStum. 
Mirclua 7: Aquinói Szeot Tarnál hitvalló és egyhiztanító. 

l(ilz~p-ltálii\ban, Aqulnóban szDletett; Monte Casslnon tanult 
a bencéseknél ; majd domonkos rendi lett. A kilzépkor legtudó
Iabb theológusa; a keresztény lskoiAk védője; meghalt 1274-ben. 

Szentniise: ln m~dlo, 1288. 1., az aiAbblak kl v~ telével : 

Könyörgés. lsten, ki Egy-,QrAtio. Deus, qui Ecelé
házadat Szent Tamás slam tuam beátl Tho

hltvallód csodálatos tudo- mae Confessórls tul mlra 
mányával ragyogóvá teszed l eruditlóne clarlficas, et san
é'J szent tevékenységével l cta operatlóne loecúndas: 
megtermékenylted: add da nobis, quaesumus; et 
meg nekünk, kérünk, hogy l quae dócuit, intelléctu con
amit tanftott, értelemmel l spfcere, et quae egit, imita
felfogjuk és amit tett, köve- tióne complére. Per Dómi
tnével végrehajtsuk. A mi. num. 
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Szentlecke a Bölcseség köny- Uctio libr! Sapiéntlae. (7, 
véb<ll. (7, 7-14.) 

Könyörögtem, és értelem 
adatott nekem, imád

koztam és eljött hozzám a 
bölcseség lelke. Többre be
csOitem azt országnál és 
trónnál, s a gazdagságot 
hozzá mérve semminek tar
tottam; nem tettem vele 
egy sorba drágakövet, mert 
mlnden arany hozzá képest 
csak kevés homok, s az 
ezost mellette csupán sár
nak számlt. Egészségnél, 
szépségnél jobban szeret
tem, s eltökéltem, hogy vi
lágosságul használom, mi
vel fénye soha el nem alszik. 
De vele egyott a többi ja
vak is hozzám jöttek, és 
mérhetetlen gazdagság volt 
kezében. ~n pedig örvend
tem mindnek, mivel a böl
cseség volt a vezérük, de 
nem tudtam, hogy mlnd
ezeknek ő az anyjal Csa
lárdság nélkül sajátitottam 
el, és Irigység nélkOl adom 
tovább, nem rejtem el gaz
dagságát, mert kifogyhatat
lan kincs az az embernek; 
akik vele éltek, megszerez
ték lsten barátságát, mert 
a fegyelem adományai aján
lották őket. 

7-14.) 

Optávl, et datus est mlhl 
sensus: et lnvocávl, et 

venit ln me splrltus saplén
tiae: et praepósui lllarn re
gnis et sédibus, et dlvltias 
nihil esse duxi in compara
tióne illius: nec comparávl 
illi lápidem pretlósum: quó
niam omne aurum in com
paratióne illius, aréna est 
exlgua, et tamquam lutum 
aestlmábitur argéntum in 
conspéctu illfus. Super salú
tem et spéciem dlléxi lllam, 
et propósul pro luce habére 
illarn: quóniam inexstingul
blle est lumen illfus. Vené
runt autern mihl ómnla 
bona páriter cum illa, et 
innumerábilis honéstas per 
manus illius, et laetátus 
sum in ómnibus: quóniam 
antecedébat me ista sapién
tia, et ignorábarn quóniam 
horum ómnium mater est. 
Quam sine fictióne dldlci, et 
sine invldia commúnlco, et 
honestátem illius non ab
scóndo. Infinitus enim the
sáurus est homlnlbus: quo 
qui usi sunt, partfelpes factl 
sunt amlcltiae Dei, propter 
disciplinae dona commen
dáti. 

MArdul 8 : Istenes Szent János hltvallé. 

Portugil szent ; elc'5ször púztor, az:utin katona, majd azolga. 
Negyvenéves korAban megtér a megalapltja a betegek Apolútra 
az Irgalmas-rendet. Oranadiban (ahol meg ls halt 1550-ben) egy 
kórhAz égése alkalmival sértetlenül hordta kl a tOz közOI a 
beteeeket. 
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Szenbnise: Os justl, 1292. 1., az alibbiak kivételével: 

Könyörgés. Isten, ki a sze- l Qrátio. Deus, qui beátum 
retetedre gyullasztott l joánnem, tuo amóre 

Szent jánost a lángok közt succénsum, inter flammas 
sértetlenül járni engedted innóxium incédere feclsti, et 
és általa Egyházadat új l per eum Ecclésiam tuam 
renddel gazdagitottad; ér- nova prole foecundásti: 
dernelért add, hogy szerete- praesta, ipsfus suffragánti
ted tüze meggyógyltsa hi-J bus méritis; ut igne carltá
báinkat és orvosságunk tis tuae vltia nostra curén
legyen az örök életre. A mi l tur, et remédia nobis ae
Urunk. térna provéniant. Per D· 

Szent evangéliwn : Accessérunt, 756. l. 

Mirdus 9 : Római Szent Franciska özvegy. 

R6mal nemes asszony ; a csalédanyAk mlntaképe, mert 40 éves 
hjzassAguk alatt egyetlen keményebb sz6 sem hagyta el ajkait. 
Mlnt özvegy is mlntakép. Megalapltja az ~yllttélő bencés 
obiifik tflrsasigU. Sok j6t tett a szegényekkel. őrangyala lflthat6 
alakban kisérte élt. t 1440-ben, R6mában. 

SzentmiSe: Cogn6vi, 1316. 1., az alibbi könyörgéssel: 

Könyörgés. Isten, ki Szent l Qrátio. Deus, qui beátam 
Franciska szolgálódat Franclscam fámulam 

kegyelmed egyéb ajándékain tuam, inter cétera grá ti ae 
kivül az 6rangyal bizalmas tuae dona, familiári Angeli 
társaságával tüntetted ki: consuetúdine decorásti: con
engedd, kérünk, hogy köz- céde, quaesumus; ut inter
benjárásának segitségével cessiónis ejus auxllio, Ange
méltók legyünk az angyalok llórum consórtium eónsequi 
társaságába jutni. A mi. mereámur. Per Dóminum. 

M6rdus 10: A negyven szent vértanu. 
Mlnd a negyven katona volt. Llclniusz csiszár alatt, ~ban 

hitOkért vértanuhalfllt haltak. Ruhátlanul a befagyott t6 jegén 
tették öket s ott fagytak meg Sebastéban, Örményorszflgban. 

Bevonulásra. (Zs. 33, 18.) Introitus. (Ps. 33, 18.) 

lia kiáltana~ az igazak, Blamavérunt j usti, et 
6ket az Ur meghall- Dóminus exaudfvit 
gat ja: és mlnden szo- eos: et ex ómnibus 

rongaUsukból kiszabadftja. tribulatlónibus eórum libe
(Zs. 33, 2.) Áldom az Urat 1 rávit eos. (Ps. ibid., 2.) Be-



MÁRCIUS IO. 901 

minden id6ben; ajkamon nedlearn Dóminum ln omni 
van dicsérete szüntelen. -,. témpore: semper laus ej us 
Dics6ség. in ore meo. -,.Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható lsten, mus, omnipotens Deus: 

hogymi,akikdicsővértanui- ut, qui gloriósos Mártyres 
dat a hit megvallásában er6- fortes in sua confesslőne co
seknek ismertOk meg, az 61 gnóvimus, pios apud te in 
jóságos közbenjárásul(at is nostra lntercessióne sentlá· 
érezzük. A mi Urunk. mus. Per Dóminum. 

Szentlecke: Sanctl per fldem, 844. l. 

Atvonulásra. (Zs. 132, 1- Graduale. (Ps. 132, 1-2.) 
2.) Ime, mily jó és mily gyö- Ecce quam bonum, et quam 
nyönlséges, ha egyott lak- jucúndum, habitáre fratres 
nak a testvérek. in unum l . 

-,. Olyan az, mint a r. Sicut unguéntum in 
kenet a fejen, mely lecsor- cápite, quod descéndit in 
dul a szakállra, Áron sza- barbam, barbarn Aaron. 
kállára. 

Böjti ének. (Zs. 125, 5-6.) 
Akik könny~k között vet
nek, aratáskot örvendez
nek. 

-,. Akik sirva indultak, 
mentek, elvetni magvaikat. 

-,. Megjönnek majd, uj
jongva jönnek meg, és hoz
zák kévéiket. 

Tractus. (Ps. 125, 5-6.) 
Qui séminant in lácrimis, in 
gáudio metent. 

-,. Eúntes ibant et fle
bant, mitténtes sémina sua. 

r. Veniéntes autern vé
nient cum exsultatióne, por
tántes manipulos suos. 

Szent evangélium: Descéndeas jesus, 1270. l. 

Felajánlásra. (Zs. 31, ll.) Offertorium. (Ps. 31, ll.) 
Örvendjetek az úrban és Laetáminl in Dómino, et 
vigadjatok, igazak; egye- exsultáte j usti: et glorlá
nes szivúek, rriindnyájan uj- mini omnes recti corde. 
jongjatok. 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Preces, Dómine, 
Urunk, hiveid kérésére tuórum réspice, obia

és áldozati adományaira, j tlonésque fidéli um: ut et 
hogy kedvesek legyenek el6t- tibi gratae sint pro tuórum 
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ted szenteid ünneplésére és 
nekünk megszerezzék a te 
könyörOI6 segitségedet A 
ml Urunk jézus K.risztus, 
a te Fiad által, ki veled 
él és uralkodik a Szentlélek
kel egyetemben, lsten, mind
örökön örökké. 

Áldozásra. (Mát. 12, 50.) 
Aki Atyám akaratát cselek
szi, ki mennyekben vagyon, 
az az én fivérern és nőverem 
és..anyám, mondja az úr. 
, 

festlvitáte Sanctórum, et 
nobis eónferant tuae propi
tiatiónis auxilium. Per Dó
minum nostrum jesum 
Christum, Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in 
unitate Spirítus Sancti 
Deus per omnia saecula 
saeculorum. 

Communio. (Matth. 12, 
50.) Quicúmque fécerit vo
luntátem Patris mei, qui 
in eaelis est: ipse me us fra
ter, et soror, et mater est,. 
dicit Dóminus. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Sancto· 
t-\ Szenteid közbenjárá- rum, Dómine, lnterces
s.ára, Urunk, megengesztelő- slóne placátus: praesta, 
dl!tten, add meg, kérünk, quaesumus; ut, quae tem
hogy amit a szentáldoza- poráJi celebrámus actióne, 
tokra az időben megtettünk, perpétua salvatióne caplá
azt az örök üdvösségben el- mus. Per Dóminum nos
nyerhessOk. A mi Urunk trum jesum Christum Fi
Jézus K.risztus, a te Fiad l lium tuum. 
által. 

Mirdus 12: Nagy 1. Szent Gergely pipa, hitvalló és qyhú
tanító. 

Római nemes, a vlros prefektusa volt. Majd Szent Benedek 
rendjébe lép és onnan hlvjlk meg a p!pai trónra. Mint pápa meg
kezdi a népvándorlás új népetnek megtérltését és megszervezi a 
llturgllt, amint ez a misekönyv is legnauobbrészt az ö alkotlsa, 
él az egybizi éneket. t 604-ben, Rómában. 

Szentmlse: SI diligis 1248. 1., az alábbi könyörgésekkel: 

K 6nyörgés. lsten, te szol- Qrátio. Deus, qui ánimae 
gád Gergely lelkének az fámuli tui Oregórii ae

l!rl!k boldogságot adtad ju- térnae beatitúdlnis praemia 
talmul: engedd kegyesen, contullsti: concéde propf
hogy mi., kik bilneink súlya tius; ut, qui peccatórum no
alatt görnyedezOnk, köz- strórum póndere prémimur, 
benjárására felemelkedhes- ejus apud te préclbus suble-
sOnk. A mi Urunk. vémur. Per Dóminum. 
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Csendes imádság. Add l secreta. Annue nobis, 
meg nekünk, kérOnk, quaesumus, Dómine: 

Urunk, hogy Szent Gergely · ut intercessióne beáti Gre
közbenjárására javunkra l górii haec nobis prosit obiá
váljék az adományok fel- i tlo, quam immolándo totfus 
ajánlása, melynek felál- .

1 
mundi tribulsti relaxári de

dozásával az egész világ- llcta. Per Dóminum nos
nak megadtad a bűnbocsá- l trum jesum Christum, Fl
natot. A mi Urunk jézus !lium tuum, qui tecum vivit 
Krisztus, a te Fiad által, et regnat in unitate Spirítus 
ki veled él és uralkodik a Sancti Deus per omnia 
Szentlélekkel egyetemben, saecula saeculorum. 
lsten, mindörökön örökké. 
, 
A ldozás utáni imádság. 
~ lsten, te Szent Gergely 
pápát érdemeiért szenteid
del egyenilivé tetted, engedd 
kegyesen, hogy mi, akik 
emlékezetét áldozattal meg
QnnepeljQk, életének pél
dáját is kövessQk. A mi 
Urunk jézus Krisztus, a te 
Fiad által. 

Postcommunio. Deus, qui 
beátum Gregórium 

Pontificem Sanctórum tuó
rum méritls coaequásti: 
concéde propltlus; ut, qui 
commemoratlónis ejus festa 
percólimus, vitae quoque 
imitémur exémpla. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum, Filium tuum. 

Mirdus 17 : Szent Patrik piispök 6s hltvaJI6. 

Szent Patrik egyszer Rómiba zarándokolt, és ott Nagy SzeDt 
Le6 pllspGkk~ szentelte és mlsszlonirlusként viS&zakUidte hau
JAba, ahol lrorsz.ig apostola lett ; t 461-ben. 

Szentmise : Stttult, 1281. J., az aiAbbl könyörgéssel: 

K6nyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui ad prae
Patrik hitvallót és dicándam géntlbus gló

pQspOköt el méltóztattál riam tuam beátum Patrl
kOidenl, hogy a pogány né- dum Confessórem atque 
peknek hirdesse dicsősége- Pontificem mlttere digfiátua 
det; engedd meg érdemelért es: e jus mérltis et interees
és közbenjárására, hogy sióne concéde; ut, quae no
amit tennOnk parancsolsz, \ bis agénda praecipis, te mi
irgalmad által teljesiteni seránte adiroplére possf-
tudjuk. A mi Urunk. , mus. Per Dóminum. 
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Mirdus 18: Jeruzúlemi Szent Cirill püspök. hltvall6 él 
egyháztanit6. 

A tiszta katholikus hit nagy harcoSa a IV. uAzadban. A:r. arill· 
nusok ezért háromszor szAműzték. Hires munkAja a katechezise, 
bltmagyarAzata, korAnak hitét örzi meg napjainkig. t 386-ban. 

Szentmise: ln médio, 1288.1., az aiAbbiak kivételével: 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérlink téged, mus, omnipotens Deus, 

mlndenható lsten, hogy beáto Cyrlllo Pontifice ln
Szent Cirill püspök közben- tercedén te: te solum verum 
járására úgy megismerjünk Deum, et quem mlsisti je
téged, egyedülvaló Igaz ls-~ sum Christum ita cognó
tent és akit küldöttél, Jézus scere; ut Inter oves, quae 
Krlsztust; hogy örökké az 1 vocem ej us áudiunt, perpé
G szavát hallgató juhok 1 tuo connumerári mereámur. 
közé tartozhassunk. Ugyan-~ Per eúmdem Dóminum no-
azon ami Urunk. strum jesum Christum. 

Szentlecke: justus cor suum, 1291. J. 

+ A szent evangélium sza- +.Sequéntia sancti Evangélli 
Icasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (l O, 

(10, 23-28.) 23-28.) 

Az idGben : Mondá jézus 
tanltványainak: Mikor 

üldöznek titeket egyik 
városban, fussatok a má
sikba. Bizony mondom nek
tek, nem járjátok végig Iz
rael városait, mignem eljön 
az Emberfia. Nem különb a 
tanltvány mesterénél, sem 
a szolga uránál. Elég a ta
nitványnak, ha olyan lesz, 
mlnt mestere; és a szolgá
nak, ha olyan, mint ura. Ha 
a családatyát Belzebubnak 
nevezték, mennyivel inkább 
háza népét? Ne féljetek te
hát tGiük. Mert semmi sincs 
elfedve, ami föl nem fede-

I n illo témpore: Dixit jesus 
disclpulis suis: Cum per

sequéntur vos in civltáte 
ista, fúgite in állam. Amen 
dico vobis, non consummá
bitis civitátes Israel, donec 
vénlat Fllius hómlnls. Non 
est discípulus super magi
strum, nec servus super dó
minum suum. Súfflclt discl
pulo, ut sit sicut magister 
ejus: et servo, sicut dómi
nus ejus. Si patremfami
llas Beélzebub vocavérunt; 
quanto magis doméstlcos 
ejús? Ne ergo timuéritls eos. 
Nihil enim est opértum, 
quod non revelábitur: et 
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zlldnék és elrejtve, ami ki 
nem tudódnék. Amit nek
tek sötétben mondok, mond
játok el fényes nappal i és 
amit fülbesúgva hallotok, 
hirdessétek a háztetllkrlll. 
És ne féljetek azoktól, kik 
megölik a testet, de nem tud
ják megölni a lelket; hanem 
inkább attól féljetek, aki 
mind a lelket, mind a testet 
elvesztheti a gehennában. 

Credo. 

Csendes imádság. Tekints 
le, Urunk, a szepilltelen 

áldozati adományra, melyet 
neked hoztunk i és add, 
hogy Szent Cirill pOspököd 
és.hitvallód érdemeiért igye
kezzünk azt tiszta szivvel 
visszanyerni. Ami Urunk ... 
, 

occúltum, quod non sciétur. 
Quod dico vobis in ténebris, 
dicite in lúmine: et quod ln 
aure audltis, praedicáte su
per tecta. Et nollte timére 
eos, qui occidunt corpus, 
ánlmam autern non possunt 
occidere: sed pótlus timéte 
eum, qui potest et ánimam 
et corpus pérdere in gehén
nam. 

Credo. 

Secreta. Réspice, Dómine, 
immaculátam hóstiam, 

quam tibi offérimus: et 
praesta i ut méritls beáti 
Pontificis et Confessórás tul 
Cyrllli, eam mundo corde 
susclpere studeámus. Per 
Dóm in um. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Sacra
.~'-\ Testednek és vérednek ménta córporis et sán
magunkhoz vett szentségei, guinis tui, quae súmpsimus, 
Urunk, Jézus Krisztus, Szent Dóm i ne jesu Christe, beátl 
Cirill püspök imájára szen- Cyrllli Pontificis précibus, 
teljék meg lelkünket és mentes et corda nostra san
szlvOnket, hogy az isteni ctlficent: ut divinae consór
természet részeseivé lehes-j tes natúrae éffici mereámur: 
sQnk : Ki élsz. Qui vivis. 

MAreius 19: Szeot J6zsef ünnepe. 
1. DAvid király nemzetségéből sdrmazó Szent József volt 

a szeplőtelen Szllz Mária jogszerint való hitestársa és az Úr Jézus
nak Istentől rendelt nevelőatyja. E magasztos kegyelem által 
IterOlt ez az egyszerü, názáreti kézmíves a megváltás munkájának 
középpontlába és jutott az emberré lett Isten FIAnak közvetlen 
közelébe. E nagyszerli hivatás és magasztos szentség ellenére 
Szent józsef tiszteletére az Egyház csak később szentelt liturgikus 
On n epe t. 

2. Bár az őskeresztény mlívészet képekben tiszteletremélt6 
emléket fillitott Szcnt Józ.~tfnek, mégis csak a IX. szllzadban 
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talfltjuk meg nevét a relchenaut kolostor szentek jegyzékében. 
Ebben az Időben ünnepelte meg a keleti egyhAz is Szent józsef 
6s az ószövetségi szentatyék tiszteletét, l(arflcsony után való 
vasérnap. Csak a XIV. század kezdetétől talAljuk meg a nyugati 
orszégok templomaiban Szent józsef tiszteletét március 19-én, 
de csak a szerzetesrendeknét. Igy példéul Szent Benedek gyer
mekel közül mér Szent BernAt (t l 153) és Nagy Szent Gertrud 
(t 1299) ls nagy tisztetői voltak Szent józsefnek. Azonban az 
a liturgikus tiszteletének tulajdonképpeni elterjesztői voltak : 
Gerson Jénos, a périsi egyetem kancellérja <doctor christianiasim us• 
(t 1429) és kortérsa, Sienal Szenl Bernardin (t 1444), valamint 
a tudós d'Allly Péter blboros (t 1420). - 1479-ben jelenik meg 
Szent józsef ünnepe mérclus 19-én a római brevlériumban, 1621· 
ben XV. Gergely pipa egyhézilag parancsolt ünneppé rendelte; 
1870-ben IX. Pius az Egyhb védőszentjévé tette és ünnepét első
rendO ünneppé emelte. (V. ö. ezzel még éprllisban Szent józsef 
nitalménak ünnepét.) 
Bevonulásra. (Zs. 91, 1314.) 

•

irul majd az igaz, 
mint a pálma, gya
rapszik, mint a Li

banon cédrusa, el vannak 
45k ültetve az úr házában, 
virulnak lstenünk házának 
udvaraiban. (H. i. : Alleluja, 
alleluja.) (Zs. u. o. 2.) Jó 
dolog az Urat dicsérni, 
nevedne~c.t.ó, Felséges éneket 
zengeni. (1. Dlcs6ség. 

lntroitus. (Ps. 91, 13-14.) 

Ilustus ut palma floré
bit: sicut cedrus Ll
ba ni multlplicábi

tur: plan tá tus in domo Dó
m ini: in átrlls dom us Del 
nostri. (T. P. Allelúja, alle
lúja.) (Ps. ibid., 2.) Bonum 
est contitéri Dómino: et 
psállere nómlni tuo, Altfs
sime. t. Glória Patri. 

K 6ny6rgés. Szentséges Qrátio. Sanctissimae Ge
anyád jegyesének érde- nitrfcis tuae Sponsi, 

mei mlatt, Urunk, kérünk, quaesumus, Dómine, méri
gyámollts mlnket, hogy tis adjuvémur: ut, quod 
mindazt, mire a mi könyör- posslbllitas nostra non óbti
géseink elégtelenek, az 45 net, ejus nobis lntercessióne 
esedezése által megnyerjük : donétur: Qui vivis et reg-
Ki élsz. nas. 

Szentlecke a Bölcseség köny-l Uctio libri Sapiéntiae. 
véMI. (Sirák fia 45, 1-6.), (Eceli. 45, 1-6.) . 

Kedves volt lsten és em- Dlléctus Deo et homini
berek elatt és áldva bus, cujus memória ln 

legyen emléke. Hasonlóvá benedictióne est. Similern 
tette 6t dicsóségben a szen- lllum fecit ln glória sanctó
tekhez, és naggyá az ellen- rum, et magnificávit eum 
ségek megfél emiltésében; in thnóre inhnlcórum, et in 
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bősz állatokat szelidltett 
meg szavával. Megdicsől
tette őt királyok szlne előtt, 
parancsokat adott neki né
péhez, és megmutatta neki 
dicsőségét. Hűsége és sze
lldsége miatt szentté tette 
llt, és kiválasztotta minden 
élő közGI. Megengedte, hogy 
hallja szavát, és bevezette 
a felhőkbe. Parancsokat 
adott neki szemtől-szembe, 
az élet és a fegyelem tör
vényét. 

Atvonulásra. (Zs. 20, 4-5.) 
Uram, eléje siettél boldogiló 
áldással: fejére drágakőből 
koronát helyeztél. 'f. Életet 
kért tőled, s te megadtad 
neki, hogy sokáig éljen, időt
len időkig. 

verbis suis monstra placá
vit. Glorificávit illum in 
conspéctu regum, et jussit 
illi coram pópulo suo, et 
óstendit illi glóriam suam. 
ln fide et lenitáte ipsfus 
sanetum fecit illum, et elé
gít eum ex omni carne. 
Audivit enim eum, et vocem 
ipslus, et indúxit illum in 
nubem. Et dedit illi coram 
praecépta, et legern vitae 
et disciplinae. 

Graduale. (Ps. 20, 4-5.) 
Dómine, praevenist! eum in 
benedictlőnibus dulcédinis: 
posuísti in cápite ejus coró
nam de lápide pretióso. 1. 
Vitam pétiit a te, et tribuist! 
ei longilúdinem diérum in 
saeculum saeculi. 

Böjtiének. (Zs. lll, l-3.)j Tractus. (Ps. lll, 1-3.) 
Boldog az az ember, ki az 1 Beátus vir, qui timet Dóml
Urat féli: és parancsaiban 1 num: in mandátis ejus cupit 
nagy tetszését leli. 8'. H:dal-: nimis. 1. Potens in terra erit 
mas lesz a földön ivadéka: 'semen ejus: generátio rectó
az igazak nemzedéke áldott : rum benedicétur. 8'. Glória 
leszen. 8'. Dicsőség és gaz-; et divltiae in domo ejus: et 
dagság lesz házában: és ,. justitia e jus manet in saecu
igazsága mindörökre meg- Ium saeculi. 
marad. 

(Ha Húsvét utánra kerül ez az ünnep, akkor a graduale és 
biljtl ének elmarad, hely~be jön az Alleluja az ln médio kez

detű szentmlsébcll, 1289. 1.) 

o%4 A szent evangélium sza., o%4Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (l, 

(l, 18~21.) l 18-21.) 

M ikor Mária, jézus anyja cum esset desponsáta ma
el volt jegyezve józsef- ! ter jesu Maria joseph, 

nek, mielőtt egyb~keltek · Antequam convenlrent, in
volna, úgy találtaték, hogy l vénta est in útero habens de 
méhében fogant a Szent- Spiritu Sancto. joseph au-
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lélektlll. józsef pedig, az 6 tem vir ejus, cum esset ju· 
férje, Igaz ember lévén, és stus, et nollet eam tradú
nem akarván lit elhlresz- cere, vóluit occúlte dimlt
telnl, titokban akarta elbo- tere eam. Haec autern eo 
csátani. Amint pedig ezen cogitánte, ecce Angelus Dó
gondolkozott, Ime az úr an- mini appáruit in somnis ei, 
gy ala megjelenék neki álmá- dicens: Joseph, fili David, 
ban,mondván :józsef,Dávid noli timére acclpere Marfam 
fia, ne félj magadhoz venni cónjugcm tu am: quod enim 
feleségedet,Máriát:mertaml ln ea natum est, de Spiritu 
6 benne fogantatott, a Szent- Sancto est. Párlet autern 
lélektől vagyon. És fiat fog filium: et vocábis nom en 
szülnl, kit jézusnak fogsz e jus jesum: ipse enim sal
nevezni, mert ő szabadUja vum fáciet pópulum suum 
meg népét bűneitől. Credo. a peccAtis eórum. Credo. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertorium. (Ps. 88, 25.) 
Vele lesz hűségem és kegyel- Véritas mea, et misericórdia 
mem, és felemelkedik a mea cum ipso: et in nómlne 
szarva nevemben. (Húsv. meo exaltábitur cornu ejus. 
id. Alleluja.) (T. P. Allelúja.) 

Csendes imádság. Megad- secreta. Débitum tibi, 
juk neked, Urunk, kö- Dómine. nostrae réddi

teles szolgálatunkat és le- mus servitútis, suppllelter 
borulva kérünk téged, hogy exorántes: ut, suffrágiis beá
Szent józsefnek, Fiad, a mi ti joseph, Sponsi Genitriels 
Urunk jézus Krisztus anyja Filii tui jesu Christi Dómini 
jegyesének közbenjárására nostri, in nobis tua múncra 
llrlzd meg bennünk a te , tueáris, ob cujus venerán
ajándékaldat, akinek tisz- dam festivitAtem laudis 
teletét megvallva, hoztuk tibi hóstlas immolámus. 
a te dicséretedre ezeket Per eúmdem Dóminum no
az áldozati adományokat. strum Jesum Christum, Fl-
Ugyanazon a mi Urunk. lium tuum. 

Prefáció Szcnt Józsefről, 567. l. 
Áldozásra. (Mát. l, 20.) Conununio. (Matth. 1, 20.) 

József, Dávid fia, ne félj joseph fili David, noli ti
magadhoz venni felesége- mére acclpere Marfam eón
det, Máriát, mert ami ó jugem tuam: quod enim ln 
benne fogantatott, a Szent- ea natum est, de Spiritu 
lélekten vagyon. Sancto est. , 
A ldozás utáni imádság. 
t\ Légy velünk, kérünk, 
irgalmas lsten, és Szent 

Postconununio. Adésto 
nobis, quaesumus, ml

séricors Deus: et, interce-
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József hitvallód közbenjá-l dénte pro nobis beáto jo
rására őrízd bennünk ke- seph Confessóre, tua circa 
gyesen ajándékaidat. A mi l nos propitiátus dona eu-
Urunk jézus Krisztus. stódi. Per Dóminum. 

Március 21 : Szent Benedek apát ünnepe. 

A nyugati szerzetessé~ atyja és törvényhozója. Neve magyaru 
aidoltat jelent. És valóban az volt ö: lsten áldottja, aki llltal 
mi is részesülhetünk az úr áldAsaiban. t 543-ban. 

Szentmise: Os justi, 1298.1. 

Mirclus 24: Szent Gábor arkangyal ünnepe. 

Szent Gábor arkangyal ünnep~ Gyümölcsoltó Boldogasszony 
elölt egy nappal van. Gábor nevének jelentése: •lsten ereje•. 
De joggal nevezik a sze nt angyalt a •megtestesülés angyalának• is. 
ó jövendölte me_g ugyanis Dávid prófétának a messlási ldőket,b 
Jézus haláiAt. O hirdette kl Zakariásnak a templomban jnus 
előhfrnökének szüfetését. Végül ö vitte hfrül a legszentebb Szllz 
Mári~nak a Szenilélek kegyelemmel teljes leszállását. Tehát Szent 
Gábor a Megváltó előhlrnökének, megtestesülésének és halilá· 
nak követe. 

Bevonulásra. (Zs. 102, 20.) Introatus. (Ps. 102, 20.) 

111djátok az Urat an- DJenedlcite Dóminum, 
gyalai mind, ti erős omnes Angeli ejus: 
hősök, kik teljesfti- poténtes virtúte, qui 

tek szavát, mihelyt meg- fácitis verbum ejus, ad 
halljátok parancsának hang- audiéndam vocem sermó
j át. (Zs. 102, 1.) Áldjad lel- num ejus. (Ps. Ibid., 1.) 
kem az Urat s egész bensőm Bénedlc ánima mea, Dó
az ll szent nevét. r. Dicső- mino: et ómnia, quae intra 
ség az Atyának és Fiúnak l me sunt, nómini sancto e jus. 
és Szentléleknek. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki az Qrátio. Deus, qui inter ce
angyalok közül Gábor l teros Angelos, ad an

arkangyalt választottad nuntiándum lncarnatlónis 
megtestesülésed titkának tuae mystérium, Gabriélem 
hlrüladására; engedd kegye- Archángelum eleglstl: con
sen, hogy akinek ünnepét céde propltius: ut, qui fe
illjük a földön, annak oltal- stum ejus celebrámus in ter
mát érezzük a mennyben: ris, ipsfus patroclnium sen
Ki élsz. tiámus in eaelis: Qui vivis. 
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Szentlecke Dániel prófétá-
tól. (9, 21-26.) 

Ama napokban: Ime, Gá
briel, az a férfiú, kit az 

előbbi látomásban láttam, 
gyorsan hozzám repült és 
megérintett az esti áldozat 
idején. Értésemre adta, szólt 
nekem és mondotta: Dániel, 
máris eljöttem, hogy meg
magyarázzam neked a do
log értelmét. Amikor imád
kozni kezdtél, elhangzott 
egy szózat, és én eljöttem, 
hogy tudtodra adjam, mert 
te kedvelt férfiú vagy: fi
gyelj tehát a szózatra és 
értsd meg a látomást. Het
ven hét van kiszabva né
pedre és szent városodra, 
mlg megszűnik a törvény
szegés és véget ér a bűn, 
eltörültetik a gonoszság és 
örök igazság támad, betel
jesedik a látomás és a jö
vendölés, és felkenetik a 
Szentck Szentje. Tudd meg 
tehát és értsd meg: Ama 
parancs kiadásától, hogy 
ismét felépüljön jeruzsálem, 
a felkent fejedelemig hét 
hét és hatvankét hét leszen, 
és viszontagságos időkben 
ismét felépülnek az utcák 
és a falak. A hatvankét 
hét mulva megölik a felken
tet, és nem leszen az ll népe, 
mely öt megtagadja. S a 
várost . és a szentélyt el
pusztitJa egy nép az eljö
vendő vezérrel, s a vége 
rombolás, és a háború vége 
után j ö az elh:Itározott pusz
tulás. 

Léctio Daniélis Prophétae. 
(9, 21-26.) 

I n d i é bus illls: Ecce vir 
Gábriel, quem videram in 

visióne a princlpio, cito vo
lans tétigit me in térnporc 
sacriflcii vespertlni. Et dó
cuit me, et locútus est mihi, 
dixltque: Dániel, nunc 
egréssus sum ut docérem te, · 
et lntellégeres. Ab exórdio 
precum tuárum egréssus est 
sermo: ego au tem veni ut 
indicárern tibi, quia vir 
desideriórum es: tu ergo 
animadvérte sermónem, et 
Intéliege visiónem. Septua
ginta hebdómades abbreviá
tae sunt super pópulum 
tuum, et super urbern sanc
tam tuam ut consummétur 
praevaricátio, et finem ac
clplat peccátum, et deleátur 
iniquitas, et adducátur ju
stitia sempltérna, et im
pleátur visio, et prophetla, 
et ungátur Sanctus sanctó
rum. Scito ergo, et animad
vérte: Ab éxitu sermónis, 
ut Iterum aedificétur jerú
salem, usque ad Christum 
ducem, hebdómades septem, 
et hebdómades sexaglnta 
duae erunt: et rursum aedi
ficábitur platéa, et muri in 
angústia témporum. Et post 
hehdómades sexaglnta duas 
occidétur Christus: et non 
erit ejus pópulus, qui eum 
negatúrus est. Et civitátem, 
et sanctuárium dissipábit 
pópulus cum duce ventúro: 
et finis ej us vástit as, et post 
finem belli ~tat úta desolátio. 
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Atvonulásra. (Zs. 102, 20, 
1.) Áldjátok az Urat angya
lai mind, ti erós hősök, kik 
teljesititek szavát. r. Áld
jad lelkem az Urat s egész 
bensőm az ö szent nevét. 

Böjti ének. (Luk. l, 28, 42, 
31, 35.) Üdvözlégy Mária, 
malaszttal teljes, az úr 
vagyon teveled. r. Áldott 
vagy te az asszonyok kö
zött és áldott a te méhednek 
gyümölcse. 8'. Ime, méhed
ben fogansz és fiat fogsz 
szülni és nevét Emmánuel
nek hlvod. 8'. A Szentlélek 
száll tereád és a Magasság
belinek ereje megárnyékoz 
téged. 8'. Ezért a Szent ls, 
mi tilled szflletik, lsten Fiá
nak fog hivatni. 

Graduale.(Ps.102,20et 1.) 
Benedielte Dómlnum, omnes 
Angeli ej us: poténtes virtúte, 
qui fácitis verbum ejus. r. 
Bénedic, ánima mea, Dómi
num, et ómnia Interióra mea 
nomen sanetum ejus. 

Tractus. (Luc. l, 28, 42, 
31 et 35.) Ave, Maria, grátia 
plena: Dóminus tecum. 8'. 
Benedicta tu in muliéribus: 
et benedictus truetus ven
tris tui. 8'. Ecce concfpies, 
et· párles Fili um, et vocábis 
nomen ejus Emmánuel. 8'. 
Splritus Sanctus supervé
nlet in te, et virtus Altissimi 
obumbrábit tibi. r. ldeóque 
et quod nascétur ex te San
ctum, vocábitur Fllius Dei. 

Szent evangélium: Missus, 914. 1., utána Credo. 

Felajánlásra. (Jelen 8, 3. Ofíertorium. (Apoc. 8, 3 
és4.)Az angyal megálla az ol- et 4.) Stet it Angelus juxta 
tár előtt, aranytömjénezövei aram templi, habens th url
kezében és sok jó illatszer bulum áureum in manu sua, 
adaték neki és fölszálla a et data sunt ei incénsa 
jó illatszerek füstje lsten r multa: et ascéndit fumus 
elé. arómatum in conspéctu Dei. 

Csendes imádság. Elfoga- secreta. Accéptum fiat in 
dott legyen szlned conspéctu tuo, Dómine, 

előtt, Urunk, szolgáid áldo- nostrae servitútis munus, et 
zati adománya és Szent beáti Archángeli Gabrlélis 
Gábor arkangyal imádsága; orátlo: ut, qui a nobis vene
hogy akit a földön tiszte- . rátur in terris, sit apud te 
lünk,szószólónk legyen előt-' pro nobis advocátus in eae
ted a mennyben. A mi. : lis. Per Dóminum. 

·Áldozásra. (Dániel 3, 58.) ! Communio. (Dan. 3, 58.) 
Áldjátok úr összes angyalai ll Benedícite, omnes Angeli 
az Urat; dicsérjétek és Dómlni, Dóminum: hym
magasztaljátok ót mind- num dlcite, et superexaltáte 
örökké. eum in saecula. 
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Aldozás utáni imádság. postconununio. Córporis 
Szent tested és véred tui et sánguinis sum

misztériumát magunkhoz ptis mystériis, tuam, Dó
véve, kérjük kegyességedet, mlne Deus noster, depre
Urunk Istenünk, hogy amint cámur eleméntiam: ut, sicut 
Gábor hfradása által tudtuk 

1 

Gabriéle nuntiánte, incarna
meg a Megtestesülésedet, tiónem tuam cognóvimus: 
ugyancsak az ll támogatása ita, Ipso adjuvánte, incarna
által e Megtestesülés ál- tiónis ejúsdem beneffeia 
dásait is elnyerjük: Ki élsz. l consequámur: Qui vivis. 

Március 25 : GyOmölesoltó Boldogasszony. 
E napon drcsőltl az Egyház Mária életének legnagyobb 

csodijit és tltkflt. Amit a Szepilltelen Fogantatas előkészltett, 
az ma valóra vflllk. A Szenilélek mindenható teremtő erejében 
altlszfill az örök Ige, mint a természetfölötti élet csirflja, a:z: égb/JI 
az asszonyok között Áldottnak makulfltlan méhébe és emberré 
lesz. A szüzböl anya lesz, anélkül, hogy megszannék siOz maradni. 
Ezt az ünnepet tehflt oly mély titok hatja át, amely előtt hódolat
tal és Imfidattal hajtunk térdet. Valahflnyszor a liturgia erről a 
nagy titokról megemlékezik tehflt, a Credóban, az utolsó evan
géliumban és az •Úr angyala• lmiban, térdet hajtunk. És ami
kor ezen az ünnepen, valamint l(arflcsonykor az ünnepélyes 
nagymlsén azt éneklik : •Et Incarnatus est de Spiritu Sancto ex 
Maria Virgine, et homo laetus esb, a papsflg és a nép is mind· 
két térdére ereszkedik a misztérium imádatflra. Ezen titok 
hirdetésére csendül fel tornyalnkban naponként bArornszor a 
harang, hogy a hivők az úr angyalllval egyOtt köszöntsék az 
Or albatos szolgflló leinyflt. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe egyike a legrégibb 
Mária-ünnepeknek. Eredete a karácsonyi ünnepségek behozatalfl· 
ból való. Kezdetben az Or annepe volt és neve : Annuntiatio 
Domini vagy Christi, sl!t Conctptio Christi és Annuntiatio Anetll 
ad B. M. V. A mi!Anól ambrózián liturgiAban és seanyolorsdgban 
az annepet hosszú időn flt kivették a böjti idoből s adventra 
helyezték. Ez lett alapja MAria vArakozflsa ünnepének, december 
I~An. A mal Un ne p titka tette MAriflt méltóvfl a ri'Eo-tÓM~· - az 
•lsten anyja• jelzöre. lmidjuk hódolattal a mal napon a testté lett 
Igét és köszöntsük MáriAt, kinek tisztasiga és alflzatossAga sze
rezte meg nekUnk is az lsten gyermekeinek kegyelmét. 

Bevonulásra. (Zs. 44, 13, l lntroitus. (Ps. 44, 13, 15 et 
15 és 16.) 16.) 

•

sdik majd tekintetedet .ultum tuum depreca-
valamennyien a nép l búntur omnes divi-
gazdagai: szüzi társ- tes plebis: adducén-

nöi követi l< a Királyhoz: kö- tur R egi virgines post e am: 
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vetik lit hozzád társnlli ör- próximae ejus adducéntur 
vendezve, ujjongással. (H. i. tibi in laetitia et exsulta
AIIeluja,alleluja.)(Zs. u. a. 2.) tióne. (T. P. Alle! úja, alle
Szivern ünnepiszózattól árad, l úja.) (Ps. ibid., 2.) Eructávit 
zer~gem dalomat a Király- cor meum verbum bonum: 
nak. f. Dicsllség, az Atyá- dico ego ópera mea Regi. 
nak és Fiúnak. f. Glóri'i Patri. 
I.L önyörgés. lsten, te azt Qrátio. Deus, qui de beá
l'-. akartad, hogy Igéd az tae Mariae Virginis 
angyal üzenetére a boldog- útero Verbum . tuum, An
ságos szűz Máriának mé- gelo nuntiánte, carnem su
hében testet vegyen ma- scipere vol u Isti: praesta 
gára; add meg alázatos kö- supplicibus tu is; ut, qui 
nyörgésünkre, hogy akik vere eam Genitrlcem Dei 
Máriát valóban lsten szülll- crédimus, ejus apud te in
jének hisszük, az il közben- tercessiónibus adjuvémur. 
járására nálad segitségre ta- Per eúmdem Dóminum nos-
láljunk. Ugyanazon. trum Jesum Christum. 
Szentlecke lzaiás prófétá- Uctio lsalae Prophétae. (7, 

tól. (7, 10-15.) 10-15.) 
A ma napokban: S7ólt az }" diébus illis: Locútus est 

i""\ úr Ácházhoz mond- Dóminus ad Achaz, di
v_án: Kérj magadnak jelt az cens: Pete tibi signum a 
Urtól, a te Istenedtől, akár Dórnino Deo tuo in profún
az alvilág mélyéből, akár dum inférni, sive in excél
fenn a magasból! Erre azt sum supra. Et dixit Achaz: 
mondotta A.cház: Nem ké- Non petam, et non tentábo 
rek, és nem kisértem az Dóminum. Et dixit: Audite 
Urat. Erre ő azt mondotta: ergo dom us David: Num
Halljátok tehát,Dávid házal quid parum vobis est, mo
Kevés-e nektek, hogy ter- léstos esse homlnibus, quia 
hére vagytok az emberek- molésti estis et Deo meo? 
nek, és azért terhére vagy- Propter hoc dabit Dómlnus 
tok az én lstenemnek is? ipse vobis signum. Ecce 
Ezért az úr maga ad majd virgo conclpiet, et páriet fl
nektek jelt: Ime, a szüz lium, et vocábitur nomen 
méhében fogan és fiút szül; ej us Emmánuel. Butyrum 
neve Ernmánuel lesz, vajat et mel cómedet, ut sciat 
és mézet fog enni, hogy reprobáre malum, et eiigere 
meg tudja vetni a rosszat bonum. 
és a jót tudja választani. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 3 és 
5.) Kedvesség ömlik el ajka
don, azért áldott meg téged 

Misszále. 

Graduale. (Ps. 44, 3 et 5.) 
Diffúsa est grátia in lábiis 
tu is: proptérea benedixit te 

58 
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örökre az lsten. 1. A híi
ségért, a szelidségért és az 
igazságért vezessen téged 
csodálatosan jobb kezed. 

Böjti ének. (Zs. 44, ll 
és 12.) Halljad leányom, 
figyelj, hajtsd Ide füledet, 
lm a Király kivánja szépsé
gedet. 1. ( U. a. 13 és 10.) 
Esdik majd tekintetedet va
lamennyien a nép gazdagjai, 
tisztelnek a királyok leá
nyai. 1. (U. a. 15 és 16.) 
Szíizi társnői követik a Ki
rályhoz: követik lit társnöi 
hozd d: W. Követik öt örven
dezve ujjongással: bevonul
nak a Király templomába. 

Deus in aetérnum. 1. Propter 
veritátem, et mansuetúdi
nem, et justitiam: et d ed ú cet 
te mirablliter déxtera tua. 

Tractus. (Ibid., ll et 12.) 
Audi filia, et vide, et in
clfna au rem tuam: quia con
cupivit Rex spéciem tuam. 
1. (Ibid., 13 et 10.) V ul tum 
tuum deprecabúntur omnes 
divites plebis: filiae regum 
in honóre tuo. 1. (Ibid., 15-
16.) Adducéntur Regi vir
gines post eam: próxlmae 
ejus afferéntur tibi. f. Ad
ducéntur in laetitia, et ex
sultatióne: adducéntur ln 
templum Regis. 

Húsvéti időben a graduale és a böjti ének helyett ed mondjuk : 

Alleluja, alleluja. 1. (Luk., Allelúja, allelúja. 1. (Luc. 
l, 28.) Üdvözlégy Mária, l, 28.) Ave, Maria, grátia 
malaszttal teljes: az úr plena: Dóminus tecum: be
vagyon teveled: áldott vagy l nedicta ta in muliéribus. Al
te az asszonyok között. Al- lelúja. f. (Num. 17, 8.) 
leluja. 1. (Móz. IV. 17, 8.) Virga jesse flórult: Virgo 
jessze vesszője kihajtott: a Deum et hóminem génuit: 
Szúz Istent és embert szült: pacem Deus réddidit, ín ~e 
lsten a békét visszaadta, mert reconcllíans ima summ is. Al
az a földet az éggel kiengesz- lelúja. 
telte önmagában. Alleluja. 
+ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(1, 26-38.) 

Az idllben: Elküldé az lsten 
Gábriel angyalt Galilea 

városába, melynek neve Ná
záret, egy szíizhöz, ki egy 
férfiúnak vala eljegyezve, 
kinek neve József, Dávid 
házából, a szüz neve meg 
Mária. És bemenvén hoz
zája az angyal, mondá: Üd
vözlégy, malaszttal teljes, 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. (l, 26-

38.) 

I n illo témpore: Missus est 
Angelus Gábriel a Deo in 

civitAtem Galllaeae, cui no
men Názareth, ad Virginem 
desponsátam viro, cui no
men erat Joseph, de domo 
David, et nomen VIrginis 
Maria. Et ingréssus Angelus 
ad eam, dixit: Ave, grátia 
plena: Dóminus tecum: be-
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az úr vagyon teveled, ál- nedlcta tu in muliéribus. 
dott vagy te az asszonyok Quae cum audlsset, turbáta 
között. Mikor d ezt hallotta, est in sermóne ej us, et co
megzavarodék annak be- gitábat qualis esset ista sa
szédén, és gondolkodék, mi- lutátio. Et ait Angelus ei: 
féle köszöntés ez. És mondá Ne tlmeas, Maria, invenlsti 
néki az angyal: Ne félj, enim grá t iam apud Deum: 
Mária l mert kedvet találtál ecce conclples in útero, et 
az Istennél. Ime, méhedben párles fllium, et vocábls no
fogansz és fiat fogsz szülni men ejus jesum. Hic erit 
és nevét jézusnak hlvod. magnus, et Fflius Altissimi 
Nagy lészen ó, és a Magas- vocábitur, et dabit illi Dó
ságbeli Fiának fog hivatni; minus Deus sedern David 
és néki adja az úristen Dá- patris ejus: et regnábit in 
vidnak, az ó atyjának ki~ domo jacob in aetérnum, et 
rályi székét, és országoini regni ejus non erit finis. 
fog Jákob házában mind- Dixit autern Maria ad An
örökké, és királyságának gel um: Quómodo flet istud, 
nem leszen vége. Mondá quóniam virum non cognó
pedig Mária az angyalnak: sco? Et respóndens Angelus, 
Miképpen leszen ez, mikor dixit ei: Spirítus Sanctus 
férfit nem ismerek? És fe- supervénlet in te, et virtus 
lelvén az angyal, mondá 1 Altissimi obumbrábit tibi. 
neki: A Szentlélek száll te- 'l ldeóque et quod nascétur ex 
reád, és a Magasságbelinek 1 te Sanctum, vocábitur Fi
ereje megárnyékoz téged; li us Dei. Et ecce Elisabeth 
azért a Szent is, ki tőled J cognáta tua, et ipsa concépit 
születik, lsten Fiának fog. filium in senectúte sua: et 
hivatni. És Ime, Erzsébet, hic mensis sextus est illi, 
a te rokonod, ó is fiat fo- i quae vocátur stérllis: quia 
gant öregségében, és ez a 1 non erit imposslbile apud 
hatodik hónapja neki, aki ! Deum omne verbum. Dixit 
magtalannak hivatik, mert: autern Maria: Ecce ancilla 
lstennél semmi sem lehe- 1 Dómini, fiat mihi secúndum 
tetlen. Mária pedig mondá: j verbum tuum. 
fme, az úr szolgálóleánya, 
legyen nekem a te igéd szerint. 

Felajánlásra. (Luk. l, 28. l Offertoriwn. (Luc. l, 28 
42.) Üdvözlégy Márla, ma-l et 42.) Ave, Maria, grátia 
laszttal teljes, az úr vagyon l pl en a: Dóminus tecum: be
teveled, áldott vagy te az j nedlcta tu in muliéribus, et 
asszonyok között és áldott benedictus truetus ventris 
a te méhednek gyümölcse.! tui. (T. P. Allelúja.) 
H. i. Alleluja.) 1 
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Csendes imádság. Erósltsd seereta. ln méntibus no
meg lelkünkben, Urunk, stris, quaesumus, Dó

kérünk, az igaz hit titkait, mine, verae fidei sacra
hogy akik valljuk, hogy a ménta conflrma: ut, qui 
Szaz valóban Istent és em-1 concéptum de VIrgine Deum 
bert fogant, az ó üdvöthozó verum et hóminem confité
föltámadásának ereje által j mur; perejus salutlferae re
az örök boldogságra eljut-

1 
surrectiónis poténtiam, ad 

hassunk. Ugyanazon a mi · aetérnam mereámur perve
Urunk, jézus Krisztus. ' nlre laetltiam. Per eúmdem. 

Prefáció a Szent SzQzről, 566. l 

Áldozásra. (lz. 7,14.) (me, l Communio. (Isai. 7, 14.) 
egy szaz méhében fogan és Ecce virgo conclpiet, et pá
fiat szal, és neve Emma- riet fllium: et vocábitur no
nuelnek fog hivatni. (H. i. men ejus Emmánuel. (T. P. 
Alleluja.) Alle! úja.) 
' A1dozásutáni imádság. Ké- postcommunio. Orátiam 

rOnk, Urunk, öntsd lel- tuam, quaesumus, Dó
kOnkbe szent malasztodat, l mine, méntibus nostris in
hogy akik angyali üzenet ál- fúnde: ut qui, Angelo nun
tal Fiadnak, Krisztusnak tiánte, Christi Filii tui in
megtestesülését megismer-l carnatiónem cognóvlmus; 
tük, az ~ klnszenvedése és i per passiónem ejus et Cru
keresztje által a dicsóséges i cem, ad resurrectiónis gló
feltámadásra eljuthassunk 1 riam perducámur. Per eúm-
U,gyanazon a mi Urunk. 1 dem Dóminum. 

Mlrc:lus 27 : Damaszkuszi Szent jános hitvalló és egyház
tanltó. 

Szent János eleinte szaracén állami tisztviselö volt, majd 
belépett Szent Szabas laurájAnak (lflsd dec. 5.) szerzetesei közé 
és pap lett. A képrombolók ellen harcolt az EgyhAz igazflért. 
Ebben a küzdelemben levágtAk jobb karjAI, de egy csoda tilfal 
visszakapta. Erre vonatkozik a szentmise sok utalflsa. t 7~ban. 
Tanuljuk meg töle a szentképek és ereklyl>k helyes és buzgó 
tiszteletét. 

Bevonulásra. (Zs. 72, 24.) l Introitu~. (Ps. 72, 24.) 

Ile megfogtad jobbo- genulsti manum déxte-
mat, tanácsoddal ve- ram meam: et in vo-
zetsz, s aztán dics~-~ ' luntáte tua dedu-

ségre . emelsz. (Zs. 72, 1.) xlsti me, et cum glória susce
\1ily JÓ az lsten Izraelhez, plsti rr.e. (Ps. ibid., J.) Quam 
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azokhoz, kik igazszlvüek. f. bonus Israel Deus his, qui 
Dicsóség. recto sunt cordel -,. Glória. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem-
örök lsten, ki Szent Já- ·pitérne Deus, qui ad 

nost mennyei tudomány- cuitum sacrárum imáglnum 
nyal és csodálatos bátorság- asseréndum, beátum joán
gal ruháztad fel, hogy a nem caeléstl doctrina et ad
szentképek tiszteletét véd!!l- mirábili splrltus fortitúdine 
mezze; engedd az 6 közben- imbulsti: concéde nobis ejus 
járására és példájára, hogy intercessióne et exémplo; ut 
akiknek képeit tiszteljük, quorum cólimus imágines, 
azoknak erényeit utánoz- virtútes imitémur et patro
zuk és oltalmát érezzük. A clnia sentiámus. Per Dómi-
mi Urunk. num. 
Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. (10, 

véból. (10, 10-17.) 10-17.) 

Az úr egyenes úton vezérelte Justum dedúxit Dóminus 
az igazat és megmutat- per vias rectas, et ostén

ta neki lsten országát, és dit illi regnum r>ei, et dedit 
megadta neki a szent dolgok illi sciéntiam sanctórum: 
ismeretét; veszödsége köze- honestávit ill um in labóri
pette jóléthez segltette, és bus, et complévit labóres il
fáradságát bőséggel jutai- Ilus. ln fraude circumve
mazta; vele volt kizsákmá- niéntium illum áffuit illi, et 
nyolóinak ármányával szem- honéstum fecit ill um. Cus
ben, és gazdagsághoz jut- todivit illum ab lnimlcis, et 
t atta; meg(lrlztc ellenségek- a seductóribus t utávit il
tal, megóvta üldözöktől, és Ium, et certámen forte dedit 
kemény viadalban neki jut- illi, ut vlnceret, et sciret, 
tatta a gyözelmet, hogy be- quóniam ómnium poténtlor 
lássa, hogy a bölc~Seség ha- est sapiéntia. Haec véndi
talmasabb mindennél. Ez tum justum non derellquit, 
nem hagyta cserben az sed a peccatóribus llberávit 
eladott igazat, hanem meg- eum: descenditque cum illo 
óvta a bűntől; leszállt vele in fóveam, et ln vlnculis non 
a verembe, és nem hagyta el derellquit illum, donec af
a bilincsekben sem, mlg meg férret illi sceptrum regni, et 
nem hozta neki a kormány- poténtiam advérsus eos, qui 
pálcát s a hatalmat elnyo- eum deprimébant: et men
mói fölött; meghazudtolta dáces osténdit, qui macula
az ellene vádaskodókat, és vérunt illum, et dedit illi 
örök hírnevet szerzett neki. 1 elaritátern aetérnam. Haec 
Ez ragadta ki a szent népet, 1 pópulum justum, et semen 
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a feddhetetlen Ivadékot, az sine queréla liberávit a na
elnyomó nemzet hatalmá- tiónibus, quae illum depri
ból, ez vonult be az lsten mébant. lntrávit in áni
szolgájának lelkébe, mire c5 mam servi Dei, et stetit 
csodákkal és jelekkel állott contra reges horréndos in 
ellen félelmes királyoknak; porténtis et signis. Et réd
megadta az igazaknak ro- didit justis mercédem Jahó-
botjuk jutalmát. rum suórum. 

Átvonulásra. (Zsolt. 17, Graduale. (Ps. 17, 33 et 
33, 35.) lsten, ki erővel öve- 35.) Deus, qui praeclnxlt 
zett fel engem és sze p lő te- me virtúte: et pósuit im
lenné tette utamat. t. Ki macutátam viam meam. 1. 
kezemet harcra tanltotta, s Qui docet manus meas ad 
karomat, mint rézíjja t fel- praelium: et posulsti, ut ar-
ajzotta. cum aereum, bráchia mea. 
Böj~ ének. (Zs. 17, 38, 39, Tractus. (Ibid., 38, 39 et 

50.) Uldözőbe vettem ellen- 50.) Pérsequar inimicos me
ségeimet, elfogtam őket. 1. os, et comprehéndam illos. 
Elpusztftottam őket, fel 1. Confrlngam illos, nec pó
nem kelhettek, a lábam alá terunt stare: cadent subtus 
estek. 1. Dicsérlek érte, pedes meos. 1. Proptérea 
Uram, a nemzetek között, l confitébor in natlónibus, 
és zsoltárt zengek nevednek. Dómine, et nómini tuo psal-

mum dicam. 
H6Jv~tl ld6ben a graduale f:s böjti ének helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. 1. (Kir. Allelúja, allelúja. 1. (l. 
l. 25, 26 és 28.) Az úr Reg. 25, 26 et 28) Dómi
megmentette kezedet, mert nus salvávit manum tuam 
te az úr harcait harcolod. tibi: quia praelia Dómini 
Alleluja. W. (Zs. 143, J.) tu praeliáris. Alle! úja. W. 
Áldott az úr, az én (Ps. 143, l) Benedictus Dó
Istenem, ki kezemet harcra minus Deus meus, qui do
tanltja, és ujjaimat viadal- cet manus meas ad prae
ra. Alleluja. lium. et dlgitos meos ad 

bellum. Allelúja. 
+ A szent evangélium sza- + Sequéntia saneti Evan
kasza Szent Lukács szerint. gélü secúndum Lucam. (6, 

(6,6-11.) 6-ll.) 

Az időben: Történt pedig } n illo témpore: Factum est 
egy másik szombaton, et in álio sábbato, ut in

hogy Jézus beméne a zsina- tráret jesus in synagógam, 
gógába és tan ita. És vala ott et docéret. Et erat ibi homo, 
egy ember, kinek jobb keze 1 et manus ejus déxtera erat 
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el volt száradva. Lesik te
hát az írástudók és farizeu
sok, vajjon gyógyft-e szom
baton, hogy találjanak va
lamit, amirl51 vádolhassák. 
Ö pedig tudta gondolatai
kat és mondá az elszáradt 
kezü embernek: Kelj föl és 
állj a középre. És fölkelvén, 
odaálla. Azután mondá ne
kik jézus: Kérdelek titeket, 
szabad-e szombaton jót cse
lekedni, vagy rosszat tenni, 
életet megmenteni, vagy el
veszlteni? És körülnézvén 
mindnyájukon, mondá az 
embernek: Nyujtsd ki keze
det. És kinyujtá, és keze 
helyreálla. Azok pedig eltel
vén esztelenséggel, beszélge
tének egymásközt, mit csele
kedjenek jézussal. Credo. 

Felajánlásra. (Jób 14, 7.) 
Van reménye a fának, ha ki 
is vágják, újra sarjadzik és 
ágai kihajtanak. 

Csendes imádság. Hogy a 
neked hozott adomá

nyok, Urunk, méltók legye
nek tekintetedre, egyesül
jön Sze nt jánosnak az imád
sága és a többi szenteké, 
kiknek képeit az ó buzgól
kodására tiszteljük temp
lomainkban. A mi Urunk. 

Áldozásra. (Zs. 36, 17.) 
Összetörik a gonosznak kar
ja, de erőt ad az úr az igaz
nak. 

l 

A ldozás utáni imádság. 
t-\ A magunkhoz vett ado
mányok kérünk, Urunk, 
mennyei fegyverként óvja-

árida. Observábant autern 
scribae et pharisaei, si in 
sábbato curáret: ut in venl
ren t unde accusárent eum. 
Ipse vero sciébat cogitatló
nes eórum: Et ait hómini, 
qui habébat manum ári
dam: Surge, et sta in mé
d ium. Et surgens stetit. Ait 
autern ad illos jesus: Intér
rogo vos si licet sábbatis be
nefácere, an male: án i mam 
salvarn fácere, an pérdere? 
Et circumspéctis ómnibus 
dixit hómini: Exténde ma
num tuam. Et exténdit: et 
restitúta est manus ejus. 
lpsi autern repiéti sunt in
sipiéntia, et colloquebántur 
ad Invicem, quidnam fáce
rent jesu. 

Credo. 
Offertoriwn. (Job 14, 7.) 

Lignum habet spem, si prae
clsum fúerit, rursum viré
scit, et rami ejus púllulant. 

Secreta. Ut, quae tibi, Dó
mine, offérimus, dona 

tuo sint digna conspéctu: 
beáti joánnis et Sanctórum, 
quos ejus ópera expósitos in 
tempiis cólimus, pia suftra
gátio consplret. Per Dómi
num jesum Christum Filium 
tuum. 

Communio. (Ps. 36, 17.) 
Sráchla peccatórum conte
réntur, conflrmat autern ju
stos Dóminus. 

Postcommunio. Sumpta 
nos, quaesumus, Dó

mine, dona caeléstibus ar
mis tueántur: et beáti jo-
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nak meg mlnket: és Szent l án nis patrodnia circum
Jánossal együtt imádkozza- dent Sanctórum unánimi 
nak értünk mind a szentek, suffrágio cumuláta; quo
roert ll bizonyitotta be, hogy l rum lmágines evfcit in Ee
képeiket a templomokban clésla esse venerándas. Per 
tisztelni kell. A mi Urunk. Dómlnum. 

MArctus 28 : KaplsztrAn Szent jános hitvalló. 
Harom nemzet vallja magaénak : a német, mert apja német 

nemes volt, az olasz, mert ott szWetett és ott volt fillami tiszt
viselő, mlel6tt szerzttes lett és a magyar, mert a tőrők elleni 
kereszteshadjárat sz6noka, Hunyadi jános küzdötársa és a nflndor
fehérvflrl diadal osztillyrészese lett. Meghalt 145&-ban. 

Bevonu1ásra.(Hab.3,18-19.) Introitus. (Hab. 3, 18-19.) 

lln pedig az Úrban örü- ~~go autern in Dórnino 
lök; és vigadok ls- gaudébo: et exsul-
tenemben, jézus- tábo in Deo jesu 

ban: az úristen az én erőssé- meo: Deus Dóminus forti
gem. (Zs. 80, 2.) Örvendjetek túdo mea. (Ps. 80, 2.) Exsul
az Istennek, ami segftőnk- táte Deo adjutóri nostro, 
nek, ujjongjatok Jákob ls- jubiláte Deo jacob. -,. Gló-
tenének. f. Dicsőség. i ria Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Szent ! Qrátio. Deus, qui per beá
János által jézus szent- : tum joánnem fidéles 

séges nevében hiveidet a 1 tuos in virtúte sanctfssimi 
kereszt ellenségeivel szem- nóminis jesu de crucis ini
ben gyl!zelemre segitetted; micis triumpháre fe cis ti: 
add meg, kérünk, hogy köz- praesta, quaesumus; ut, spi
benjárására a lélek ellensé- rituálium hóstium, ejus in
geinek támadását legyőz- tercessióne, superátis insf
zük és kezedból az igazak diis, corónam justitiae a te 
koronáját megérdemeljük. acclpere mereámur. Per 
Ugyanazon a mi Urunk. eúmdem Dóminum. 

Szentlecke a Bölcseség Léctio libri Sapiéntiae. (10, 
könyvéb6L (10, 10-14.) 10-14.) 

Az úr egyenes úton vezé
relte az igazat és meg

mutatta neki lsten országát, 
és m~adta neki a szent dol
gok Ismeretét; veszödsége 
közepette jóléthez segitette, 
~s fáradságát bőséggel jutai-

Justum dedúxit Dóm in us 
per vias rectas, et ostén

dit illi regnum Dei, et dedit 
Illi sciéntiam sanctórum: ho
nestávit illum in labóribus, 
et camplévit labóres illius. 
ln fraude circumveniéntium 
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mazta; vele volt klzsákmá- illum áffult illi, et honéstum 
nyolólnak ármányával szem- fecit illum. Custodivit illum 
ben, és gazdagsághoz jut- ab lnimicis, et a seductóri
tatta; megő1 i zte ellenségek- bus tutávlt ill um et certá
től, megóvta üldözőktől, és men forte dedit illi, ut vin
kemény viadalban neki jut- ceret, et sciret, quónlam óm
tatta a győzelmet, hogy be- nium poténtlor est sapléntia. 
lássa, hogy a bölcseség ha- Haec vénditum justum non 
talmasabb mindennél. Ez derellquit, sed a peccatóri
nem hagyta cserben az el- bus liberávit eum: descendit
adott Igazat, hanem meg- que cum Illo in fóveam, et in 
óvta a bííntől; leszállt vele a vlnculls non derellquit il
verembe, és nem hagyta el a Ium. 
bilincsekben sem. 

Atvonulásra. (Zs. 21, 24- Graduale. (Ps. 21, 24-25.) 
25.) Kik félitek az Urat, dl- Qui vmétis Dóminum, lau
c:~érjétek őt: Jákob minden dá te eum: univérsum semen 
ivadéka magasztaljátok őt. Jacob glorificáte eum. 1. 
1. Félje őt Izraelminden i va- Tlmeat eum omne sem en ls
dé ka; mert ő nem veti meg rael: quóniam non sprevit, 
é~ nem nézi le a szegény kö- neque despéxit deprecatió-
nyörgését. nem páuperls. 

Böjti ének. (Móz. ll. 15, Tractus. (Exodi 15, 2 et 
2-3.) Az úré az én erőm és 3.) Fortitúdo mea, et laus 
dicsérő énekem, mert ő lett mea Dóminus, et factus est 
az én menekvésem, ő az én mlhi in sal ú tem: iste Deus 
Istenem, hadd dlcsöitem. meus, et glorificábo eum. 
1. Olyan az úr, mint a hősi '!. Dóminus quasi vir pugná
harcos: mindenható az ő tor, omnipotens nomen ejus. 
neve. '/. (Jud. 16, 3.) Az J'!. (Judith 16, 3.) Dóminus 
Qr szab véget a harcnak: l eónterens bella: Dómínus 
Ur az ő neve. nomen est Illi. 
Húsvéti ldiJben a graduale és a böjti ének helyett ezt mondjuk : 

Alleluiat alleluja. '/. (Zs. Allelúja, allelúja. '!. (Ps. 
58, 17.) En azonban ének- 58, 17.) Ego autern cantábo 
Jem hatalmadat és minden fortitúdinem tuam: et ex
reggel magasztalom irgal- suitábo mane misericórdiam 
madat. Alleluja. '!. Mivel te tuam. Allelúja. '/. Quia fac
oltalmazóm voltál, és mene- tus es suscéptor meus, et 
dékern sanyargatásom nap-~ refúgium meum in die tri-
ján. Alleluja. bulatiónís meae. Allelúja. 

Szent evangélium : Convocátls, 672. l. 
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Felajúalásra. (Sirák fia 46, 
6.) SegftségOI hlvta a Ma
gasságbelit, a hatalmast, 
mikor ellenségek szorongat
ták mindenfelői és meghall
gatta őt a nagy és szentsé
ges ·lsten. 

Offertorium. (Eceli. 46, 6.) 
lnvocávit Altlssimum po
téntem in oppugnándo ini
micos úndique, et audivit 
lllum magnus et sanctus 
Deus. 

Csendes imádság. Nézz secreta. Sacriflcium, Dó
megengesztelődötten, mine, quod immolámus 

Urunk, az áldozati adomány- piacát us inténde: ut, inter
ra, melyet neked bemuta- cedénte beáto joánne Con
tunk, hogy Szent jános hit- fessóre tuo, ad conteréndas 
vallód közbenjárása által az inimicórum insldias nos in 
ellenség támadásainak meg- tuae protectlónls securitate 
hii.Jsttására minket a te biz- constltuat. Per Dóminum 
toe oltalmadba helyézzen. nostrum jesum Christum, 
A mi Urunk. Filium tuum. 

Aldozásra. (Bölcseség 10, l Commurúo. (Sap. 10, 20.) 
20.) I:.nekkel dlcsérték, Decantavérunt, Dómine, no
Uram, szent nevedet s men sanetum tuum, et vic
egyetértve magasztalták l trlcem manum • tuam lau-
győztes kezedet. davérunt. 

A ldozás utáni imádság. p ostcommurúo. Repiéti 
J-\ A mennyei eledellel el- alimónia caelésti et spi
töltve és a lelki italtól újjá- rituáll póculo recreáti, quae
szOietve, kérunk téged min- sumus, omnipotens Deus: 
denható lsten, hogy Szent ut, intercedénte beáto jo
János hitvallód közbenjárá- ánne Confessóre tuo, nos ab 
sára oltalmazz meg minket hoste mallgno deféndas, et 
a gonosz ellenségtől és Egy- Ecclésiam tuam perpétua 
házadat tartós békében őrizd pace custódias. Per Dómi-
meg. A mi Urunk. num. 

P6atek, Iekete vuáraap utin : Hétlájdalmaa Sz6z Múia. 
l. A szenvedés het~ben, pénteken az EgyhAz nagy azeretettel 

él együttérzéssel szemléll azt a fAjdalmat, amelyet MArta a kereszt 
libinAI, szenved~ és haldokl() flival egyesülve elszenvedett. Ezt 
TrGns/lxlo-nak, vagyis T~múrunak nevezik, Simton Jllvendll
l~dre val() vonatkozAssal. Az ~szl ünnepen (szept. 15.) pedig az 
EgyhAz úgy tisztell MiriAt, mlnt a Pieta-képek AbrboiJAk : Olt· 
ben Istent FIAnak holttestével, de gondol az~rt Mirla ~letének, a 
v~rtanuk klrilynéjinak tObbl s:zenvtdés~re Is. 
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2. Az Isten anyjinak ezenvedéselt már akkor tisztel Uk, mlellltt 

a liturgia azokat kOlOn ünnepekkel megülte volna. 1233-ban bét 
gazdag él jimbor firenzei férfiú egyesült közös életre és felada tul 
tilzUk kl a fájdalmas Anya tiszteletének ipolbit és terjesztélét 
Egyesülésüket 1304-ben XI. Benedek pipa jóvAhagyta ezen a 
elmen: Márla szolgilnak rendje. XIII. Leó ea hét alapltób ISSS. 
ban szentté avatta és ünnepüket februir ll-ére tette. Ebben a 
rendben bontakozott kl lassan a hét fájdalom jimbor tisztelete, 
amelyek hét törként járják At Szilz Márla fájdalmas szlvét. 
LegelliszOr 1423-ban egy kölni zsinat rendelt el egy llturgllrua 
ünnepet ezzel a eimmel : Commernoratio Ancustiae tt Doloris 
B. M. V. (Megemlékezés Szfiz Márla fijdalmirol és szenvedésérlll.) 
Mégpedig húsvét után való harmadik vasimap utáni péntekre 
rendelte el a huszitik képrombolisinak klengesztelésére. Ez az 
ünnep egész Németorszigban elterjedt. X lll. Benedek az egélz 
Egybbra elrendelte, de áthelyezte erre a péntekre. 

3. A Szervlta-rendben, valamint néhiny egyhúmegyében 
még egy mislk fájdalmas-ünnep ls szokisban volt több llnnepl 
jelleggel. Ezt VII. Plus 1814-ben az egész Egyhúba bevezette, 
szeptember harmadik vasimapjára tette, biliból a napoleoni fOl 
sigiból val6 megszabadulisiért. Most szeptember 15-én ünne 
peljOk. Mlndkét ünnepen a szenimisében a .Stabat matert 
sequent!At Imádkozza az Egyház. (Szerzllje a ferencrendi jacopone 
da Todi, t 1306.) Ez az ének bensliséges jimborsággal dicaliiti 
Mirla fAjdalrnit l:s a bellile fakadó ildist. 

Bevonulásra. (Ján. 19, 25.) Jlntroitus. (Joann. 19, 25.) 

llézus keresztjemellett .• tabant juxta Crucem 
állnak vala az 6\ jesu mater ejus, et 
anyja és anyjának , sorormatrisej us Ma-

testvére, Mária, Kleofás fe-\' rla Cléophae, et Salóme, et 
lesége, SzaJóm e és Mária Maria Magdaléne. (Ibid., 
Magdolna. (U. a. 26 és 27.) 126-27.) Múlier, ecce flllus 
Asszony,lme a tefiad,mondá tuus: dixit jesus; ad discl
Jézus; a tanltványnak pe- pulum aut em: Ecce mater 
dig: fme, a te anyád. r. tua. r. Glória Patri et Fllio 
Dlcs6ség az Atyának. et Spiritui. 

Könyörgés. lsten, kinek Qrátio. Deus, in cujus pas-
. szenvedésekor Simeon sióne, secúndum Si-

jövendölése szerint a dics6- meónis prophetíam, dulcis
séges Szílzanyának, Máriá- sirnam ánimam gloriósae 
nak édes lelkét a fájdalom VIrginis et Matris Mariae 
Mre átjárta, add kegyelme- dolóris gládius pertranslvit: 
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sen, hogy akik átszúrt szl- concéde propltius; ut, qui 
vének szenvedésérlll tiszte- transfixiónemejus et passió
letteljesen megemlékezünk, nem venerándo recólimus, 
mindazon szenteknek, kik a gloriósis méritls et précibus 
kereszt mellett hűségesen ómnium Sanctórum Cruci 
kitartottak, dicsőséges ér- fidéliter astAntium interce
demei s imái által, klnszen- déntibus, passiónis tuae ef. 
vedésednek boldog eredmé- féctum felleern consequá-
nyét elnyerjük: Ki élsz. mur: Qui vivis. 
Szentlecke judit könyvéből. Léctio libri judith. (13, 22 

(13, 22, 23-25.) • et 23-25.) 

Megáldott téged az Or az Benedixit te Dóminus in 
ll hatalmával, mert virtúte sua, quia per te 

semmivé tette általad ellen- ad nfhilum redégit inimicos 
ségeinket. Leányom, a föld nostros. Benedicta es tu fl· 
minden asszonyánál Jo.bban lia a Dórnino Deo excélso, 
megáldott téged az Or, a prae ómnibus muliéribus su
fölséges Isteni Áldott az úr, per terram. Benedictus Dó
az ég és föld teremtője, mert minus, qui creávit eaeium 
ma megdicsőitette nevedet, et terram: quia hódi e no
és a te dicséreted el nem hal men tuum ita magnificávlt, 
az emberek ajakán. Örök~é ut non recédat laus tua de 
megemlékeznek majd az Or ore hóminum, qui mémores 
hatalmáról azok, akiknek. fúerint virtútls Dómini in 
kedvéért nemzetednek szo- aetérnum, pro quibus non 
rongatása és sanyarúsága pepercfsti. ánimae tuae pro
miatt nem kimélted saját pter angústias et trlbulatió
éltedet, hanem lstenünk nem géneris tui, sed subve
szloe előtt a romlásból kl· nisti ruinae ante conspéc-
mentetted őket. tum Del nostri. 

Atvonulásra. Fájdalmas Graduale. Dolorósa et la-
és siralmas vasy, szűz Má- crimábilis es, Virgo Maria, 
ria, amint az Or jézusnak, stans juxta Crucem Dómini 
Fiadnak, az Üdvözltőnek jesu Filii tul Redemptóris. 
keresztjemellettállsz.1.Szllz 1. Virgo Dei Génitrix,quem 
szOillje, Istennek, Az, akit totus non capit orbis, hoc 
az egész világ nem tud be- Crucis fert suppllcium, au
fogadni, a kereszt halálban- ctor vitae factus homo. 
tetését szenvedl, az élet em-
berré lett szerzője. 
· Böjti ének. Szent Márla, a 
mennyország Királynéja s a 
világ Úrnője, fájdalomtel-

Tractus. Stabat sancta Ma
ria, caeli Regina, et mundi 
Dómina, juxta Crucem Dó-
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ten áll Krisztus jézus mini nostri jesu Christi do
Urunknak keresztje mellett. lorósa. 'f. (Thren. l, 12.) 
r. (Jer. Sir. l, 12.) Ó, ti 0 VOS omnes, qui transltis 
mindnyájan, akik az úton per viam, atténdite, et vi
átmentek, figyeljetek és déte, si est dolor sicut dolor 
lássátok, ha vagyon-e fájda- meus. 
lom, mint az én fájdalmam. 

Oonepi ének. - Sequentia. , 
A lia a keserves anya - stabat Mater dolorósa -

J-\ Keresztfánál siránkozva, juxta Crucem lacr'imósa. 
- Midön függne szent Fia. - Dum pendébat Fllius, 

Kit lelkének bánatában, Cujus animan geméntem, 
- És siralma fájdalmában = ContristAtam et dolén-
- Hegyes tőr általjára. tem, - Pertransivit gládius. 

ó, mely nagy volt rette
gése, -- Aggodalma s ere
dése, - Mely gyötrelmet 
szenvede. 

Sírt és szíve vérzett, lát
ván, - Hogy nagy kinban 
a keresztfán - Függ isteni 
gyermeke. 

Ki az, aki meg nem in
dul - Krisztus anyján, s 
könnye nem hull, - Látván 
öt keseregni. 

Ki az, akit bú ne érne, -
Egy anyját, ha igy szemlélne, 
- Magzatával vérezni ! 

Nemzetének bűne végett 
- Látta magát a szentsé
get, - Ostorral mint szag
gatták. 

O quam tristis et afflícta 
- Fuit illa benedicta 
Mater Unigéniti! 

Quae maerébat, et dolébat 
- Pia Mater, dum vidébat 
= Nati poenas Inclyti. 

Quis est homo, qui non 
fleret, - Matrem Christi si 
vidéret-In tanto supplicio? 

Quis non posset contristári, 
- Christi Matrem contemp
tári- Doléntem cum Filio ? 

Pro peccátis suae gentis
Vidit jesum in tonnéntis, 
= Et fiagéllis súbditum. 

Fiát látta elhagyatva, = Vidit suum dulcem natum 
S midl'in már lelkét kiadta, - Moriéndo desolátum, -
- Mint oldalát megnyitják. Dum emfsit spiritum. 

Szeretetnek szent forrása, l Eja Mater, fons amóris,-
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= 6 sz űz! lelked bánkódása, Me sentire vim dolóris -
- Add, lelkemé is legyen. - Fac, ut tecum lúgeam. 

Add, hogy szivem érte ég
jen, - Szent Fiadnak gyöt
relmében - Lelkem mlndig 
részt vegyen. 
Szűzanyám ! kérlek eseng

ve, - Hathatósan vésd szí
vembe - Szent Fiadnak 
sebeit: 

Közöld velem sebesített, 
- S az érettem megfeszttett 
- jézusnak gyötrelmeit. 

Add, hogy veled együtt 
sírjak - S töredelmes szlv
ve! birjak - Mlg elérem 
végemet. 

A keresztnél veled álljak, 
= Siralmidtól el ne válljak, 
= S ebben leljem kedvemet. 

Szűzességnek szép virága l 
= Tanits engem, veled 
drága Szent Fiadon 
könnyezni. 

6, tanits meg klnjáról, -
És halálos fájdalmáról = 
Gyakran megemlékezni. 

Fac, ut árdeat cor meum 
In amándo Christum 

Deum - Ut sibi complá
ceam. 
Sancta Mater, istud agas, 

- Crucifixi fige plagas -
Cordi meo válide. 

Tui nati vulneráti,- Tam 
dignáti pro me patri, -
Poenas mecum divide. 

Fac me tecum pie flere, 
- Crucifíxo condolére, = 
Donec ego vixero. 

Juxta emeern tecum stare 
- Et me tibi sociáre - ln 
planctu desidero. 

Virgo virginum praeciára, 
- Mihi jam non sis arnára: 
= Fac, me tecum plángere. 

Fac, ut portem Christi 
mortem, = Passiónis fac 
consórtem, = Et plages recó
lere. 

Hogy sebében részesüljek, Fac me plagis vulnárári, 
- Szerelmét61 felhevüljek - Fac me Cruce inebriári, 
= E mutandó .életen. - Et cruóre Filii. 

És ezektl51 gerjedezve, = Flammis ne urat succén
Legyek, ó sz űz! védelmezve sus, = Per te, Virgo, sim 
- Télled az itéletben. defénsus = In die judicii. 

6 sze n ved él jézus, engedd, Christe, cum sit hinc exire, 
- Szűzanyám oltalma mel- = Da per Matrem me ve
lett --- Életemet tölteni. ni re- Ad palmam victóriae. 
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S midlln a test slrba me- Quando corpus morietur. 
gyen, = Engedj veled majd - Fac, ut ánimae donétur 
az égben - Vég nélkül -Paradisi glória. - Amen, 
örvendezni. - Amen. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evaogélli 
kasza Szent jános szerint. secúndum Joánnem. (19, 

(19, 25-27.) 25-27.) 

Az időben: Jézus kereszt- J n illo témpore: Staban t 
je mellett állnak vala juxta crucem jesu mater 

az ő anyja, és anyjának test- ej us, et soror matris ejus 
vére Mária, Kleofás felesége, Maria Cléophae, et Maria 
és Mária Magdolna. Jézus Magdaléne. Cum vidlsset 
azért látván anyját es az ergo jesus matrem, et discl
ott álló tanltványt, kit sze- pulum stantem, quem dili
ret vala, mondá anyjának: gébat, dicit matri suae: 
Asszonyi lme,a te fiad. Az- Múlier, ecce fllius tuus. 
után mondá a tanltvány- Deinde diclt disclpulo: Ecce 
nak: Ime, a te anyád! Es mater tua. Et ex illa hora 
azon órától magához ~evé aceépit eam disclp.ulus in 
őt a tanltvány. sua. 

Felajánlásra. (Jer. 18, 20.) Offertorium. (Jer. 18, 20.) 
Emlékezzél meg, lsten SzQz- Recordáre, Virgo Mater Dei, 
anyja, az úr ellitt állva, dum stéteris in conspéctu 
hogy jót szólj érettünk, Dómini, ut loquáris pro no
hogy méltatlankodását el- bis bona, et ut avértat ln
fordltsa tőlünk. dignattónem suam a nobis. 

Csendes imádság. Imákat secreta. Offérlmus tibi 
s áldozatot bemutatva, preces et hóstlas, Dó

úr Jézus Krlsztus, alázato- mine jesu Christe, humlll
san esedezünk, hogy akik ter supplleántes: ut, qui 
boldog anyád, Mária édes Transfixiónem dulelssimi 
szlvének átdöfetéséről splritus beátae Mariae Ma
imáinkban megemlékezünk, trls tuae préclbus recensé
az 4 közbenjárására, vala- mus; suo, suorúmque sub 
mint a kereszt tövénél vele Cruce Sanctórum consór
egyesült szentek hozzáj á-, tium multlplicáto pilsslmo 
ruló kegyeletes közbenjárá- · intervéntu, méritis mortis 
sának segitségével, halálod tuae, méritum cum beátis 
érdemei miatt, a boldogok- habeámus: Qui vivis et reg
kal mi is érdemet nyerjünk: nas cum Deo Patre in 
Kl élsz és uralkodol. unltáte Splritus Sancti. 

Prefáció a boldogságos Szllzr61, 566. l. 
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Áldozásra. Szerencsések a Communio. Felices sensus 
boldogságoeSzúz Mária érzé- beátae Mariae Virginis, qui 
kei, mert az úr keresztjének sine morte meruérunt mar
tövénél halál nélkül a már- tyrii palmam sub cruce Dó
tiromság pálmáját kiérde- mini. 
melték. 
' . 
1\ ldozás utáni imá~. Az postcommunio. Sacriffcia, 
t-\ áldozati eledel, úr jé- qua!! súmpsimus, Dó
zus Krisztus, amelyet, Szüz- mine jesu Christe, Trans
anyád átdöfetését ájtatosan 

1 

flxiónem Matris tuae et Vlr
megünnepelve, magunkhoz ginis devóte celebrántes: 
vettünk, szerezze meg ne- nobis fmpetrent apud ele
künk kegyelmességednél l méntiam tuam omnis boni 
minden üdvös jónak ered- salutáris efféctum: Qui vl
ményét: Kl élsz és uralkodol. vis et regnas. 

Április 2: Paulal Szent ferenc hitval16. 
Tlzenhflrom éves koriban mAr elhagyta a vll.igot és remete 

lett. Szent élete sokakat vonzott és Igy lett a paulanusok, vagy a 
minimlk (a legkisebb testvérek) rendjének a megalaplt6ja. Meg
halt 1507-ben. 
Szentmise: justus ut palma, 1295. 1., az al.ibbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, az alá- Qrátio. Deus, hurnilium 
zatosak felmagaszta- celsitúdo, qui beátum 

lója, aki Szent Ferenc hit- Franciscum Confessórem 
vallót szenteld dicsőségére Sanctórum tuórum glória 
emelted, add kérünk, hogy sublimásti: tribue, quaesu
érdemeiért és követéséért mus; ut, ejus méritis et 
szerencsésen elnyerjük az imitatióne, promfssa huml
alázatosaknak igért jutal-llibus praemia feliciter con
mat. A mi Urunk jézus sequámur. Per Dóminum 
Krisztus. nostrum jesum Christum. 

Szentlecke : Quae mlhl, 834. l. 

Csendes imádság. Áldoza
tos népednek adomá

nyai, Urunk, amiket oltá
raidra halmozunk, Szent 
Ferenc érdemelnél fogva 
legyenek előtted kedvesek, 
és- irgalmadból, Odvötszerzó 
eledelként kapjuk vissza. 
Ami Urunk. 

Secreta. Haec dona devó
tae plebis, Dómine, qui

bus tua cumulámus altárla, 
beáll Franelsci méritls tibi 
grata, nobisque salutária, te 
mlseránte, reddántur. Per 
Dómlnum nostrum jesum 
Christum, Filium tuum, qui 
tecum, 
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A ldozás ut4ni imádság. postconununio. Sumpta, 

t-\ A mennyei szentsége- Dómine, sacraménta 
ket, Urunk, magunkhoz caeléstia: beáto Franclsco 
véve, Szent Ferenc hit- 1 Confessóre tuo intercedénte, 
vallód közbenjárásával ké-j precámur; ut et temporális 
rünk; hogy szerezzenek ne- vitae substdia nobis cónfe
künksegltségetmind a jelen, j ran t, et aetérnae. Per Dó
m ind az örök életre. A mi. minum. 

Április 4: Szent Izidor püspök hitvalló és egyháztanít6. 
Bencés szerzetes, majd Szevilla püspöke. A tudomtnyok naiY 

pArttoeóJa ; sok Iskolflt és kolostort alapltott. t 636-ban. 
Szenbnise: ln médlo, 1288. J. 

ÁprDls 5 : ferreri Szent VInce bltvall6. 
Spanyolorszllgban szaletett ; domonkos lett. Nagy tudós, 

buzgó téritil (25.000 zsidót és 8000 mórt téritett meg), lelkes 
prédlkitor (20 ezernél több beszédet mondott). •Az Itélet aneyali
nak• n~vezték, mert erről sokat beszélt; t 1419-ben. 

Szentmise: Os l usti, 1292.1., az alllbbl könyörgéssel 

Könyörg&. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadat Szent Vince . slam tuam beátl Vin

hitvallód érdemeivel és be- céntll Confessóris tui méri
szédeivel megvilágitani ke- tis et praedicatióne Illu
gyeskedtél; engedd meg ne- stráre dignátus es: concéde 
künk,szolgáidnak,hogy pél-' nobis fámulis tuis; ut et 
dájából okuljunk és oltalma ipsfus instruámur exémplis, 
által minden bajtól megsza- et ab ómnibus ejus patrocl
baduljunk. A mi Urunk Jé- nio liberémur advérsls. Per 
zus Krlsztus. Dómlnum. 

Április 11 : l. NSI)' Szent Leó pápa, hltvall6 és echútanít6. 
440-ben lett pipa és mint llyen,az Igaz hit védelmezllje volt 

kora tévedéseivel (Eutyches és Nestoriusszal) szemben. Róla 
mondta a Icaleedoni zsinat : •Péter szólt Leó ajkival•. Attilit 
kérésével visszafordltotta Róma falai alól. 

Bevonulásra. (Sirák fia 15,5.) l Introitus. (Eceli. 15, 5.) 

megnyitja száját a gyü- ll n médio Ecclésiae 
lekezet közepette; l apérult os ejus: et 
betölti 6 t az úr a böl- implévit eum Dóml-

cseség és értelem lelkével; sa n us spiritu sapléntiae et in
dics6ség ruháját adja reá.' telléctus: stoiam glóriae ln-

M iaszil~. 59 
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(H. l. Alleluja, alleluja.) dult eum. (T. P. Allelúja, 
(Zs. 91, 2.) Jó dolog az Urat allelúja.) (Ps. 91, 2.) Bonum 
dicsérni, nevednek, ó Föl- est confitéri Dómino: et 
séges, éneket zengeni. 7. psállere nómini tuo, Altls-
Dicsllség. slme. 7. Glória Patri. 

Könyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Exáudl, quaesu
kérOnk, Urunk, imáin- mus, Dómine, preces 

kat, amelyeket · Szent Leó nostras, quas ln beátl Leónis 
hitvallód és pápád ünnepén Confessóris tul atque Pon
elhoztunk eléd; és annak tfficis solemnitáte deféri
érdemeiért, kl méltó volt mus: et, qui tibi d igne mé
téged oly hűségesen szol- ruit famulárl, ejus interce
gálni, oldozz fel minket déntibus méritis ab·ómnibus 
minden bűnünktől. A mi nos absólve peccátis. Per 
Urunk. Dóminum. 

Szentlecke: Justus eor suum, 1291. l. 
Atvonulásra. (Zs. 36, 30-l Graduale (Ps. 36, 30-31.) 

31.) Bölcseséget beszél az Os justi medltábitur sapién
igaznak szája, és igazságot 'ilam, et lingua ejus loquétur 
szól nyelve. f. Szlvében van judlcium. 7. Lex Dei ejus ln 
lstenének törvénye, s nem corde ipslus: et non supplan-
ingadozik lépése. tabúntur gressus ejus. 

Böjtiének (Zs. lll, 1-3.) Tractus. (Ps. lll, 1-3.) 
Boldog az az ember, ki az Beátus vir, qui tlmet Dómi
Urat féli, és parancsaiban num: in mandátis e jus cupi t 
nagy tetszését leli. '/. Ha tal- nimis. 8'. Potens in terra erit 
mas lesz a földön ivadéka, az, semen ejus: generátio redó
igazak nemzedéke áldott le- l rum benedicétur t. Glória et 
szen. 8'. Dicsöség és gazdag., divftiae in domo ejus: et ju
ság lesz házában, és igazsága stltia ejus manet in saecu-
mlndörökre megmarad. Ium saeculi. 

Húsvéti Időben a graduale és blljtl ének helyett ezt mo11jljuk 

Alleluja, alleluja. r. (Si- Allelúja, allelúja. r. (Eceli. 
rák 45, 9.) Szerette c5t az úr 45, 9.) Amávit eum Dóminus. 
és felékesítette, a dicsöség et ornávit eum: stolam g ló
köntösébe öltöztette. Alle- riae induit eum. Allelúja. 8'. 
luja. t. (Os. 14, 6.) Virul j (Osee 14,6.)justusgerminá
majd az igaz, mint a liliom, . bit sicut lllium: et florébit 
és virágzik az úr előtt mind-,. in aetémum ante Dóminum. 
örökké. Alleluja. Allelúja. 

Szent evangélium : Venit Jesus, 1035. l. utftn;~ Credo. 



ÁPRILIS 13. 931 ----
Felajánlásra. (Zs. 88, 21-l Offertorium. (Ps. 88, 21-

22.) Megtaláltam Dávidot. 1 22.) lnvéni David servum 
a szolgámat, felkentem őt .

1 

meum, óleo sancto meo unxi 
szent olajommal: és kezem eum: manus enim mea auxi
lesz a segltsége, karom az . liábitur ei, et bráchium 
ő erőssége. (H. l. Alleluja.) 

1

. meum confortáhít euin. (T. 
P. Allelúja.) 

Csendes imádság. Szent j C ecreta. Sancti Leónis 
Leó hitvallód és pápád J Confessóris tul atque 

évenkinti ünnepe, kérünk, 1 Pontlficis, quaesumus, Dó
Urunk, tegyen jóságod előtt i mine, ánnua solémnltas pie· 
minket elfogadottá; hogy e J táti tuae nos reddat accép· 
jámbor engesztelő szolgálat tos: ut per haec pl ae pia
által őt a boldogltó viszon-j' catlónls offlcia, et illum 
zásban részesltse, nekünk beáta retribútlo comitétur, 
pedig kegyelmed ajándékait et nobis grátiae tuae dona 
megszerezze. A mi Urunk. conclliet. Per Dóminum. 

Aldozásra. (Mt. 24, 46- Communio. (Matth. 24, 
47.) Boldog az a szolga, 46-47.) Beátus servus, quem, 
kit mikor ura eljövend, éb- cum vénerit dóminus, invé
ren talál: Bizony mondom nerit vigilántem: amen dlco 
nektek, minden vagyona vobis, super ómnia bona sua 
fölé rendeli őt. (H. i. Alle-~ constltuet eum. (T. P. Alle-
l~ja.) lúja.) 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Deus, fl
r\ lsten, a hűséges lelkek délium remunerátor 
megjutalmazója: add, hogy animárum: praesta; ut beáti 
kinek tiszteletreméltó Onne- Leónis Confessóris tui atque 
pét Oljük, Szent Leó hit- Pontlficis, cujus venerán
vallód és pápád imájára dam celebrámus festivitá
bocsánatot nyerjünk. A mi tem, précibus indulgéntiam 
Urunk. consequámur.Per Dóminum. 

Április 13: Szent Hermenegild vértanu. 
Az arlánu' gót király fia vo!t, de visszatért a katholikus hitre. 

Ezért börtönbe vetették h atyja parancsára 585-ben lefejezték, 
mcrt nem akarta a húsvéti szentálc:!ozást ariánus piispök kedliiOI 
elfogadni. 
Szentmise : Nagyböjtben : ln virtute, 1258. 1., húsvéti IdOben : 
Protexisti, 1276. 1., mlndkét eStiben az alábbiak kivételével : 

Könyörgés. lsten, ki Szent IQrátio. Deus, qui beátum 
Hermenegild vértan u-, Hermenegild um Márty

dat megtanítottad, hogy az ; rem tuum caelésti regno ter-

59• 
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~gl királyságot a földi rénum postpónere docufsti: 
fölé helyezze; add, kérünk, da, quaesumus, nobis; ejus 
hogy az 6 példájára a mu- exémplo cadúca despfcere, 
landókat megvessünk és az atque aetérna sectári. Per 
örökkévalókra törekedjünk. Dómlnum nostrum jesum 
A mi Urunk. Christum. 

Szent evangélium: SI quis venit ad me, 1254. l. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Munéribus no
el, kérünk, Urunk, ado- strls, quaesumus, Dó

mányainkat és imáinkat; és mine, precibúsque suscé
tisztíts meg minket a meny- ptis: et ~eléstibus nos 
nyei misztériummal és hall- munda mystériis, et clemén
gass meg minket kegyesen. ter exáudi. Per Dóminum 
A mi Urunk. nostrum jesum Christum. , 

Aldozás utáni imádság. 
Add meg, kérünk, 

Urunk Istenünk, hogy 
amint mostan örömmel ün
nepeljük szenteidnek emlé
kezetét, úgy örökké örvend
hessünk látásuknak. A mi. 

Postcommunio. Da, quae
sumus, Dómine Deus 

noster: ut, sicut tuórum 
commemoratióne Sanctó
rum temporáll gratulámur 
officio; ita perpétuo laeté
mur aspéctu. Per Dóminum. 

ÁprHia 14: Szent Jusztin vértanu. 
PogAny szülllk gyermeke, flloz6!1al kutaUsal vezették el a 

katholikus hitre. Irt két hires ApologiAt, melyekkel Antontus 
Plua csAszAr ~a római szenAtus ellitt megv~dte a katholikus hitet. 
V~rtanu halAlt halt 166-ban, RómAban. 

Ugyanezen a napon Oli az EgyhAz Szent Tibor, ValeriAn es 
Maximus emlékezetét. KOzüiOk az elsll kettil testvér volt él< 
ValeriAn Szent Cecilia (nov. 22.) vlllegénye. MindketUIJOk a 
szent szliz batAsAra keresztény és vértanú lett, 230-ban. Maxi
must az ll Allhatat6ssAguk téritette meg. őt pedig halAira kor· 
bAcsoltAk. 
Bevonulásra.(Zs.118,85, 46.) lntroitus. (Ps. 118, 85 et 46.) 

mende-mondákat be- ~~arravérunt mihi ini-
szélnek nekem az qui fabulatiónes, sed 
istentelenek, de nem l non ut lex tua: ego 

olyanok azok, mint a te tör- autern loquébar de testimó
vényed: én pedig bizony- n ils tu is ln conspéctu regum 
aágaldról királyok elc'Jtt be- et non confundébar. (T. P. 
azélek és nem szégyenülök j Allelúja, allelúja.) (Ps. Ibid., 
meg. (H. i. Alleluja, alleluja.) ll.) Beáti lmmaculáti ln via, 
(Zs. 118, 1.) Boldogok, kik- qui ámbulant in lege Dó-
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nek útja szepl4telen, kik az mini. Y. Glória Patri et Fl
úr törvénye szerint járnak. lio et Spiritui Sancto. Sicut 
Y. Dicsőség az Atyának, erat in princlpio et nunc et 
ú Fiúnak. semper. 

Könyörgés. lsten, ki a ke- Qrátio. Deus, qui per stul: 
reszt balgasága által titiam Crucis eminén

Szent Jusztin vértanudat, tem jesu Christi sciéntiam 
Jézus Krisztusnak mindent beátum j ustinum Mártyrern 
fölülmúló tudományára cso- 1 mirablliter doculsti: e jus 
dálatosan megtanltottad,' nobis intcrcessióne concéde; 
engedd az ő közbenjárá- ut, errőrum circumventióne 
sára, hogy a tévelygés csá- depúlsa, fidei firmitátem 
bltását elutasltva, a hit- consequámur. Per eúmdem 
ben megerősödjünk. Ugyan- Dóminum nostrum Jesum 
azon a mi Urunk. Christum. 
A 2. (nagyböjtben 3.) könyörg~: megemlékezés a szent vér· 

tanukról: 
Add meg, kérünk, min- Praesta, quaesumus, om-

denható lsten, hogy mi, nl potens Deus: ut, qui san
akik Szent Tibor, Valérfán ctórum Mártyrum tuórum 
és Maximus vértanuld ün- Tibúrtli, Valeriáni et MAxi
nepét üljük, erényeiket is mi solémnia cólimus; eórum 
utánozzuk. A ml Urunk étiarn virtútes imitémur. 
jézus Krisztus. Per Dóminum. 
Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beátl Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthios. (l 
leveléből. (1. l, 18-25, 30.) Cor. l, 18-25 et 30.) 

Testvérek: A kereszt Igéje fratres: Verbum crucis 
azoknak, akik elvesznek pereúntibus quidem 

ugyan- oktalanság, de azok- stultftia est: i is au tem, qui 
nak,akik üdvözülnek, vagyis salv i fiu nt, id est nobis, Dei 
nekünk, lsten ereje. Mert virtus est. Scriptum est 
Irva vagyon: Elvesztem a enim: Perdam sapiéntiam 
bölcsek bölcseségét és az sapiéntium, et prudéntlam 
okosak okosságát elvetem. prudéntlum reprobábo. Ubi 
Hol van a bölcs? Hol az sápiens? ubi scriba? ubi 
lrástudó? Hol e világnak conquisftor hujus saeculi? 
kutatója? Nemde, oktalan- Nonne stultarn fecit Deus 
sággá tette lsten e világnak sapiéntiam hujus mundi? 
bölcseségét? Mivel ugyanis Nam quia in Dei sapiéntia 
lsten bölcseségében nem non cognóvit mundus per 
ismerte meg a világ a böJ- sapiéntiam Deum: plácult 
cseség által az Istent, í1gy: Deo per stultitiarn praedica-
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tetszett Istennek, hogy az tiónis salvos fácere credén
igehirdetés oktalansága ál- tes. Quóniam et Judaei si
tal üdvözltse a hfvőket. gna petunt, et úraeci sa
Mert a zsidók jeleket kiván- pi éntiam quaerun t: nos 
nak, a görögök meg böJ- autern praedicámus Chrls
cseséget keresnek; mi azon- tum crucifixum: Judaeis 
ban a keresztre feszttett quidem scándalum, génti
Krisztust hirdetjük, ami bus autern stultftiam, lpsis 
ugyan a zsidóknak botrány, autern vocátis Judaeis, at
a pogányoknak pedig okta- que Graecis, Christum Dei 
lanság, maguknak a meg- virtútem, et Dei sapiéntiam: 
hivottaknak azonban, zsi- quia quod stultum est Dei, 
dóknak és görögöknek egy- sapiéntlus est homínibus: et 
aránt Krisztust, az lsten quod lnffrmum est Dei, fór
erejét és az lsten bölcsesé-l tius est homfnlbus. Ex ipso 
gét, mert az lsten oktalan- autern vos estis in Christo 
sága bölcsebb az emberek- l Jesu, qui factus est nobis 
nél; és lsten gyöngesége erő-l sapiéntiaa Deo, etjustltia,et 
sebb az embereknél. Altala l sanctificátio, et redémptlo. 
vagytok pedig ti Krisztus 
Jézusban, ki lstentől bölcseségünkké lett és igazsá
gunkká és megszentelődésünkké és megváltásunkká. 

Atvonulásra. (Kor. l. 3, Graduale. (l Cor. 3, 19 et 
19-20.) E világ bölcsesége 20.) Sapiéntia hujus mundi 
oktalanság lsten előtt, mert stultltia est apud Deum, 
Irva vagyon: Az úr ismeri scriptum est enim: Dómi
a bölcsek gondolatait, hogy nus novit cogitatiónes sa
hiábavalók. F. (Kor. l. l, piéntium, quóniam vanae 
19.) Elvesztem a bölcsek sunt. r. (Ibid., l, 19.) Per
bölcseségét és az okosak dam sapiéntiam sapiéntium, 
okosságát elvetem. et prudéntlam prudéntium 

reprobábo. 

NagybOJtben: 
Böjti ének. (Kor. l. 2, 2, Tractus. (l Cor. 2, 2 et 

7, 8.) Nem szándékoztam 7-8.) Non judicávi me scire 
más valamit tudni közte- áJiquid inter vos nisi jesum 
tek, mint jézus Krisztust, Christum, et hunc crucifl
éspedig a megfeszftettet. f. 1 xum. r. Lóquimur Dei sa
Istennek titokzatos,elrejtett ! piéntiam in mystério, quae 
bölcseségét hirdetjük, me- ; abscóndita est, quam prae
Jyet Isten öröktól fogva l destinávit Deus ante sae
elllre elrendelt a mi dicső- cula in glóriam nostram. 
ségünkre. S'. Melyet senki f. Quam nemo prfncipum 
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sem ismert ezen világ feje- hu)us saeculi cognóvlt. SI 
delmei közül, mert ha is- emm cognovlssent, num
merték volna, sohasem fe- quam Dóminum glóriae cru
szltették volna keresztre clfixlssent. 
a dicsilség Urát. 

Húsvétildliben a graduale és a tractus helyett ~:l.t mondjuk : 
Alleluja, alleluja. r. (Kor. Al1elúja, allelúja. r. (l 

l. 3, 19, 20.) E világ bölcse- Cor. 3, 19 et 20.) Sapiéntia 
sége oktalanság lsten előtt, hujus mundl stultltia est 
mert Irva vagyon: Az úr apud Deum, scriptum est 
ismeri a bölcsek gondolatait, enim: Dóm i n us no vit cogi
hogy hiábavalók. Alleluja. tatiónes sapiéntium, quó
t. (Filip. 3, 8.) Sőt mindent niam vanae sunt. Allelúja. 
veszteségnek tartok Jézus "!. (Philipp. 3, 8.) Verúm
Krisztusnak, az én Uramnak tamen exlstimo ómnia de
mindent fölülmúló ismerete trlméntum esse propter emi
mlatt. Alleluja. 

1 

néntem sciéntiam Jesu Chri-
sti Dómini mei. Allelúja. 

of< A szent evangélium sza- 1 of<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint.l secúndum Lucam. 

(12, 2-8.) (12, 2-8.) 

Az időben: Mondá Jézus J" illo témpore: Dixit Jesus 
tanltványainak: Semmi disclpulis suis: Nihil opér

sincs elleplezve, mi le ne tum est quod non revelétur: 
lepleztetnék, sem elrejtve, neque abscónditum, quod 
amit meg ne tudnának. non sciátur. Quóniam quae 
Azért, amiket sötétben · in ténebris dixfstis, in lú
mondtatok, fényes nappal mine dicéntur: et quod in 
fognak hallatszani és amit aurem loeúti estis in cubl
fülbe sugtatok a kamrák- eu lis, praedicábitur in tectis. 
ban, a háztetőkről fogják Dlco autern vobis amieia 
hirdetni. Mondom pedig meis: Ne terreámini ab his. 
nektek barátaimnak: Ne l qui occldunt corpus, et post 
féljetek azoktól, kik meg- haec non habent ámpliua 
ölik a testet és azután semmi quid fáclant. Osténdam au
egyebet sem tudnak tenni. 1 tem vobis quem timeátls: 
Megmondo!ll én nektek, ki-~ timéte eum, qui postquam 
től féljetek: Féljetek attól, occlderit, habet potestátcm 
kinek miután megölt, ha- mlttcre in ge hénnam; ita 
talma van a gehennába l dico vobis, hunc timétc. 
vetni; igenis, mondom nek- Nonne quinque pásseres vé
tek, tőle féljetek. Nemde, öt ne unt dlpóndio, et un us ex 
verebet két gara~ért adnak?: illis non est in oblivióne 
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és egy sincs azok közQI el- coram Deo? Sed et capilli 
felejtve az lsten ellltt. Sllt cápitis vestri omnes nume
még fejetek hajszálai is ráti sunt. Nollte ergo ti
mlndszámonvannaktartva. mére: multis passéribus piu
Ne féljetek; sokkal becse- ris estis vos. Dlco autem 
sebbek vagytok ti a verebek- vobis: Omnis, quicúmq ue 
nél. Mondom pedig nektek: l conféssus fúerlt me coram 
Mlndenkit, aki vallomást homlnlbus, et Fflius hómi
tesz rólam az emberek ellltt, nis confitébitur ill um coram 
az Emberfia is megvallja Angelis Dei. 
azt az lsten angyalai ellltt. 

Felajánlásra. (Kor. l. 2, 
2.) Mert nem szándékoztam 
más valamit tudni köztetek, 
mlnt jézus Krisztust, és 
pedig a megfeszltettet. 

(H. i. Alleluja.) 

Csendes imádság. Fo
gadd úr lsten, kegyesen 

adományalnkat, amelyek
nek csodálatos misztériu
mát Szent Jusztin vértanu 
bátran védelmezte a hitet
tenek rágalmaival szemben. 
Ami Urunk. 

Offertoriwn. (l Cor~ 2, 2.) 
Non enim judicávl me scire 
áJiquid inter vos, nisi jesum 
Christum, et hunc crucifi
xum. 

(T. P. Allelúja.) 

Secreta. Múnera nostra, 
Dómine Deus, benignus 

súsclpe: quorum mirábile 
mystérium sanctus Martyr 
justlnus advérsum Impló
rum calúmnias strénue de
féndit. Per Dóminum no
strum. 

A 2. (nagyblljtben a 3.) csendes Imádsig: a szent vértanukról: 
Ez az áldozat, melyet l Haec hóstla, quaesumus, 

szenteid születésének ünne- Dómine, quam sanctórum 
pén bemutatunk, kérünk, 1 Mártyrum tuórum natalftia 
Urunk, oldja meg bíinössé- recenséntes offérimus: et 
gQnk bilincseit és eszközölje vincula nostrae pravitátis 
ki nekünk irgalmad adomá- absótvat, et tuae nobis mi
nyait. A mi Urunk. jézus sericórdiae dona conclliet. 
Krisztus. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Tim. ll. 4, 8.) Communio. (2 Tim. 4, 8.) 
Vár rám az igazság koro- Repósita est mihi coróna 
nája, metyet megad nekem justitiae, quam reddet mihl 
azon a napon az úr, az Dóminus in illa d(e justus 
Igazságos bfró.(H. i. Alleluja.) judex. (T. P. Allelúja.) , 
l\ ldozás utáni imádság. 
j-\ A mennyei táplálékkal 
megújltva, alázatosan ké-

Postcommunio. Caetésti 
alimónia refécti súppli

ces te, Dómine, deprecámur: 
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rOnk, Urunk, hoey Szent ut, beátl Justini Mártyris 
jusztinusvértanud mtéseire tui mónit1s, de accéptls 
a vett adományokért a hála- donis semper in gratiárum 
adásban állandóan kltart-l actióne maneámus. Per Dó-
sunk. A mi Urunk. mlnum. 

A 2. (nagyböjtben a 3.) .lddolás utáni lmMsflg : a szent vér· 
tan ukról: 

A mennyei viszontado-l Sacro múnere satláti, súp
mánnyal betöltve, alázattal plices te, Dómine, deprecá
kérünk, Urunk, hogy amit mur: ut, quod débitae ser
köteles szolgálatunk áldoza- vitútis celebrámus officio, 
taként bemutattunk, azáltal salvatiónis tuae sentlámus 
Odvözltll kegyelmed növeke- augméntum .. Per Dóminum 
dését érezzük. A mi Urunk. nostrum. 

Április 17 : Szent Anlcét pápa és vértanu. 
Szlrlal származflsú volt. Szent Polikárp hozzá jött Rómába, 

hogy Húsvét ünneplésének napjAról tárgyaljon. Vértanuhalált 
halt 165-ben, Rómflban. 

Szentmise : Si diligis 1248. l. 

Április 21 : Szent Anzelm piispök, hitvalló és egyháztanltó. 
A hlret bec-l bencés apfltság szerzetese, majd apfltja, végW 

pedig canterbury érsek. Bölcseleti munkál mlatt kapta a «Skolasz
tikus filozófia atyja• cimet és az egyhAzdoktori ran&ot. 1109. 

Szentmise : ln médlo, 1288. l. 

Aprlill 22 : Szent Szótér és Kájusz pápák és vértanuk. 

Két pápa; mlnd a kett6 vértanu lett. Szent Szótér 174 körül 
él l(fljusz 296 tájin. 

Szentmise: Si diligis 1248. 1. 

ÁprUis 23 : Szent György vértanu. 
Katona volt Dioeletlan hadseregében. Hitéért szenvedett 

vértanuhalált 303 körül, Palesztlniban. 

Szentmise : Protexlstl, 1276. l., az alábbiak kivételével : 

Könyörgés. lsten, ki min- Qr(Ltio. Deus, qui nos beáti 
ket Szent György vér- Geórgii Mártyris tui 

tanud érdemeivel és közben- méritis et intercessióne lae
járásával megörvendeztetsz, tlficas: con cé de propltfus; 
engedd kegyesen, hogy jóté- ut, qui tua per eum bene-



938 ÁPRILIS 24. 

teményeidet,melyeket általa l flcia póscimus, dono tuae 
kérQnk, kegyelmed ajándé- , grátiae consequámur., Per 
kaként elnyerjük. A ml. ; Dóminum nostrum. 

Szentlecke: Memor esto, 1262. t. 

Csendes imádság. Szenteld secreta.. Múnera, Dómine. 
meg, Urunk, a bemu- obláta sanctifica, et in

tatott adományokat ésSzent tercedéute beáto Geórgio 
György vértanud közbenjá- Mártyre t'~o. nos p~r haec 
rására tisztlts meg általuk a peccató~um nostrórum 
bűneinknek szennyétői.A ml máculis emúnda. Per Dó-
Urunk. minum. 

l 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súpplices 
Alázatosan kérünk, min- te rogámus, omnipo

denható lsten, add meg, t ens Deus: ut, qu os tu is 
hogy Szent György vérta- réticis sacraméntis, inter
nud közbenjárására azok, cedénte beáto Geórgio Már
kiket szentségeiddel újjáal- tyre tuo, tibi étiarn plácitis 
kotsz, neked tetsző élettel is móribus dignánter trlbuas 
méltón szolgáljanak téged. j deservlre. Per Dóminum no-
A mi Urunk. 1 strum jesum. 

Áprflis 24 : Szent Fldél vértanu. 

Sigmaringen szülöttc. Először keresett ügyvéd volt, de mlnt 
ilyen is a oszegények ügyvédje• lett. Az u tán belépett Szent Ferenc 
rendjébe. Az ell~nreformáció nagy apostola volt. A kálvlnlsták 
verték agyon 1622-ben, 45 éves korában. 

Szentmise : Protexlsti, 1276. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Isten, ki a sze-IQrátio. Deus, qui beátum 
ráfi szellem lángjára ! Fidélem, seráphico spi

gyúlt Szent Fidélt az igaz ll rítus ardóre succénsum, in 
hit terjesztésében a vérta- verae fidei propagatlőne 
nuság pálmájával és dicső ;l martyrii palma et gloriósis 
csodákkal ékeslteni méltóz- miráculis decoráre dignátus 
~attál, kérünk, érdemeiért; es: ej us, quaesumus, méri
es közbenjárására úgy erő- 1 tis et •intercessióne, ita nos 
slts meg kegyelmeddel a hit- i per grátiam tuam in fide et 
ben és szeretetben, hogy i caritáte confirma; ut in 
szolgálatodban mindhalálig i servítio tuo fidéles usque ad 
hl ven kitartsunk.A mi Urunk j mortem in veniri mereámur. 
jézus Krisztus. Per Dóminum. 
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Csendes imádság. Fogadd secreta. Munéribus no
el, kérünk, Urunk, ado- ...__ stris, quaesumus, Dó

nyainkatéslmáinkat; és tisz- mine, precibúsque suscép
tlts meg minket a mennyei tis: et eaeléstib us nos munda 
misztériummal és hallgass mystériis, et dernénter 
meg minket kegyesen. A mi. exáudi. Per Dóminum. 
, 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Da, quae
Add meg, kérünk, Urunk , sum us, Dóm i ne Deus 

Istenünk, hogy amint most noster: ut, sicut tuórum 
örömmel ünnepeljük szenteid commemoratióne Sanctó
emlékezetét, úgy örökké ör- rum, temporáJi gratulámur 
vendhessünk látásuknak. A officio; ita perpétuo laeté
mi Urunk. mur aspéctu. Per Dóminum. 

Aprilis 25 : Szent Márk evangélista. 

Szent Márk !(riszt us Urunk 72 tanltványához tartozott. Evan
i!,éliumát Szent Péter beszédel utAn lrta meg és Egyiptomban hir
dette, hol vértanuságot szenvedett. - A mal n11pon tartja az 
EgyMz a búzaszentelést. (Más néven •régebbi könyörgö kör
menetek•. Lásd ezt a függelékben.) 

Bevonulásra. (~s. 63, 3.) l Introitus. (Ps. 63, 3.) 

megoltalmaztál engem, i llrotexlsti me, Deus, a 
Istenem, a gonoszok ' convéntu malignán-
zsinatjától, alleluja l ! ti um, allelúja: a 

a i})nosztevők sokaságától, l multitúdine operántium ini
allektja, alleluja l (Zs. 63, quitátem, allelúja, allelúja. 
2.) Hallgasd meg, lsten, esdó j (Ps. ibid., 2.) Exáudi Deus, 
kön}Örgésemet: az ellenség 1 oratiónem meam cum dé
félelnétöl szabadítsd meg lel· j precor: a timóre inimlci 
keme:. t. Dicsőség az Atyá- éripe ánimam meam. 'f. Gló-

nak _IS •. Fi~nak. . l ri a Pa~ri. . . 

Kon:orges. lsten, k1 Szent I·QrátJo. Deus, qu• beatum 
M~rk evangélistádat az .Ma r cum Evangelí

evang<!ium hirdetőinek ke- l stam tuum evangélieae 
gyelmé1el felmagasztaltad, l praedicatiónis grátia subli
add m.g nekünk, kérünk, 1 másti: tribue, quaesumus; 
hogy talitásában elórehala-: ejus nos semper et eruditió
dást, im\dságában mindcn- ·,ne proflcere, et oratlőne de
kor védemet találjunk.Ami. féndi. Per Dóminum. 
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SzeDtlecke Ezeklel próféta i Léctio Ezechlélis Prophétae. 
könyvéblJI. (1, 10-14.) (1, 10-14.) 

A négy lény arca a követ- similitúdo vultus quá
kezll volt : Arcuk em- tu or animálium: tácles 

beri archoz hasonlitott, de 

1

. hóminis, et tácles leónis a 
mind a négyüknek jobb- dextris ipsórum quátuor: 
fellll oroszlánarca volt, és fácies autern bovis a sinf
mind a négyüknek balfelől strls ipsórum quátuor, et fá
bikaarca volt, és ezenfelül cies áqullae désuper ipsó
mind a négyüknek sasarca rum quátuor. Fácies eórum, 
volt. Ilyen volt az arcuk. et pennae eórum exténtae 
Szárnyuk pedig felül ki volt désuper: duae pennae sin
terjesztve, mindegyiküknek gulórum jungebántur, et 
két szárnya összeért, és duae tegébant córpora eó
kettő befödte testüket. rum: et unumquódque eó
Mindegyikük a saját arca rum coram fácie sua arnhu
irányában haladt, amerre lábat: ubi erat lm pet us spi
a lélek törekedett, arrafelé rítus, illuc gradiebáotur, 
mentek, és nem kellet meg- nec revertebántur ~um am
fordulniok, amikor mentek. bulárent. Et simllltúdo ani
És az éldlények között málium, aspéctus eórum 
o~asvalami látszott, mintha quasi cllfbónum ignls ardén
tuzben szén Izzott volna, tium, et 'Quasi aspéctus Iam
és mintha fákrya imboly- padárum. Haec erat vlsio 
gott volna az é){llények kö- discúrrens in médio animá
zött: a tűz ragyogott, és a l lium, splendor ignis, et de 
tűzblil villámok cikáztak. igne fulgur egrédiens. Et 
S az élőlények ide-oda mo- animália ibant, et reve~te
zogtak, mint a cikázó vil- bántur in similitúdinem fúl-
lám. guris coruscántis. 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. AlleJúja, allelúja. t. (Ps. 
88, 6.) Magasztalják, Uram, 88, 6.) Confltebúntur caeli 
csedáidat, az egek és hű- mirabflia tua, Dómlne. éte
ségedet az egybegyült szen- nim veritátern tuam h ee
tek. Alleluja l f. (Zs. 20, 4.) clésia sanctórum. Alletlja.t 
Fejére, Uram, drágakőből (Ps. 20, 4.) Posulsti, D•mine, 
koronát helyeztét Alieiujal super caput ejus, caónam 

de lápide pretióso. Alelúja. 
+ A szent evangéliwn sza- + Sequéntia sancti E1angélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucan. 

(10, 1-9.) (10, 1-9.) 

Az időben: Rendele az úr }" illo témpore: DISignávit 
más hetvenkettlit is, és j Dóminus et álio: septua

eikOldé őket kettenkint ma-l glnta duos: et mist illos bi-
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ga elött mlnden városba és nos ante táclern suam in 
helységbe, hova menendö omnern elvitátern et locum, 
vala. Es mondá nekik: Az quo erat Ipse ventúrus. Et 
:aratnlvaló ugyan sok, de a dicébat lllis: Messls quidem 
•munkás kevés. Kérjétek multa, operárll autern pauci. 
azért az aratás Urát, hogy Rogáte ergo dóminum mes
küldjön munkásokat az ö sis ut mittat operárlos ln 
aratásához. Menjetek; Ime, messem suam. lte: ecce ego 
én úgy kOldelek titeket, mltto vos sicut agnos Inter 
mlnt bárányokat a farkasok lupos. Nollte portáre sáccu
közé. Ne hordjatok er- ' Ium, neque peram, neque 
szényt, se táskát, se sarut, · calceaménta, et néminem 
es senklt az úton ne kö- per viam salutavéritis. ln 
szöntsetek. Ha valamely quamcúmque dornum intra
házba bementek, elöször ls . véritis, primum dfc:lte: Pax 
azt mondjátok: Békesség e' hule: dómui: et si Ibi fúerit 
háznaki ~s ha ott békesség fllius pacis, requléscet super 
fia vagyori, rája száll a ti ' ill um pax vestra: sin au tem, 
békességtek; ha pedig nem, l ad vos revertétur. ln eádem 
visszaszáll rátok. Ugyan- autern domo manéte edén
azon házban maradjatok, tes, et bibéntes quae apud 
evén és iván, amijük va- illos sunt: dlgnus est enim 
gyon; mert méltó a munkás operárius mercéde sua. No
a maga bérére. Ne járjatok ll lfte transfre de domo ln do
házról-házra. Ha valamely mum. Et in quamcúmque 
városba mentek, és ott be- : elvitátern lntravérltis, et 
fogadnak titeket, egyetek, : suscéperint vos, manducáte 
amit elétek adnak. Es gyó-, quae apponúntur vobis: et 
gyJtsátok meg az ottlev6 curáte inffrmos, qui ln illa 
betegeket, és mondjátok ne- sunt, et dlclte illls: Appro
klk: Elközelgetett hozzátok pinquávlt ln vos regnum 
az lsten országa. Del. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 6.) 
Magasztalják, Uram, cso
dáidat az egek és hiiségedet 
az egybegyíílt szentek, alle
luja, alleluja. 

Csendes imádság. Szent 
Márk . evangéllstád 

llnnepén ajándékainkat el
hozván neked, kérlink 

Offertorium. (Ps. 88, 6.) 
Confitebúntur caell mirabl
lia tua, Dómlne: et veritá
tem tuam in ecclésia sane· 
tórum, allelúja, allelúja. 

Secreta. Beáti Marci 
Evangellstae tui so

lemnitáte, tibi múnera de
ferént.es, quaesumus, Dó-
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Urunk, hogy amint 6t az l mine: ut, sicut illum prae
evangélium hirdetése tette dicátio evangélica fecit glo
dlcsllvé, úgy tegyen min-1 riósum; ita nos ejus inter
ket az (l közbenjárása mind césslo et verbo, et ópere 
szavainkban, mind tetteink-l tibi reddat accéptos. Per 
ben ellltted elfo~adhatóvá. Dóminum nostrum jesum 
A mi Urunkjézus Krisztus, Christum, Filium tuum, qui 
a te Fiad által, ki veled él tecum vivit et regnat in 
és uralkodik a Szentlélek- unitate Spirítus Sancti 
kel egyetemben, Isten, mind- Deus per omnia eaecula 
örökön örökké. saeculorum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 

Aldozásra. (Zs. 63, ll.) ör-: Communio. (Ps. 63, ll.) 
vendezik az igaz az Úrban és , Laetábitur justus ln Dó
benne reménykedik : és di- ; mino, et sperábit in eo: et 
esekszenek az igazszlvüek ' laudabúntur omnes recti 
mindnyájan,alleluja,allelujal corde, allelúja, allelúja. 

' A ldozás utáni imádság. l.)ostcommunio. Tribuant 
t-\ A te szent adományaid, nobis, quaesumus, Dó
kérünk, Urunk, adjanak ne-l mine, contlnuum tua sancta 
künk állandó védelmet, és, praesldium: quo, beáti Mar
Szent Márk evangélistád ké-l ci Evangellstae tui précibus, 
résel által oltalmazzanak nos ab ómnibus semper 
meg minket mindenkorra 1 tueántur advérsis. Per Dó
minden veszedelemtől. A mi ! minum nostrum jesum. 
Urunk Jézus Krisztus, a ! Christum, Filium tuum qui
te Fiad által, ki veled ; tecum vivit et regnat in 
él és uralkodik a Szentlélek- ! unitate Spirítus Sancti 
~el egyetemben, lsten, mind ; Deus per omnia saecula 
örökön örökké. : saeculorum. 

Aprilis 28 : Szent Kiétus és Marcellinus pápák és vértanuk. 

Klé~us a harmadik pflpa ; Szent Péter téritette meg; t 91-ben. 
Marcelimus pflpa pedig Diocletianus alatt szenvedett vértanu
halfllt, 3Q4.ben. 

Szenbnise: SI diligis 1248. 1. 
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AprDis 27 : Canisius Szent Péter hitvalló ú tCYhiztanít6. 

N~metorszag elsi! jezsuitaja volt. Rendíthetetlen hittel s trő
Yel hirdette a katholikus hit lgazsagalt a protesfans újltókkal 
szemben, s Igy hazajAnak mflsodik apostola lett. Meghalt 1597-ben, 
frelburgban. Svájcban. 

Szentmise: ln médlo, 1288. 1., az atabbi könyörgésset: 

Könyörgés. Isten, ki Szent jOrátio.Deus, qui ad tué"n
Péter hitvallódat az dam cathólicam fidern 

erény és a tudomány által a beátum Petrum, Confessó
katholikus hit erős védőjévé rem tuum, virtúte et doc
tetted, engedd kegyesen, trina roborásti: concéde pro
hogy az ll példája és intései pftius: ut ejus exémplis et 
által a tévedők szfve vissza- mónltis errántium corda ad 
térjen a belátásra és üd- salútem resiplscant, et fidé
vösségre, a hivek pedig kl- les in veritátis confesslőne 
tartsanak az Igazság meg- persevérent. Per Dóminum 
vallásában. A mi Urunk. nostrum, jesum Christum 
jézus Krisztus, a te Fiad Filium tuum . 

. által. 

Aprilis 28 : Keresztes Szent Pál hitvalló. 

Rendalapltó volt. Mint a neve ls mutatja, a szent keresztet 
tisztelte buzgón és rendjét ls az úr szenvedésérlll paS!zionistáknak 
nevezik ; t 1775-ben, Rómában. 

Ugyanezen a napon üll meg az Egyház Szent Vitalis emlé
kezetét. Római katona volt ; Szent Gyflrfás és PróUz vértanuk 
(jún. 19.) édes apja ; Néró korában elevenen elásták 67 táján. 

Bevonulásra. (Gal. 2, 19-20.) lntroitus. (Gal. 2, 19-20.) 

llrisztussal együtt ke- [lhristo conffxus sum 
reszt re szegezt et- Cruci: vivo au tem, 
tem; élek, pedig már jam non ego: vlvit 

nem én, hanem Krisztus él vero ln me Christus: ln fide 
bennem: az lsten Fiában vivo Filii Dei, qui diléxit 
való hitben élek, ki szere- me, et trádidit semetipsum 
tett engem és önmagát adta pro me, allelúja, allelúJa. 
értem, alleluja, alleluja. j (Ps. 40, 2.) Beátus qui intél
(Zs. 40, 2.) Boldog, ki a szíl- 1 legi t super egén um et pá u-
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kölköd~nek s a szegénynek perem: in die maia liberAbit 
gondját viseli: a nyomorú- eum Dómlnus. 1. Glória 
ság napján megmenti 6t az Patri et Fllio et Spiritui 
úr. 1. Dlcsllség. Sancto. 

K 6nyörgés. úr Jézus Qrátio.Dómlne jesu Chri
l(risztu:;, kl Szent Pált ste, qui ad mystérlum 

a kereszt titka hirdetésére Crucis praedicándum, san
kOlönös szeretettel ajándé- ctum Pauium singulári cari
koztad meg, és az Egyház- táte donásti, et per eum no
ban általa új családot en- vam in Ecclésia famfliam 
gedtél felviruini: engedd l floréscere volulsti: ipsfus 
közbenjárására, hogy szen- nobis lntercesslóne concéde; 
vedésedet a földön állan- ut passiónem tuam júglter 
dóan tiszteljOk és gyümöl- recoléntes ln terris, ejúsdem 
csét a mennyben elnyer- fructum eónsequi mereámur 
hessQk: . 1(1 élsz. in eaelis: Qui vivis et regnas. 

A 2. kllnyllrg~s : megemlékezte Szent VItAlisról : 

Add meg, kérünk, mlnden- Praesta, quaesumus, om-
ható lsten, hogy akik Szent nl potens Deus: ut, qui beátl 
Vitális vértanud szOietése Vitálls Mártyris tui natalftia 
napját QnnepeljOk, az ll köz- cólimus, intercessióne e jus, 
benjárásAra neved szereteté- in tui nóminis amóre robo
ben megerllsödjOnk. A mi. rémur. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epfstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoll ad Corfnthlos. (l 

leveléblll. (1. l, 17-25.) Cor. J, 17-25.) 

Testvérek: Nem kaldott fratres: Non misit me 
engem l(risztus, hogy Christus baptizáre, sed 

kereszteljek, hanem hogy evangelizáre: non ln sapién
az evangéliumot hirdes- tia verbi, ut non evacuétur 
sem; nem a szó bölcse- crux Christi. Verbum enim 
ségével, hogy meg ne hiú- crucis pereúntibus quidem 
suijon l(risztus keresztje. stultltia est: iis autem, qui 
Mert a kereszt Igéje azoknak, salvi fiunt, id est nobis, Dei 
akik elvesznek, ugyan okta- virtus est. Scriptum est 
lanság, de azoknak, akik Od- enim: Perdam sapiéntlam 
vözQinek, vagyis nekünk, ls- sapiéntlum, et prodéntiam 
ten ereje. Me rt Irva vagyon: prodéntium reprobábo. Ubi 
Elvesztem a bölcsek böJ- sápiens? ubi scriba? ubi 
cseségét, és az okosak okos- conquisftor hujus sacculi? 
ságát elvetem. Hol van a l Nonne stultarn fecit Deus 
bölcs? Hol az lrástudó? Hol sapién~m hujus mundl? 
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e világ kutatója? Nemde, J Nam quia in Dei sapiéntia 
oktalansággá tette lsten e non cognóvit muqdus per 
világnak bölcseségét? Mivel l sapiéntiam Deum: plácuit 
ugyanis lsten bölcseségében l Deo per stultitiarn praedica
nem ismerte meg a világ l tiónis salvos fácere credén
a bölcseség által az Istent, [ tes. Quóniam et judaei signa 
úgy tetszett Istennek, hogy petunt, et GraecT sapiéntiam 
az lgthirdetés oktalansága quaerunt: nos autern prae
által üdvözltse a hivllket. dicámus Christum crucifi
Mert a zsidók jeleket kiván- xum: Judaeis quidem scán
nak, a görögök meg bölcse- dalum, géntlbus autern stul
séget keresnek j mi azonban tltiam, ipsis autern vocátis 
a keresztreteszitett Krisz- Judaeis, atque Graecis, 
tust hirdetjük, ami ugyan Christum Dei virtútem, et 
a zsidóknak botrány, a po- Dei sapiéntiam: quia quod 
gányoknak oktalanság, ma- stultum est Del, sapiéntius 
guknak a meghivottaknak est hominibus: et quod in
azonban, zsidóknak és gö- flrmum est Dei, fórtius est 
rögöknek egyaránt Krisz- homlnibus. 
tust, az lsten erejét és az 
lsten bölcseségét, mert azlsten oktalansága bölcsebb az 
embereknél j és az lsten gyöngesége erősebb az embereknél. 

Alleluja, alleluja. r. (Kor. l Allelúja, allelúja. r. (2 
ll. 5, 15.) Valamennyiért l Cor. 5, 15.) Pro ómnibus 
meghaltKrisztusj hogy azok mórtuus est Christus: ut, et 
is, akik élnek, már ne önma- qui vivun t, jam non sibi 
guknak éljenek, hanem an- 1 vivant, sed ei, qui pro ipsis 
nak, ki értük meghalt és föl-l mórtuus est, et resurréxit. 
támadt. Alleluja. r.(Róm.8, l Allelúja. r. (Rom. 8, 17.) 
17.) Ha fiai, akkor örökösök Si filii, et herédes: herédes 
ls: lstennek az örökösei, quidem Dei, coherédes au
Krisztusnak pedigtársörökö· tem Christi: si tamen com
sei, ha tudniillik vele egyOtt pátlmur, ut et c:onglorlflcé
szenvedllnk,hogyveleegyütt mur. Allelúja. 
meg is dicsllüljünk.AIIeluja. 

Szent evangélium : Deslgnhit, 940. 1. 

Felajánlásra. (Efez. 5, 2.) Offertorium. (Ephes. 5, 2.) 
Éljetek szeretetben, amikép Ambuláte in dilectióne, si
Krisztus is szeretett minket, cut et Christus diléxit nos, 
s odaadta magát érettllnk et trádidit semetipsum pro 
áldozatul, jóillatú áldozatul' nobis oblatlónem, et hó
az Istennek, .alleluja. stiam Deo in odórem suavi-

tátis, allelúja. 

M~~ 00 
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Csendes imádság. Adják secreta. eaeléstem nobis, 
meg nekünk, Urunk, Dómine, praebeant my

szenvedésed és halálod ezen stéria haec passiónis et mor
misztériumai azt az égi t ü- , t is tuae fervórem: quo san
zet: amellyel Szent Pál adta l ct us Paulus, ea offerén do, 
oda testét, bemutatásuk al- corpus suum hóstiam vivén
kalmával él6, szent és neked 

1 

tem, sanctam, tibique pla
tetsz6 áldozati adományul: céntem exhfbuit: Qui vivis. 
1(1 élsz. et regnas cum Deo Patre. 

A 2. ct:endes imádság : Szent Vltálisröl. 

P'ogadd el, kérünk, Urunk, Munéribus nostris, quae-
adományainkat és imáinkat: sum us, Dómine precibús
és tisztlts me$ minket a que suscéptis: et caelésti
mennyei miszteriummal és bus nos munda mystériis, 
hallgass meg minket kegye-/ ct cleménter exáudi. Per 
sen. A mi Urunk. Dóminum. 

Áldozásra. (Pét. l. 4, 13.) l Communio. (l Petr. 4, 13.) 
Örüljetek, ha l(risztus szen-, Communicántes Christi pas
vedéseiben részt vehettek, siónibus gaudéte, ut in re
hogyazlldicsllségénekkinyi- velatióne glóriae ejus gau
latkoztatásában is vigadva deátis exsultántes, allelúja. 
örvendezzetek. Alleluja. , 
/\ ldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi-

1"\. Vettük, Urunk, az isteni • mus, Dómine, divinum 
szentséget, mérhetetlen sze- sacraméntum, imrnénsac ca
reteted örök cmlékét; add, ritátis tuae memoriále per
kérünk, hogy Szent Pál pétuum: tribue, quaesu
érdemei és követése által mus; ut, sancti Pauli mé
forrásaidból az örök élet for- ritis et imitatlóne, aquam 
rásvizét merithessük, és de fóntibus tuis hauriámus 
szentséges szenvedésedet szi- in vitam aetérnam salién
vonkbe vésve, életünkkel s tem, et tuam sacratissimam 
erkölcseinkkel megtartsuk: passiónem córdibus nostris 
Ki élsz és uralkodol az impréssam móribus et vita 
Atyával és Szentlélekkel. l teneámus: Qui vivis. 

A 2. áldozás utáni imádság : Szent Vitálisról: 

Add meg kérünk, Urunk! Da, quaesumus, Dómine 
Istenünk, hogy amint most l Deus noster: ut, sicut tuó
ör?mmel. ünnepeljük szen-l rum commemoratióne San
teid emlekezetét, úgy örökké 

1

1 ctórumtemporáligratulámur 
örvendhessünk látásuknak. officio; ita pérpétuo laeté
A mi Urunk. mur aspéctu. Per Dóminum. 



ÁPRILIS 29. ts 30. 947 

Április 29 : Szent Péter vértanu. 
Domonkos szen:etes volt és a katarok eretneksége ellen küz

dött. Ezek ölték is meg 1252-ben, Milanó közelében. 

Szentmise: Protexlsti, l 276. l., az alábbiak kivételével: 

K 6nyörgés. Add meg, ké-l Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy illő áldozatkész-j ut beáti Petri Mártyris tui 
séggel kövessük, Szent Péter fidern cóngrua devotióne 
vértanud hitét, aki ugyan-l sectémur; qui, pro ejúsdem 
ezen hit terjesztéséért meg- . fidei dilatatióne, martyrii 
érdemelte a vértanuk pálmá-j palmam méruit obtinére. 
jának elnyerését. A mi. : Per Dóminum. 

Szentlecke : Memor es to 1262. l. 

Csendes imádság. A kéré-~ secreta. Preces, quas tibi, 
seket, melyeket Urunk, Dómine, offérimus, in

eléd terjesztünk, Szent Pé- tercedénte beáto Petro Már
ter vértanu d közbenjárására 1 tyre tuo, dernénter inténde: 
kegyesen hallgasd meg; és et propugnatóres fidei sub 
a hit bajnokalt oltalmaddal tua protectióne custódi. Per 
őrizd meg. A mi Urunk. Dóminum nostrum. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Fidéles 

t-\ A szentségek, Urunk, tuos, Dómine, custó
amelyeket magunkhoz vet- diant sacraménta, quae 
tünk, őrlzzék meg hlveidet: súmpsimus: et, intercedénte 
ésSzent Péter vértanud köz- beáto Petro Mártyre tuo, 
benjárásáraoltalmazzákmeg contra omnes advérsos tue
őket minden ellenséges tá- ántur incúrsus. Per Dómi
madással szemben. A mi. 1 num nostrum. 

Aprilis 30 : Szlénal Szent Katalin szüz. 
A nagy misztikus szent. Tiz évi kemény megpróbáltatás után 

domonkos-apáca lett és önmegt~gadó élclet folytatott Az 1374-iki 
pestis-járvány alkalmával mutatott áldozatos szeretete, csodái, 
látnoki tehetsége, ereje, mellyel a legnagyobb bünösöket is meg
tudta tériteni : egész Európliban hiressé tették. t 1380-ban, 
Rómában. 

Szentmise : Dilexistl, 1309. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Add, kérünk, Qrátio. Da, quaesumus, 
mindenható lsten,hogy omnipotens Deus: ut, 

akik Szent Katalin szüz qui beátae Catharlnae Vlr
születésenapját megtartjuk, ginis tuae natalilia c'ólimus: 

60* 
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ezt az évenkinti annepet i et ánnua solemnitáte laeté
örömmel Qljúk és oly nagy mur, et tantae vlrtútis pro
erénye példájából hasznot ficiámus exémplo. Per Dó
merftsilnk. A ml Urunk. mlnum nostrum. 

Csendes imádság. Szálljon secreta. Ascéndant ad te, 
fel hozzád, Urunk, kéré- ..... Dómine, quas in beátae 

silnk és szűzl illatot árasztó Catharlnae solemnitáte of
i:idvös áldozatunk, amelyet férimus, preces, et hóstia 
Szent Katalin Qnnepén be- salutáris, virglneo fragrans 
mutatunk. A mi Urunk. odóre. Per Dóminum. 
' A Jdozás utáni imádság. 

J-\ Szerezze meg nekünk az 
örökkévalóságot, Urunk, a 
mennyei lakoma, melyet ma
gunkhoz vettank s mely 
Szent Katalinnak még földi 
életét is táplálta. Ami Urunk. 

Postconununio. Aeternitá
tem nobis, Dómine, 

cónferat, qua past! sumus, 
mensa caeléstls: quae beá
tae Catharlnae VIrginis vi
tam étiarn áluit temporá
lem. Per Dóminum. 

Szent j6zael oltalma. 
l. Mível március 19-lke nagyböjtre esik és ez megakadályozza, 

hogy teljes fényhel megünnepelhesse a liturgia az egész Egyház 
pártfogóját, azért van Húsvét után még egy ünnepe Szent Jónef
nek, amelynek azentmlséje, mlnt eg.y triptichon, hármas képet 
fest Szent Józsefről. A suntlecke Szent József ószövetségi el6-
képtri5J szól, hogy növelje bizalmunkat benne. Az evangélium, 
az Imádság és a communio megmutatja magának Szent Józsefnek 
a hatalmát. A többi rész pedig mlnt pártlogónkat illltja elénk. 

2. TiJrlénttt. Szent Józsefet a világtól elrejtett, litbatatlan 
mOködése, a litható világ példaképévé tette. Edrt talált Szent 
Terézliban (t 1582) és Szalézi Szent Ferencben (t 1622) nagy tisz
telökre és !Italuk a hivö népek közölt ls elterjedt ihltatra. A hlvö 
lelkekre gyakorolt ezen hatását dicsöltette mir HiBO-ban a karme
llta-rend egy külön liturgikus ünnep keretében, melynek neve: 
Sunt }6Utf oltalma. 1677·ben l. Lipót császár, a pipival egyet· 
értve, államalba szlntén bevezette, a török veszedelemtöf való 
megszabadulis és amint mondjAk, a késöbbl trónörökös, l. József 
születésének bilaadó Onnepeként. 1847-ben az egész Egyházban 
bevezették, Húsvét utAn a 3. vaúmapra. 1889-ben XIII. Leó 
pipa Szent József tiszteletét Jélekemeló körlevélben Ismertette 
és egy általa szerkesztett imában az Egyházat és a pipát hathatós 
védelmébe ajánlotta. X. Pius pápa ezt az ünnepet is elsö osztály6 
ünneppé emelte, nyolcaddal, •Soltmnitas sancti joseph• eimmel. 
l~ben külön litiniit engedélyezett Szent József tiszteletére. 
XV. Benedek pipa Szent József ünnepének külön pretáclót és 
okthAt adott és Húsvét után a 3. szerdira tette. 

3. E llturctkus ünnepek mellett az Egyház mlnden szabad 
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szerdAn fogadalmi mlsét mond és jóvAhagyta az úgynevezett 
tSzent József kis zeolozsmijib a hivők használatira. Felvették 
nevét a Mindenszentek lltiniAJiba és mlnt a jó halAI patrónusAt 
tisztelik. Szfiz Márla eljegyzésének Dnnepén megemlékeznek MAria 
szent jegyeséról ls. 

A keresztény mfivészet a szent pAtrtArkit rendszerint kar· 
jin a gyermek Jézussal, kezében virigzó bottal .llbr.llzolja. A 
legenda szerint ugyanis, mikor a szepilltelen Szfiz Mllriinak el 
kellett jegyeznie magit egy férfiúval, a filpap elrendelte, hogy 
DAvid nemzetségének mlnden ifja, aki a Szfiz kezét eJnyeral 
6hajtja, egy botot fektessen a templom szenttlyének kllszöbére él 
akinek bC'tja kizöldDI és klvlrAeztk, az legyen a szepilltelen SJ:IIz. 
nek lstentől rendelt jegyese. & Ime, misnap reggelre Szent 
józsef botjflval történik meg ez a csoda. 

Bevonulásra. (Zs. 32, 20,21.) Introitus. (Ps. 32, 20-21.) 

•

z úr a ml segítségünk .djútor, et protéctor 
és oltalmazónk, • noster est Dóminus: 
benne örvend a mi in eo laetábitur cor 

szfvünk és az ll szent nevé- nostrum, et in nómlne 
· ben reménykedllnk. Alle- sancto e jus sperávimus, alle
luja, alieiujal (Zs. 79, 2.) lúja, allelúja. (Ps. 79, 2.) 
Figyelmezz, Izrael pásztora, Qui regis Israel, lnténde: 
ki józsefet nyájként vezér- qui dedúcis, velut ovem, 
led. 1 Dicsllség. joseph. "W. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, te sza- Qrátio. Deus, qui lneffá. 
vakkal ki nem fejez- bili provldéntia beátum 

hető gondoskodással Szent joseph sanctfssimae Genl
Józsefet szentséges szOiőd triels tuae sponsum eiigere 
Jegyesévé választani kegyes dignátus es: praesta, quae
voltál, add meg nekOnk, sumus; ut, quem protectó
kérOnk, hogy akit párt- rem venerámur ln terris, in
fogónként tisztelünk a föl- tercessórem habére mereá
dön, az közbenjárónk lehes- mur ln eaelis: Qui vivis et 
sen a mennyben: Ki élsz. regnas. 
Szentlecke Mózes I. köny- Léctio libri Génesis. (49, 22-

véblll. (49, 22-26.) 26.) 

József, termékeny fa, a for- fili us accréscens joseph, 
rás mellett álló termékeny fili us accréscens, et de

fa; ágai túlnyúlnak a kllfa- córus aspéctu: fili ae discur
lon. De megkeserttették s rérunt super murum. Sed 
beléje kötöttek s lrfgyked- exasperavérunt eum, et jur
tek reá a nyilasok. Ám er6s 1 gáti sunt, inviderúntque illi 
kézben ült az ll lja s karján- · habéntes jácula. Sedit ln 
kezén a kötelet megoldotta l forti arcus ejus, et dissolúta 
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Jákob Hatalmasának keze: 
Onnan jött segltség: Izrael 
pásztora, sarkköve. Atyád 
Istene a segltlld leszen s a 
Mindenható meg fog áldani 
téged onnan felOlről az ég 
áldásaival, az alant elterülő 
mélység áldásaival, az ernlll 
s az anyaméh áldásaival. 
Atyád áldásai, melyek meg
haladják az ő atyái áldását, 
- míg eljön az örök hal
mok kivánsága, - szállja
nak József fejére, testvérel 
koszorúsának feje tetejére. 

Alleluja, alleluja l 8'. Bár
milyen bajukban hozzám 
kiáltanak, meghallgatom 
llket és mindenkor oltal
mazójuk leszek. Alleluja l 8'. 
Szerezd meg, józsef, hogy 
utunkat ártatlanul és min
dig a te oltalmad alatt fut
hassuk meg. Alleluja l 

sunt vincula brachiórum et 
mánuum illius per manus 
poténtis jacob: mde pastor 
egréssus est, lapls Israel. 
Deus patris tiji erit adjútor 
tuus, et Omnipotens bene
dlcet tibi benedictiónibus 
caeli désuper, benedictióni
bus abyssl jacéntis deórsum, 
benedictiónibus úberum et 
vulvae. Benedictiónes pa
tris tui confortátae sunt be
nedictiónibus patrum ejus, 
donec venlret desidérium 
cóllium aeternórum: fiant ln 
cápite joseph, et in vértice 
Nazarael inter fratres suos. 

Allelúja, allelúja. 8'. De 
quaeúrnque tribulatióne cla
máverlnt ad me, exáudiam 
eos, et ero protéctor eórum 
semper. Allelúja. 'f. Fac nos 
innócuam, joseph, decúr
rere vitam: sitque tuo sem
per tuta patrocínio. Allc
lúja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (3, 21-

(3, 21-23.) 23.) 

Az idllben : Történt, mikor (n illo témpore: Factum est 
megkereszteltetvén az autern cum baptizarétur 

egész nép, jézus is megke- omnis pópulus, et jesu ba
resztelkedék és mlg imád- ptizáto, et oránte, apértum 
kozott, megnyilék az ég; és est eaeium: et descéndit Spi
leszálla rája a Szentlélek rítus Sanctus corporáJi spé· 
testi alakban mint galamb, ele sicut colúrn ba in ipsum: 
és e szózat hangzék menny- et vox de caelo facta est: 
b~ l: Te vagy az én szeretett Tu cs Fili us meus diléctus, 
F1am, tebenned telik ked- in te complácui mihi. Et 
vern. És maga jézus, mikor ipse jesus erat inclpiens 
tanitani kezdett, mintegy ,, quasi annórum triglnta, ut 
harmincesztendős volt,fia le- putabátur, fili us joseph. 
'lén, amint vélték,Józsefnek. 
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Credo ma és az egész nyolcad alatt. 

Felajánlásra. (Zs. 147, 121 Offertoriwn. (Ps. 147, 12 
és 13.) Dicsérd a:z Urat, et 13.) Lauda, jerúsalem, 
jeruzsálem, mert ll erősekké Dóm in um: quóniam confor
teszi kapuid :zárait, meg- távit seras portárum tuá
áldja benned fiaidat, alle- rum, benedixit filils tuis in 
luja, alleluja! te, allelúja, allelúja. 

Csendes imádság. S:zent- secreta. Sanctlssimae Oe
séges s:züiiJanyád jegye- nitricis tuae sponsi pa

sén ek pártfogásában bi:za- trocinio suffúlti, rogámus, 
kodva, kérjük, Urunk, ke- Dómine, eleméntiam tuam: 
gyességedet, hogy s:zlvünk ut corda nostra fácias ter
minden földit megvessen és réna cuncta desplcere, ac te 
téged, iga:z Istent, tökéletes verum Deum perfécta carl
szeretettel s:zeressen: Ki éls:z. táte dillgere: Qui vivis. 

Prefáció Szent józsefről, 567. J. 
Áldozásra. (Mt. l, 16.)J Communio.(Matth.l,l6.) 

Jákob fia pedig volt József, jacob autern génuit joseph 
férje Máriának, kitől s:züle- virum Mariae, de qua natus 
tett Jé:zus, kit Kris:ztusnak est jesus, qui vocátur Chri
h!vnak, alleluja, alleluja l stus, allelúja, allelúja. 

1\ ldo:zás utáni imádság. postcommunio. Divini 
t-\ A:z isteni adományok múneris fonte refécti, 
forrásánál megújitva kérünk quaesumus, Dómine Deus 
téged, Urunk, Istenünk, noster: ut, sicut nos facis 
hogy amint megadtad, beáti joseph protectióne 
hogy S:zent József oltal- gaudére; ita, ejus méritis et 
mának örvendhessünk, úgy intercessióne, caeléstis gló
a:z ll érdemei és közbenjá- riae fácias esse partlcipes. 
rása által add meg, hogy Per Dóminum nostrum Je· 
a mennyei dicsilségben is sum Christum, Filium tuum, 
részesülhessünk. A mi. qui tecum. 

MiJus l : Szent Flil6p b Jakab apostolok. 
Ma ünnepli az Egyhiz Szent Fülöp és ifjabb Szent jakab 

apostolok napjit. Ez tulajdonképpen a templomuk búcsúnapja 
RómAban, amelyet l. Pelagius pápa épittit (556-61) és amtlyben 
az ereklyéket is őrzik. Fülöp vezette Nathánaelt az Üdvözítőhllz. 
Misszlósterülete KisázsiAban volt. Itt Hierapollsban, mint 87 éves 
aggastyánt keresztrcfeszltették. Ltllnyal szíiziesen éltek, csodAkat 
tettek és hosszú Ideig a klsAzsial Egyhtlz ttmaszal voltak. Ifjabb 
jakab, Alfeus és MAria fia volt, egyik testvére vagy közell rokona 
jézus AnyjAnak és Igy jézus unokatestvére volt. jeruzsAJem első 
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pllapöke lett n ő lrta a katholikus levelek egyikét. Mintegy 30 évig 
korminyozta egyh.izmegyéjét, amig, mlnt 96 hes aggastyint a 
templom erkélyéről te nem dobtik és agyon nem ütötték. Utóda 
testvére, Simon tett. őt pedig, 107-ben, 120 he• koriban keresztre· 
feultetUk. Onoepe febru.ir 18-in van. 

Bevonulásra. (Ezd. ll. 9, 27.) 

lllozzád kiáltottak, 
Uram, szorongatá
suk idején és te meg

hallgattad őket az égből, 
3;lleluja, alleluja l (Zs. 32, 1.) 
Ujjongva zengjetek igazak az 
úrnak, a jámborokhoz illik 
a dicséret. r. Dicsilség ... 

Könyörgés. lsten, kl apos
tolaidnak, Fülöpnek és 

Jakabnak ünnepével évrc51-
evre megörvendeztetsz, add 
meg nekünk, kérünk, hogy 
akiknek érdemein örven
dünk, azoknak példáján 
okuljunk is. A mi Urunk. 
Szentlecke a Bölcseség 

könyvéblil. (5, 1-5.) 

Az igazak nagy bátorság
gal állnak azok elle

nébe, kik sanyargatták őket 
és hiábavalónak gondolták 
fáradságukat. Mikor ezt lát
ják, iszonyú félelem hábor
gatja őket, s elámulnak a 
nem várt, hirtelen üdvösség 
miatt. Bánkódva mondják 
majd egymásnak s elfogó
dott szfvvel sóhajtoznak: 
Ezek azok, kiken egykor 
nevettünk, kikből csúfot 
űztünk l Ml, ostobák, éJe. 
tüket c5rültségnek és végQ
ket dicstelennek véltük. 
Ime, mint számláltatnak 
lsten fiai közé, s a szentek 
között vagyon részük l 

Introitus. (2. Esdr. 9, 27.) 

• 

tarnavérunt ad te, Dó
mine, in témpore af
fllctiónis suae, et tu 

de caelo exaudfstl eos, al
lelúja, allelúja. (Ps. 32, 1.) 
Exsultáte justi in Dómino: 
rectos decet collaudátlo. r. 
Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui nos án
nua Apostólórum tuó

rum Philippi et jacóbi so
lemnitáte laetfficas: prae
sta, quaesumus; ut, quorum 
gaudémus méritis, instruá
mur exémplis. Per Dómi
num nostrum. 
Léctio llbri Sapiéntiae. (5, 

1-5.) 

Stabunt justi in magna 
constántia advérsus eos, 

qui se angustiavérunt, et qui 
abstulérunt labóres eórum. 
Vidéntes turbabúntur timó
re horrlbili, et mirabúntur in 
subitatlőne insperátae salú
tis, dicéntes intra se, poe
niténtiam agéntes, et prae 
angústia spirit us gernéntes: 
Hl sunt, quos habúimus ali
quándo in derfsum, et in si· 
militúdinem impropéri i. Nos 
insensáti vitamillórumaesti· 
mabámus insániam, et finem 
illórum sine honóre: ecce 
quómodo computáti Nnt 
Inter fflios Del, et inter 
sanctos sors illórum est. 
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Alleluja, alleluja! 1. (Zs. 

1 
Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 

88, 6.) Magasztalják, Uram, 88, 6.) Confitebúntur caell 
csodáidat az egek, hasége- mirabllla tua, Dómine: éte
det az egybegyúlt szentek. nim veritátern tuam in ee
Alleluja! r. (Ján. 14, 9.) clésia sanctórum. Allelúja. 
Annyi idll óta vagyok vele- r. (Joann. 14, 9.) Tanto 
tek és nem ismertek még témpore vobiscum sum, et 
engem? Fülöp, aki engem non. cognovfstis me? Phl
lát, látja az én Atyámat is. lippe, qui videt me, videt 
Alleluja l et Patrem meum. Allelúja. 

+ A szeot evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélli 
Icasza Szent János szerint. secúndum joánnem. (14, 1-

(14, 1-13.) 13.) 

Az ldliben: Mondá Jézus l" Illo témpore: Dixit jesus 
az ó tanltványalnak: discfpulls suis: Non tur

Ne nyugtalankodjék szfve- bétur cor vestrum. Crédltls 
tek. Higgyetek az Istenben, in Deum, et in me cridite. 
énbennem is higgyetek. ln domo Patris mel mansló
Atyám házában sok lakó- nes multae sunt. Si quo 
hely vagyon. MáskOlönben minus dixlssem vobis: Quia 
megmondottam volna nek- vado paráre vobis locum. Et 
tek; mert megyek helyet si abfero, et praeparAvero 
k~szfteni számotokra. És ha vobis locum: Iterum vénlo, 
már elmentem és helyet ké- et acclplam vos ad me
szltettem nektek, Ismét el- fpsum, ut ubi sum ego, et 
jövök, és magamhoz vesz- vos sitls. Et quo ego vado, 
lek titeket, hogy ahol én scitis, et vlam scltis. Dlclt 
vagyok, ti is ott legyetek. ei Thomas: Dómine, nesci
És ahová én megyek, tud- mus quo vadis: et quómodo 
játok, az utat ls tudjátok. póssumus vlam sclre? Dlclt 
Mondá neki Tamás: Uram! ei jesus: Ego sum via, véri
nem tudjuk, hová mégy; tas, et vita; nemo venit ad 
mlképpen tudhatnők az Patrem nisi per me. SI co
utat? Mondá neki Jézus: gnovissétis me, et Patrem 
Én vagyok az út, az igazság meum útique cognovissétis: 
és az élet. Senki sem jut az et ámodo cognoscétis eum, 
Atyához máskép, mlnt én- et vidlstis eum. Dicit ei Phi
általam. Ha engem meg- lippus: Dómine, osténde no
ismertetek volna, Atyámat bis Patrem, et súfficit nobis. 
ls Ismernétek; de mostan- Dicit el jesus: Tanto térn
tól fogva ismeritek lit és pore vobiscum sum, et non 
láttátok lit. Mondá neki cognovfstls me? Philippe, 
Fülöp: Uram l mutasd meg qui videt me, videt et Pa-
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nekünk az Atyát és elég trem. Quómodo tu dicis: 
nekünk. Mondá neki jézus: Ost én de nobis Patrem? Non 
Annyi idő óta vagyok vele- créditis, quia ego in Patre, 
tek, és nem ismertél meg et Pater in me est? Verba 
engem? Fülöp, aki engem quae ego loquor vobis a 
látott, látta az Atyát is. melpso non loquor. Pater 
Hogyan mondhatod hát: autern in me manens, ipse 
Mutasd meg nekünk az facit ópera. Non créditis 
Atyát? Nem hiszed-e, hogy quia ego in Patre et Pater 
én az Atyában, és az Atya in me est? Alióquin propter 
énbennem vagyon? Az igé- ópera ipsa crédite. Amen, 
ket, melyeket én mondok amen dico vobis, qui credit 
nektek, nem magamtól in me, ópera quae ego fácio, 
mondom; az Atya pedig et ipse fáciet, et majóra 
énbennem lakván, ő maga horum fáciet: quia ego ad 
cselekszi a tetteket is. Higy-, Patrem vado. Et quodcúm
gyetek nekem, hogy én az 1 que petiéritis Patrem in nő
Atyában vagyok és az Atya 'i mine meo, hoc fáciam. 
énbennem. Ha máskép nem, 
hát a cselekedetekért magukért higgyetek. Bizony, bi
zony mondom nektek, aki énbennem hiszen, amely tet
teket én cselekszem, ő is cselekedni fogja azokat; sőt 
nagyobbakat is fog tenni azoknál; mert én az Atyához 
megyek. És akármit kértek majd az Atyától az én ne
vemben, megteszem azt. 

Felajánlásra. (Zs. 88. 6.) l Offertórium. (Ps. 88. 6.) 
Magasztalják Uram, csodá- Confitebúntur caeli mirabl
idat az egek, és hűségedet Ilia tua, Dómine : et veritá
az egybegyült szentek, alle- tem tuam in ecclésia san-
luja, alleluja. ctórum, allelúja, allelúja. 

Csendes imádság. Ajándé-l secreta. Múnera, Dómine, 
kainkat, melyeket apos- quae pro A postolórum 

tolaidnak, Fülöpnek és Ja-~ tuórum Philippi et jacóbi 
kabnak ünnepén hoztunk solemnitáte deférlmus, pro
neked, Urunk, fogadd el ke- l pftius súscipe: et maia 
gyesen, és minden bajt, amit l ómnia, quae merémur, 
megérdemeltünk, távoztass , avérte. Per Dóminum no
el tőlünk. A mi Urunk Jé-j strum jesum Christum, Fl-
zus Krisztus. lium tuum. 

Prefáció az apostolokrói, 568. l. 

Áldozásra. (Ján. 14, 9 és 1 Communio. (joann. 14, 9, 
10.) Annyi Idő óta vagyoki et 10.) Tanto témpore vo-
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veletek és nem ismertek meg l biscum sum, et non cogno
engem? Fülöp, aki engem vlstis me? Philippe, qui 
lát, látja az én Atyámat l videt me, videt et Patrem 
is, alleluja: nem hiszed-e, meum, allelúja: non credis, 
hogy én az Atyában és az quia ego in Patre, et Pater 
Atya énbennem vagyon? in me est? Allelúja, alle-
~lleluja, alieiujal lúja. 

f\ ldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu
t-\ Az üdvöthozó miszté-1 mus, Dómlne, salutári
riummal betöltve, kérünk, bus repiéti mystériis: ut, 
Urunk, hogy akiknek ünne-l quorum solémnia celebrá
pét üljük, azok imádsága l mus, eórum oratiónlbus ad
által segitséget nyerjünk. juvémur. Per Dóminum no
A mi Urunk jézus Krisz-l strum jesum Christum, Fl-
tus. , lium tuum. 

Mijus 2: Szent Ataniz püspök, hltvaU6 és egyhiztaoft6. 
45 éven át Alexandria püspöke volt és ezalatt az Igaz hit 

rendlthetetlen védelmezője volt Ariussal szemben. A császár 
ezért ötször küldötte számíízetésbe. Mlnden idllk egyik legnagyobb 
embere volt. Meghalt 373-ban Alexandriában. 

Bevonulásra. (Sirák 15, 5.) Introitus. (Eceli. 15, 5.) 

megnyitja száját a gyQ- ll" médio Ecclésiae 
lekezet közepette, és apéruit os ejus: et 
betölti őt az úr, a implévit eum Dóml-

bölcseség és érte!em lelkével n us spiritu sapiéntiae et 
s a dicsőség ruháját adja reá. intelléctus: stolam glórlae 
alleluja, alleluja. (Zs. 91, lnduit eum, allelúja, alle-
2.) .Jó dolog az Urat df- lúja. (Ps. 91, 2.) Bonum est 
csémi, nevednek, ó, Fölsé- confitéri Dórnino: et psál
ges éneket zengeni! W. Di- Jere nómini tuo, Altlssime. 
csőség. 'f. Glória Patri. 

Könyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Exáudi, quaesu
kérünk, Urunk, imád- mus, Dómine, preces 

ságainkat, melyeket Szent nostras, quas in beáti Atha
Atanáz hitvallód és pü~pij- , násii Confessóris tui atque 
köd ünnepén felajánlunk; Pontificis solemniUte deté
és annak érdemeiért, ki oly rimus: et, qui tibi digne 
hűségesen szolgált neked, méruit famulári, ejus inter
szabadíts meg minket min- cedéntibus méritis, ab ómni
den bilnünktöl. A mi Urunk bus nos absólve peccátis. 
Jézus Krisztus. . Per Dóminum. 
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Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a korintusiakhoz frt 

leveléből. (ll. 4, 5-14.) 

Testvérek: Mi nem önma
gunkat prédikáljuk, ha

nem Jézus Krisztust, a mi 
Urunkat; önmagunkat pe
dig, mlnt a ti szolgáitokat 
Jézusért; mert az lsten, aki 
azt mondotta, hogy a sötét
ségből világosság ragyog
jon, maga támasztott vilá
gosságot szfvOnkben, hogy 
felragyogjon lsten dicsősé
gének ismerete Jézus Krisz
tus arcán. Ez a kincsOnk 
pedig cserépedényben van: 
hogy az er(! nagysága Istené 
legyen és nem önmagunktól. 
Mindenben nyomorúságot 
szenvedOnk, de nem sza
rongat semmi; bizonyta
lanságban vagyunk, de nem 
esünk kétségbe; üldözést 
szenvedünk, de el nem ha
gyatunk; földre terfttetünk, 
de el nem veszünk; mindlg 
hordozzuk testünkön Jézus 
halálát, hogy Jézus élete ls 
nyilvánvaló · legyen testün
kön. Mert ml, akik élünk, 
mindig halálra adatunk Jé
zusért, hogy Jézus élete ls 
nyilvánvaló legyen a ml 
halandó testünkön. Tehát 
bennünk a halál munkál
kodik, bennetek pedig az 
élet. Mivel azonban a hit
nek ugyan az a lelke van 
bennünk, amint Irva va
gyon: Hittem, azért szó
lottam, mi is hiszünk és 
azért szólunk: tudván, hogy 
aki feltámasztotta jézust, 

Uctio Epfstolae beáti Pauli 
Apóstoll ad Corlnthios. (ll. 

4, 5-14.) 

Fratres: Non nosmetlpsos 
praedicámus, sed je

sum Christum Dómlnum 
nostrum: nos autern serv oa 
vestros per jesum: quónlam 
Deus, qui dixit de ténebrls 
lucern splendéscere, ipse 11-
lúxit in córdibus nostris ad 
illuminatiónem sciéntlae 
claritátis Dei, in fácie Chri
sti jesu. Habémus autern 
thesáurum istum in vasis 
fictflibus: ut ·subllmitas sit 
virtútis Dei, et non ex no
bis. ln ómnlbus tribulatió
nem pátimur, sed non angu
stlámur: aporiámur, sed non 
destitúimur: persecutiónem 
pátimur, sed non dellnqui
mur: dejfcimur, sed non pe
rfmus: semper mortifica
tiónem jesu ln córpore no
stro circumferéntes, ut et 
vita jesu manitestétur lA 
corpóribus nostris. Semper 
enim nos, qui vfvimus, in 
mortem trádimur propter 
jesum: ut et vita jesu ma
nifestétur ln carne nostra 
mortáli. Ergo mors in nobis 
operátur, vita autern in vo
bis. Habéntes autern eúm
dem spfritum fidei, sicut 
scriptum est: Crédidi, prop
ter quod locútus sum: et 
nos crédimus, propter quod 
et lóquimur: sciéntes, quó
niam qui suscitávit jesum, 
et nos cum jesu suscitábit, 
et constltuet vobfscum. 
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minket is fel fog támasztani jézussal és veletek együtt 
eléje állit. 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
109, 4.) Pap vagy te mind- 109, 4.) Tu es sacérdos in 
Orökké, Melkizedek rendje aetérnum, secúndum órdi
szerint. Alleluja. f, (Jak. l, nem Melchfsedech. Allelúja. 
12.) Boldog a férfiú, aki a f. (Jac. l, 12.) Beátus vir, 
kisértést kiállja, mert hű- qui suffert tentatlónem: 
nek találtatván, elnyeri az quóniam cum probátus fúe
élet koronáját. Alleluja. rit, acclplet corónam vitae. 

Allelúja. 
Szentevangéliwn: Cum persequ~ntur vos, 904. l. Utina Credo. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 21- Offertoriwn. (Ps. 88, 21-
22.) Megtaláltam Dávidot, a 22.) lnvéni David servum 
szolgámat, felkentem t5t meum, óleo sancto meo unxi 
szent olajommal; kezem lesz eum: manus enim mea 
a segltsége, karom az ll erlls-~ auxiliábitur ei, et bráchlum 
sége, alleluja. meum confortábit eum, al-

lelúja. 

Csendes imádsáa:. Szent secreta. Sanct! Athanásii 
Atanáz hitvallód és püs- Confessóris tui atque 

pököd évenkinti ünnepe te- Pontlflcis, quaesumus, Dó
gyen, kfrünk, Urunk, minket mine, ánnua solémnitas pie
atyal jóságod ellitt elfoga- táti tuae nos reddat accé
dottá, hogy e jámbor engesz- ptos: ut, per haec piae pla
telllszolgálatáltal neki a boi- catiónis offlcia, et ill um 
dog viszonzást juttassa osz- beáta retribútio comitétur, 
tályrészül, nekünk pedig et nobis grátiae tuae dona 
megszerezze kegyelmed ado- conclliet. Per Dóminum no-
mányait. A mi Urunk. strum jesum Christum. 

A.tdozásra. (Mt. 10, 27.) Communio. (Matth. 10, 
Amit nektek sötétben mon- 27.) Quod ~leo vobis in té
dok, mondjátok el fényes nebris, dfcite in lúmine, 
nappal, mondja .az úr; és diclt Dómlnus: et quod in 
amit fülbesúgva hallotok, 'j aure audltis, praedlcáte su
hirdessétek a háztetllkrlll, per tecta, allelúja. 
alleluja. , 

Aldozás utáni imádság. Js- postcommunio. Deus, fi
ten, a hűséges lelkek meg- délium remunerátor 

jutalmazója: add,hogy Szent animárum: praesta; ut beáti 
Atanáz hitvallód és püspö- Athanásii Confessóris tui at
köd könyörgésére, akinek 1 que Pontlficis, cujus vene-
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tiszteletreméltó ünnepét 
megültük, elnyerjük a bocsá
natot. A mi Urunk jézus 
Krisztus. 

rándam celebrámus festivi
tátem, précibus indulgén
tiam consequámur. Per Do
minum nostrum. 

Május 3 : A szent Kereszt megtaJAiása. 

A szent !(ereszt tiszteletére két ünnep van. Az egyik ma van, 
a szent !(ereszt megtalfllflsának ünnepe, a mflsik szeptember 
14-én, a szent !(ereszt felmagasztalflsflnak ünnepe. Mindkét 
ünnep a szent !(eresztet dicsölti, vagyis azt a fAt, amelyen 
az Odv6zltö klnhalfllt szenvedett és minket megvflltott. Az 
ünnep alapja a valódi kereszt megtalfllisa a keresztrefeszltés 
helyén, a IV. szflzad első felében (326). Nagy l(onstantln csfls:r:flr 
itt egy templomot éplttetett, melyet 335 szeptember 14-én szen
teltek tel és amelyben a szent !(eresztet értékes szekrényben őriz
ték és tisztelték. Tehflt a szeptemberl ünnep, a szent !(ereszt 
felmagasztalflsflnak ünnepe emlékeztet a templom felszentelésére 
és a szent !(ereszt megtaltdására. Ezt az ünnepet mflr Nagy Szent 
Gergely pflpa átvette a római liturgiflba. Nyugaton a gallikán 
egyhflzban a szent !(ereszt megtalálásflnak emlékére mfljus 3-án 
ültek ünnepet. Ezt az ünnepet is 800 Ujc\n Alvette a római 
E!!yhflz, mlnt a megtalfllfls ünnepét. De később hozzl!ffizte az 
5si ünnepet a szent !(ereszt visszaszerzésének emt~kezetére. 
A szent !(ereszt ugyanis 614-ben a pogány perzsák birtokába 
jutott, de 628-ban a g6r6g Heraklius. csásdr ünnepélyes diadai
menetben visszav!tte a jeruzsálemi templomba. Erre az ese
ményre emlékeztet a római Egyházban a szent !(ereszt felma
gasztaláslinak ünnepe. 

Ugyanezen a napon ünnepli az Egyhflz l. Szent Sándor pápa, 
Szent Eventtus és Theodulus vértanuk (t 116) és Juvenalis hitvall6 
püspök emlékezetét (t 376) 

Bevonulásra. (Gal. 6, 14.) i Introitus. (Gal. 6, 14.) 

IJI pedig dicsekedjünk ~~~os autern gloriári 
a mi Urunk Jézus opórtet in Cruce Dó-
Krisztus keresztjé- mini nostri jesu 

ben, kiben vagyon üdvössé- · Christi: ln quo est salus, 
günk, életünk és feltámadá- ' vita, et résurréctio nostra: 
sunk; ki által megváltat-: per quem salváti, et liberáti 
tunk és megszabadultunk, · sumus, allelúja, allelúja. 
alleluja, alleluja! (Zs. 66, (Ps. 66, 2.) Deus misereátur 
2.) Irgalmazzon nekünk az nostri, et benedícat nobis: 
lsten és áldjon meg minket; illúminet vultum suum su
ragyogtassa arcát felettünk per nos, et misereátur no
és irgalmazzon nekünk. Y. l stri. f. Glória Patri et Fllio 
Dlcsllség. : rt Spirítui Sancto. 
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Könyörgés. lsten, ki az 
Odvötszerző kereszt ma

gasztos feltalálásával szen
vedésednek csodáit meg
újltottad, engedd, hogy az 
élet fájának árán az örök 
élet kegyelmét elnyerjük : 
Ki élsz és uralkodol. 

Orátio. Deus, qui in prae
clára salutíferae Crucis 

lnventióne, passiónis tuae 
mirácula suscitásti: concéde; 
ut vitálls ligni prétio, aetér
nae vitae suffrágla conse
quámur: Qui vivis et regnas 
cum. 

Csak a csendes szenimisékben : a 2. könyörgés: megemlékezés 
a szent vértanukról: 

Add meg, kérünk, minden- ·praesta, quaesumus, om
ható lsten : hogy akik nlpotens Deus : ut qui 

szenteidnek Sándornak, sanctorum tuórum Ale
Eventiusnak, Theodulusnak xandri, Evéntii, Theoduli, 
és juvenalisnak születésOk atque juvenál is natalícia có
napját áldozattal megOijük, !imus, a cunctis malis im
az ő közbenjárásukra min- minéntibus eórum interees
den fenyegető bajtól meg- siónibus liberémur. Per Dó
szabaduljunk, A mi Urunk. minum. 

Szentlecke : Hoc enim, 397. 1. 

Alleluja, alleluja l r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
95, 10.) Hirdessétek_a nem- 95, 10.) Dlcite in géntibus, 
zetek közt, hogy az Ur ural- quia Dóm in us regnávlt a 
kodik a keresztfáról. Alle- ligno. Allelllja. f. Dulce li
lujal 'f. Drága fa, drága szö- gnum, dulces clavos, dúleia 
geket, drága terhet hordozó, ferens póndera: quae sola 
egyedül te találtattál mél- fuisti digna sustinére Re
tónak, hogy az egek Királyát gem caelórum, et Dóminum. 
és Urát hordozzad. Alleluja. Allelt'lja. 

+A szent evangélium sza. +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(3, 1-15.) (3, 1-15.) 

Az időben: Volt a farizeu- J n illo témpore: Erat homo 
sok közt egy Nikodé- ex pharisaeis, Nicodémus 

mus nevű ember, a zsidók nómine, pri:Jceps judaeó
egyik főembere. Ez jézus- rum. Hic venit ad jesum 
hoz méne éjjel, és Igy szóla nocte, et dixit ei: Rabbi, 
hozzá: Rabbi, tudjuk, hogy scimus quia a Deo ven Isti 
lstentől jöttél tanltóul; magister, nemo enim potest 
mert senki sem cselekedheti haec slgna fácere, quae tu 
e jeleket, melyeket te cse- l facis, nisi filerit Deus cum 
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lekszel, hacsak ni-ncs vele az eo. Respóndit Jesus, et dixit 
lsten. Felelé Jézus és mondá ei: Amen, amen dico tibi, 
neki: Bizony, bizony mon- nisi quis ren á tus fúerit dé
dom neked, hacsak valaki nuo, non potest vidére reg
ujonnan nem születik, nem num Dei. Dicit ad eum 
láthatja meg az lsten orszá- Nicodémus: Quómodo po
gát. Mondá neki Nikodé- test homo nasci, cum sit 
mus: Hogyan születhetik az senex? numquid potest ln 
ember, ha már vén? csak ventrem matris suae iteráto 
nem mehet be ismét anyja introire, et renásci? Respó.n
méhébe, hogy újra szüles- dit Jesus: Amen, amen dlco 
sék? Felelé Jézus: Bizony, tibi, nisi quis renátus fúerlt 
bizony mondom neked, ha ex aqua, et Spiritu Sancto, 
valaki újra nem szllletik viz- non potest introlre in reg
MI és Szentlélekblll, nem num Dei. Quod natum est 
mehet be az lsten orszá- ex carne, caro est: et quod 
gába. Ami a testblll szüle- natum est ex spiritu, spiri
tett, test az; és ami a lélek- tus est. Non miréris quia 
Ml született, lélek az. Ne dixi tibi: opórtet vos nascl 
csodálkozzál, hogy azt dénuo. Spirítus ubi vult spl
mondtam neked: szllkséges r at, et vocem e jus audis, sed 
újra születnetek. A szél, nescis unde véniat, aut quo 
ahol akarja, ott fú; és hal- vadat: sic est omnis qui na
lod zúgását, de nem tudod, tus est ex spiritu. Respón
honnét jön, vagy hová me- dit Nicodémus, et dixit ei: 
gyen; Igy van mindaz, ki Quómodo possunt haec 
a Jélektlll született. Felelé flerl? Respóndit Jesus, et 
Nikodémus, és mondá dixit ei: Tu es magister in 
neki: Miképpen lehetséges Israel, et haec ignóras? 
mindez? Felelé Jézus, és Amen, amen dlco tibi, quia 
mondá neki: Temester vagy quod scimus lóqulmur, et 
Izraelben, és ezeket nem ér- quod vidimus testámur, et 
ted? Bizony, bizony mon- testimónium nostrum non 
dom neked, hogy amit tu- acclpitis. Si terréna dlxi 
dunk, azt beszéljük, és amit vol>is et non créditls: quó
láttunk, arról tanuskodunk, modo, si dfxero vobis eaelé
de a mi tanuságunkat nem stia, credétis? Et nemo as
fogadjátok el. Ha földi dol- céndit in caelum, nisi qui 
gokról szólottam nektek, és descéndit de caelo, Flllus 
nem hiszitek: miképpen fog- hóminis, qui est in caelo. 
játok majd hinni, ha a Et sicut Móyses exaltávlt 
mennyei dolgokról szólok serpéntem in desérto; Ita 
nektek? És senki sem ment exaltári opórtet Filium hó
föl mennybe, hanem csak az, minis: ut omnis qui credit 
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ki mennybt'll szállott alá, az l in ipsum, non péreat, sed 
Emberfia, ki mennyben va-

1 
hábeat vitam aetérnam. 

gyon. ~s amint Mózes föl-
emelte a klgyót a pusztában, úgy kell fölemeltetnie az 
Emberfiának, hogy mindaz, aki 6benne hisz, el ne 
vesszen, hanem örök élete legyen. 

Felajánlásra. (Zs. 117, 16 Offertorium. (Ps. 117, 16 
és 17.) Az úr j~bbja gyllzel- et 17.) Déxtera Dómini fecit 
met szerzett, az úr jobbja virtútem, déxtera Dómini 
felmagasztalt engem; nem exaltávit me: non móriar, 
halok meg, hanem élek és sed vivam, et narrábo ópera 
hirdetem az úr tetteit, al- Dómlni, allelúja. 
leluja. 

Csendes imAdság. Az ado- secreta. Sacriflcium, Dó
mányokra,Urunk,miket mine, quod tibi immo

neked hozunk, tekints le lám us, piacát us inténde: ut 
megengesztellldötten, és sza- ab omni nos éruat belfórum 
badfts ki mlnden háborús nequltia, et per vexfllum 
veszedelemblll, hogy Fiad sanctae Crucis Fflii tui, ad 
szent keresztjének zászlaja conteréndas potestátis ad
alatt az ellenséges hata- vérsae insfdias, nos in tuae 
lom cselszövéseinek meg- protectiónis securitáte con
semmisitésével a te oltalmad stltuat. Per eúmdem Dóml
alatt biztonságban lehes- num nostrum jesum Chris-
sünk. Ugyanazon. tum Filium tuum. 
Csak a csendes szentmlsékben: a 2. csendes lmlldsig, megem· 

!ékezés a szent vértanukról : 

Ezekre az adományokra, super has hóstias, quae
kérOnk, Urunk, szálljon le sumus Dómlne, benedfc

bllségesáldásod,hogyegyrészt tio cópiósa descéndat: quae 
munkálják bennünk kegyel- et sanctificatlónem nobis 
medblll a megszentelc5dést, dernénter operétur, et de 
másrészt szentjeld ünnepén Sanctórum nos solemnltáte 
szerezzenek örömet. A mi. laetlficat. Per Dóminum. 

Prefáció a szent Keresztrlll, 562.1. 
Áldozásra. A kereszt jelé-j ConunWlio. Per signum 

vel szabadlts meg minket Crucis de inimlcis nostris 
ellenségeinktlll, mi Istenünk, libera nos, Deus noster, al-
a!leluja l . lel úja. 

A ldozás u~ imádság. postconunWlio. Repiéti 
t-\ Mennyel táplálékkal allmónla caeléstl, et 
táplálva és a szent ltal~ól spiritáll pócuto recreátl, 

Misszále. 61 
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feiOdltve, kérünk téged, quaesumus, omnipotens 
mindenható lsten, hogy vé- Deus: ut ab host e ma ligno 
delmezz meg a gonosz el- deféndas, quos per lignum 
lenségtől minket, akiket sanctae Crucis Filii tui, 
Fiad szent l( eresztjének fája arma justitiae pro salúte 
által, minl a világ üdvössé-l mundl, triumpháre jusslsti. 
gére szolgáló igazságos fegy- Per eúmdem Dóminum no
ver által diadalra juttatni strum Jesum Christum, Fl-
akartál. Ugyanazon. lium tuum. · 
Csak a csendes szentmlsékben a 2. áldozás utáni Imádság meg· 

emlékezés a szent vértanukról : 

A szent adományokban 1 Refécti partlclpatióne 
való részvétel által megújlt-~ múneris sacri, quaesumus, 
va, kérünk, Urunk Istenünk, Dómine Deus noster: ut, 
hogy Sándor, Eventius, cujus exséquimur cultum, 
Theodulus, és Juvenális' lntercedéntibus sanctis tuls 
szenteidnek közbenjárására, l Alexándro, Evéntio, Theo
amit az áldozatban csele-ll dúlo, et Juvenále sentiámus 
kedtOnk, annak hatását ls efféctum. Per Dóminum 
érezhessük. A mi Urunk. nostrum Jesum Christum. 

Mijus 4: Szent Monlka lzvec. 

Szent Ágostonnak, a könnyek és imádság gyermekének, 
tdesanyja fiát könnyeivel térítette meg, mlg pogtmy urát j6sAea 
h szelldsége seeltette a keres:r:tségre. t 387-ben Ostiában. 

Szentmise: Cognóvi, 1316.1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, a szomo-j Qrátio. Deus, maeréntium 
rúak vigasztalója és a consolátor et in te spe

benned reménylők üdvös-, rántium salus, qui beátae 
sége, te Szent Monikának Mónicae pias lácrlmas ln 
fia, Ágoston, megtéréséért converslőne filii suf Augu
hullatott jámbor könnyeit stfni misericórditer suscepi
irgalmasan elfogadtad, add sti: da nobis utriúsque in
mindkett6jük közbenjárá- tervént u; peccáta nostra 
sára, hogy bűneinket meg- deploráre, et grátiae tuae 
sirassuk és kegyelmedMI indulgéntiam invenlre. Per 
bocsánatot nyerjünk. A ml. Dóminum. · 

Szentlecke: Vlduaa hon6ra, 1319.1. 

Szent evangélium : Jbat jesua, 7~. l. 
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Mijus 5: Szent v. Plut pApa és hitvalló. 
Tizennégy éves korában domonkos, majd papa lett, de mlnt 

pipa ls életében jámbor szerzetes maradt. Emellett erélyesen 
végrehajtotta a tridenti zsinat határozatait, kiadta a mai mlse
könyvet. l(üzdött a török ellen (lásd a Rózsafüzér ünnepét, 1177.1.). 
Meghalt 1572-ben. 

Szentmise : Si diligis, 1248. 1., az alábbi könyörgéssel : 

Könyörgés. lsten, ki Szent jQrátio. Deus, qui ad con
Pius pápát az Egyház teréndos Ecclésiae tuae 

ellenségeinek megdöntésére hostes, et ad divinum cui
és az istentlsztelet megújl- tum reparándum, beátum 
tására kiválasztani méltóz- Pium Pontificem máximum 
tattál: add, hogy védelme elígere dignátus es: fac nos 
oltalmazzon és szolgálatod- ipsfus deféndi praesldiis, et 
hozúgyragaszkodjunk,hogy ita tuis inhaerére obséquiis: 
minden ellenség cselveté- ut, ómnium hóstium superá
tét Iegy6zve az örök béké- tis insldiis, perpétua pace 
nek örvendhessünk. A ml Iaetémur. Per Dóminum no-
Urunk. strum. 

Mijua 6 : Szent jinot apostol ú evangélista ( olajbal6zése 
a Porta Latina el6tL 

Szent jlnos második ünnepe van ma. Tulajdonkeppen az ö 
szenvedésének tiszteletére épült római templom felszentelésének 
napja, annak emlékére, hogy Szent János apostolt 95-ben, az üldö
zél alatt forró olajba dobtik és mlvel ez nem irtott neki, Patrnos 
szlgetére száműzték. A müvészet az apostolt tilbbnylre Ifjú arccal 
tbrizolja, kezében serleggel, melyból egy kigyó siklik kl. A legenda 
szerint ugyanis egyszer egy pogány mérgezett borral telt serteget 
nyujtott az apostolnak, azzal az lgérettel, hogy keresztény lesz, 
ha János azt mlnden baj nélkül klissza. János megtette és ezzel 
lekOzdötte ennek a pogány léleknek pokoli klgyójit. Másik értel
mezése ennek az ábrázolásnak (és a Szent jános-napon szoktsos 
boréldAsnak is) az apostol szeretetének szimbóllkus dicsérete. 
A bor jelenti a mámoros istenszeretetet, melytlll a kigyó, - a 
gonosz - rneneküL 

Szentmise : Protexlstl, 1276. 1., az alábblak kivételével 

Könyörgés. lsten, ki lá- Qrátio. Deus, qui conspi
tod, hogy szenvedéseink cis quia nos úndique 

mindenonnen szorongatnak maia nostra pertúrbant: 
minket; add meg kérünk, praesta,quaesumus;utbeáti 
hogy Sze nt János apostolod Joánnls Apóstoll tui et 
és evangellatád dicső köz- Evangellstae intercéssio glo-

61• 
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benjárása oltalmazzon min-j riósa nos prótegat. Per Dó-
ket. A mi Urunk. 1 minum. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
91, 13.) Virul majd az igaz, f 91, 13.) justus ut palma flo
roint a pálma, gyarapszik, i rébit: sicut cedrus Lfbani 
mint a Libanon cédrusa.l multiplicábitur. Allelúja. "f. 
Alleluja. r. (Ozeás 14, 6.) (Osee 14, 6.) justus germi
Virul majd az igaz, mint 1 nábit sicut lflum: et floréblt 
a liliom és mindörökké vi-l in aetérnum ante Dóminum. 
rágzik az úr előtt. Alleluja. Allelúja. 

Szent evangéliwn : Accésslt 1081.1. 

Csendes imMság. Adomá- secreta. Munérlbus no
nyainkat és imáinkat stris, quaesumus, Dó

fogadd el, kénlnk, Urunk, mine, precibúsque suscéptis: 
és a mennyei miszterlumban et caeléstibus nos munda 
tiszti ts meg és hallgass meg mystériis, et cl eménter exáu-
minket kegyesen. A ml. dl. Per Dóminum. 
, . Prefáció az apostolokról, 568. 1. 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Reféctl, 
Megújltva, Urunk, a Dómine, pane caelésti: 

mennyei kenyér által, ké- ad vitam, quaesumus, nu
rünk, táplálj mlnket az örök triámur aetérnum. Per Dó-
életre. A mi Urunk. mlnum. 

Méjus 7 : Szeot Szaolszl6 pfispik & vértanu. 
J(rakkól püspök volt. Mint ilyen felemelte nadt ll. BoieszlAv 

lengyel klr~ly erkölcstelen élete ellen és kl ls közösttette 6t. Ezért 
mlséje közben a dQhöng6 kir!! y rá támadt és a püspök fejét levágta 
1079-ben. 

Szentmise : Protexlstl, 1276. 1., az alábblak kivételével: 

Könyörgés. lsten, kinek 1 Qrátio. Deus, pro cujus 
tiszteletéért a dicsősé- 1l honóre gloriósus Pónti

ges Szaniszló püspök a fex Stanisláus gládiis Impló
gonoszok kardjától elesett: rum occúbult: praesta,quae
a~d meg, kérünk, hogy sumus; ut omnes, qui ejus 
mmdazok, kik segitségéért impJórant auxilium, petitió
könyörögnek, kérésük üd- nis suae salutárem conse
vös ~redményét elnyerjék. quántur efféctum. Per Dó-
A m1 Urunk. minum. 

Csendes Íllládság. Szenteld secreta. Múnera tibi, Dó
meg, Urunk, a neked mine, dicáta sanctl

hozott adományokat ; és flca: et, intercedénte beáto 
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Szent Szaniszló vértanud és Stanlsláo Mártyre tuo at
püspököd közbenjárására que Pontifice, per éadem 
általuk kiengesztel ve tekints nos piacát us inténde. Per 
ránk. A mi Urunk. Dómlnum. , 
A ldozás utáni imádság., postcommunio. Haec nos 

J-\ Ez a szent egyesülés commúnio, Dómine, 
Urunk, tisztltson meg min- purget a crlmine: et, Inter
ket a bűntől; és Szent Sza- cedénte beátoStanlsláo Már
n Iszló vértanud és püspököd l tyre tuo atque Pontifice, 
közbenjárására tegyen a l caeléstis remédii fáciat esse 
mennyei orvosság része- consórtes. Per Dóminum no-
seivé. A ml Urunk. strum. 

Május 8 : Szent Mlhály arkangyal mecJelenése. 
A mal Onnep a Oargano-hegyen vató megjelenését ünnepli, 

mety 495 körül történt. (L. bGvebben 1163. 1.) 

Szentrnise : Benedielte 1162. 1., de az ln trottushoz két, az offer
torium hoz és a communiohoz egy alleluját füzOnk hozzá a a 

szentlecke után ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. f. Szent j Allelúja, allelúja. f. Sant 

Mihály arkangyal, védel-
1 
cte Mlchael Archángele, de

mezz mlnket a harcban, i fénde nos in praelio: ut non 
hogy el ne vesszünk a félel-l pereámus in treméndo judl
mes ltéleten. Alleluja. f. cio. Allelúja. 1. Concússum 
A tenger megmozdult, a föld 1 est mare, et contrém ui t ter
megrendült, midlln Mihály ,. ra, ubi Archángelus Mlchael 
arkangyal leszállott a descéndit de caelo. Allelúja. 
mennyblll. Alleluja. 1 

Május 9 : Nazianzi Szent GeJlely püspik, bltvall6 6I 
ecyháztanft6. 

Athénben tanult jóbarátjával, Nagy Szent Vazullal együtt. 
Már 28 éves volt, mlkor megkeresztelkedett és barátjával egyOtt 
remete, majd püspök lett. KOlönösen az arlanusok ellen kOzdött ; 
t 389-ben. 
Szeotrnise: ln médlo, 1288. 1., a justus cor suum kezdet6 szent

leckével, 1291. l. 

Május 10: Szent Antoninus püspik és hltvall6. 
Firenzei jegyzó fia, 16 éves korában domonkos lett; meghalt 

mint Firenze érseke, 1459-ben. Ugyanezen a napon WI az Egyház 
Szent Oordlánus és Epimachus vértanuk emlékezetét, akik a bite
hagyott julianus alatt szenvedtek vértanuságot 362 körül. 

Szentrnise: Státult, 1281. l., az alábblak kivételével: 
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Könyörgés. Szent Antoni- Qrátio. Sancti Antonini, 
nus hitvallód és püspö- Dómine, Confessóris 

köd érdemei segítsenek, tui atque Pontificis méritis 
Urunk, minket: és amint adjuvémur: ut, sicut te in 
benne téged csodálatosnak illo mirábilem praedicámus, 
hirdetünk, úgy dicseked- ita in nos misericórdem 
hessünk azzal is, hogy hoz- fuisse gloriémur. Per Dómi
záok irgalmas voltál. A ml. num. 

A 2. könyörgés : megemlékezés a szent vértanukról : 
Add meg, kérünk, minden-~ Da, quaesumus, omní

ható Isten: hogy nekünk, potens Deus: ut, qui bea
akik Szent Gordiánus és E pi- tórum Mártyrum tuórum 
machus vértanuld ünnepét Gordiáni et Epimachi so
üljük, az li közbenjárásuk térnnia cólimus, eórum apud 
legyen nálad a mi seg(tsé- te intercessiónibus adjuvé-
günk. A mi Urunk. mur. Per Dóminum; 

A 2. csendes imfldság : a szent vértanukról : 
Fogadd el kegyesen, Hóstias tibi, Dómie, bea-

Urunk, a Szent Gordiánus tórum Mártyrum tuórum 
és Epimachus vértanuid Gordiáni et Epfmachi dicá:. 
érdemeiért neked szentelt tas méritis, benignus assúme: 
adományokat, és add, hogy et ad perpétuum nobis tribue 
az örök életre segitségünkké provenfre subsldium. Per 
váljanak. A mi Urunk jé- Dóminum nostrum jesum 
zus Krisztus, a te Fiad által, Christum, Fílium tuum. Qui 
ki veled. tecum vlvlt et regnat. 

A 2. flldozfls utáni lmáds~g: a szent vértanukról : 

Kérünk mindenható Isten, Quaesumus, omnipotens 
hogy a mennyei eledel, Deus: ut, qui caeléstia ali
amelyet magunkhoz vet- ménta percéplmus, inter
tünk, Szent Gordlánus és cedéntibus sanctis Martyri
Eplmachus vértanuid köz- bus tuis Gordiáno et Epf
benjárására minden viszon- macho, per haec contra 
tagság ellen oltalmazzon ómnia advérsa muniámur. 
meg minket. A mi Urunk. Per Dóminum. 

M6jus 12: Szent Nereus, Achllleus, Domitilla n Ponene 
vtrtanuk. 

Római vértanuk ; Nereus és Achilleus testvérek voltak és 
Domitillának, Vespasianus csflszár unokájAnak szolgálaUban 
illottak ; 98 körül szenvec!tek mlnd a hflrman vértanuságot. -
Pongrác pedig, mlnt 14 éves gyermek halt meg hitéért Dio
cletianus alatt, 304-ben. 
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Bevonulásra. (Zs. 32, 18-20.) l Introitus. (Ps. 32, 18-20.) 

ll me, nézi az úr szeme ~~cce · óculi Dómini su-
azokat, akik lit fé- per tlméntes eum, 
lik, kik irgalmát re- sperAntes in miseri-

méllk, alleluja: és meg- córdla e jus, allelúja: ut eri
menti a haláltól lelküket; plat a morte ánimas eórum: 
li segit és oltalmaz meg quóniam adjútor, et pro
minket, alleluja, alleluja. téctor noster est, allelúja, 
(Zs. 32, l.) Ujjongva zeng- allelúja. (Ps. ibid., l.) Exsul
jetek, igazak, az Urnak, a táte, justi, in Dómino: re
a jámborokhoz illik a dicsé- ctos decet collaudátlo. 1. 
ret. r. Dicsliség az Atyának. Glória Patri. 

Könyörgés. Szüntelenül ol- Qrátio. Semper nos, Dó
talmazzon minket, ké- mine, MArtyrum tuó

rünk, Urunk, Szent Néreus,, rum Nérei, Achlllei, Domi
Achilleus, Domitilla és tlllae atque Pancrátil fóveat 
Pongrác vértanuld ünnepe; l quaesumus, beáta solémni
s tegyen minket szolgála- tas: et tuo dignos reddat 
todra méltókká. A mi. obséquio. Per Dóminum. 

Szentlecke: Stabunt justi, 1277. 1. 

Alleluja, alleluja. r. Ez l Allelúja, allelúja. r. Haec 
az igazi testvériség, mely est vera fratérnitas, quae vi
legylizte a világ gonoszsá- cit mundi crimina: Chri
gait; követte Krisztust és st um secúta est, fnclyta te
a mennyei ország dicsliségét nens regna caeléstia. Alle
birja. Alleluja. r. Téged lúja. f. Te Mártyrum can
dicslilt, Uram, imádva a . didátus laudat exércitus, 
mártirok sokasága. Alleluja. ! Dómine. Allelúja. 

Szent evangélium : Erat quldam, 785. l. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 6.) Offertorium. (Ps. 88, 6.) 
Magasztalják, Uram, cso- Confitebúntur caell mlrabl
dáidat az egek és hűsége- lia tua, Dómlne: et veritá
det az egybegyült szentek, tem tuam in ecclésia san-
alleluja, alleluja. ctórum, allelúja, allelúja. 

Csendes imádság. Szent secreta. Sanctórum Már
Néreus, Achilleus, Do- tyrum tuórum, quaesu

mitilla és Pongrác vértanuld mus, Dómine, Nérei, Achll
dicsliséges hitvallása, ké- Jei, DomitiHae atque Pan
rílnk, Urunk, legyen kedves crátli sit tibi grata confés
ellitted; és ajánlja neked sio: quae et múnera nostra 
adományainkat és esdje kl comméndet, et tuam nobis 
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számunkra mindig bocsána- Indulgéntfam semper im-
todat. A mi Urunk. plóret. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Zs. 32, 1.) Ör- Communio. (Ps. 32, 1.) 
vendezzetek Igazak az úr- Oaudéte, justi, in Dómino, 
ban, alleluja, a jámborok- allelúja: rectos decet collau
h!'z illik a dicséret, alleluja. dátio, allelúja. 

Aldozá.s utáni imá.dsá.g. postcommunio. Quaesu
KérOnk, Urunk, hogy a mus, Dómine: ut bea

szentségek, melyeket vet- tórum Mártyrum tuórum 
tünk, Szent Néreus, Achil- Nérei, Achlllei, Domitfllae 
leus, Domitilla és Pongrác atque Pancrátii deprecatió
vértanuid könyörgésére sze- nibus, sacraménta sancta, 
rezzék meg egyre jobban quae súmpsimus, ad tuae 
számunkra a te klengesz- nobis proficiant placatiónis 
tellldésedet. A mi Urunk. augméntum. Per Dóminum. 

Mijus 13: Bellarmin Szent Róbert pOspik, hitvall6 és 
echiztanit6. 

Az ellenreformáció nagy hittud6sa. Pázmány Péter mestere és 
példaképe. Oonzagai Szent Alajos lelki vezetllje. t 1621-ben R6má
ban. X l. Pius pápa avatta szentté é8 egyháztanitónak nyllvánltotta. 

Szentnúse : ln médio, 1288. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Szent IQrátio. Deus, qui ad erró
Róbert pOspöködet és rum insldias repenéndas 

egyháztanltódat, hogy a té- etApostóllcaeSedisjurapro
vedések cselvetéseit meghiú- pugnánda, beátum Robér
althassa és az Apostoli Szék tum Pontificem tuum atque 
jogaiért kOzdheasen, csodá- Doctőrern mira eruditióne et 
latos tudással ékesltetted, virtúte decorástf: e jus méri
engedd érdemelért és közben- tls et intercessióne concéde: 
járására, hogy mi az igazság ut nos in veritátis amóre 
szeretetében gyarapodjunk, crescámus et errántium cor-
a tévedll szlvek pedig vissza- da ad Ecclésiae tuae rédeanL 
térjenek az Egyház egységé- uni tá tem. Per Dóminum 
be. A mi Urunk. nostrum. 

Szentlecke : OptAvi, 899. 1. 
Alleluja, alleluja. r. (Dán. Allelúja, allelúja. t. (Dan. 

12, 3.) Az értelmesek ton- 12, 3.) Qui doct! fúerint, 
dOkieni fognak, mint az ég- fulgébuDt quasi spléndor 
boltozat fénye. Alleluja. 'f. flrmaménti. Allelúja. t. Qui 
Akik igazságra oktatnak so- ad justitiam erúdiunt mul
kakat, mlnt a csillagok tos, quasi stellae in perpé
Orökl\n örökké. Alleluja. tuas aeternitátes. Allelúja. 
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Felajánlásra. (Zs. 72, 28.) Offertoriwn. (Ps. 72, 28.) 
Nekem azonban jó az lsten- Mihi autern adhaerére Deo 
hez ragaszkodnom, az úr- bonum est, pónere in Dó
ban, az lstenben biznom, és mino Deo spem meam: ut 
hirdetnem minden dlcsére- annúntiem omnes praedica
tedet Sion leányának ka- tiónes tuas · in portis flliae 
puiban, alleluja. Sion, allelúja. 

Csendes imádság. Áldo- secreta. Hóstias tibi, Dó
zati adományokat ho- mine, in odórem suaví

zunk neked, U runk, kellemes tátis offérimus: et praesta: 
illatul, és add, hogy Szent ut beátl Robérti mónitis et 
Róbert intésein és példáján exémplis edócti, per sémi
okulva, parancsaid ösvé- tam mandatórum tuórum 
nyén örvendező szlvvel fus- dilatáto corde currámus. 
sunk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Mt. 5, 14.) Ti Communio. (Matth. 5, 14.) 
vagytok a világ világossága; Vos estis lux mundi : sic 
úgy világoskodjék a ti vilá- lúceat lux vestra coram ho
gosságtok az emberek előtt, hominibus, ut videant ópera 
hogy lássák jótetteiteket és vestra bona, et glorfficent 
dicsőftsék Atyátokat, ki Patrem vestrum, qui ln cae
IT!ennyekbenvagyon,alleluja lis est, allelúja. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacra
A magunkhoz vett ménta, quae súmpsi

szentségek,Urunk JstenO.nk, mus, Dómine Deus noster, 
élesszék bennonk a szeretet in nobis főveant caritátis 
tOzét, melytől Szent Róbert ardórem: quo beátus Ro
hatalmas lángra gyulladva bértus veheménter accénsus 
magát szantelen Egyházad 1· pro Ecclésia tua se júgiter 
szolgálatára adta. A mi. impendébat. Per Dóminum. 

Mljus 14: Szent Bontric v6rtanu. 
Egy bGnOS r6mal asszony lntéz~je volt. l(eletl útja alkalmival 

l.itta a keresztények állhatatoss.ig.it és maga ls l(rlsztus hlve lett. 
Tanusban szenvedett vértanus.igot, 306 körül. 

Szentmise : Protexlstl, 1276. t., azalábblak kivételével: 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da, quaesumus, 
ro nk, mindenható ls- omnipotens Deus: ut, 

ten, hogy minket, akik Szent qui beáti Bonifátil Mártyris 
Bonifác vértanud annepét tui solémnia cólimus, ejus 
üljük, az ő közbenjárása l apud te i.ntercessiónibus 
segitsen előtted. A ml adjuvémur. Per Dóminum 
Urunk, jézus Kr.lsztus. nostrum jesum Christum. 
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Csendes imádság...Adomá- secreta. Munérlbus no
nyalnkat és imáinkat stris, quaesumus, Dó

fogadd el, kérünk Urunk, mine, precibúsque suscé
és a mennyei misztériumban ptis: et caeléstibus nos mun
tisztlts meg és hallgass meg da mystériis, et cleménter 
minket kegyesen. A mi 1 exáudi. Per Dóminum no-
~runk, jézus Krisztus. , strum, jesum Christum. 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Refécti 
A szent adományokban participatióne múneris 

való részvétel által megújlt- sacri, quaesumus, Dómlne 
va, kérünk, Urunk Iste- Deus noster: ut, cujus exsé
nQnk, hogy Szent Bonifác quimur cultum, intereéden te 
vértanud közbenjárására, beáto Bonifátio Mártyre 
amit az áldozatban csele-~ tuo,sentiámus efféctum. Per 
kedtünk, annak hatását Is Dóminum jesum Christum 
érezhessük. A mi Urunk. Filium tuum. 

MéJus 15: De la Salle Keresztela Szent JAnos hHvall6. 
Reimsban szDletett ; pap, majd kanonok lett. Ekkor alapl

totta meg a keresztény Iskolatestvérek kongregációját. t 1719-ben, 
Rouen ben. 

Szentmise: Os j usti, 1292. 1., az alábbiak kivételével : 

K 6nyörgés. lsten, te Ke- Qrátio. Deus, qui ad chri
resztelő Szent jános stiánam páuperum eru

hitvallót támasztottad,hogy ditiónem, et ad juvéntam 
a szegényeket a keresztény- in via veritátls firmándam, 
ségben oktassa, az ifjúságot sanetum joánnem Baptl
az igaz úton megerősítse stam Confessórem excitásti, 
és ki 6 általa az Egyház- et novarn per eum in Ecelé
ban új családot gyüjtöttél: si a familiarn collegist i: con
engedd kegyesen, hogy köz- céde propltius; utejus inter
benjárására és példájára di- cessióne et exémplo, stúdio 
csőségedért buzgólkodva és glóriae tuae ln animárum 
a lelkek üdvéért égve az salúte fervéntes, ejus in eae
O mennyei koronájának ré-,. lis corónae participes fier. 
szeseivé lehessünk. A mi valeámus. Per Dóminum-

+ A szent evangéliwn sza-l + Sequéntia sancti Evangéli 
kasza Szent Máté szerint. · secúndum Matthaeum. 

(18, 1-5.) l (18, 1-5.) 

Az időben : jézushoz járu- 1 n illo témpore : Accessé
Iának a tanltványok, runt disclpuli ad jesum, 

mondván : Ugyan ki na- ! dicéntes: Quis, putas, major 
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gyobb a mennyek országá-~ est in regno caelórum? Et 
ban? És magához hlván jé- ádvocans jesus párvulum, 
zus egy kisdedet, közéjük 

1

. státuit eum in médio eórum, 
állltá és mondá : Bizony et dixit : Amen dico vobis, 
mondom nektek, ha meg nisi convérsi fuéritis, et effi
nem változtok és nem lesz-~' ciámini sicut párvuli, non 
tek, mint a kisdedek, nem intrábitis in regnum caeló
mentek be a mennyek or- rum. Quicúmque ergo hu
szágába. Aki tehát megaláz- . rniliáyerit se sicut párvulus 
za magát, mint ez a kisded, 1 iste, hic est major in regno 
az nagyobb a mennyek or- caelórum. Et qui suscé
szágában. És aki befogad l perit unum párvulum ta
egy ilyen kisdedet az én ne-llem in nómine meo, me 
vemben, engem fogad be. , súscipit. 

M6Jus le: Szent Ubald pOsplk ts hltvall6. 
Gubbio püspöke volt; az apostoll egyszerllség, szellds~ b 

lelkipásztori hGség mintaképe. t Gubbióban, ll~ban. 
Szen~: StAtult, 1281.1., az alábbi kllnyOrgéssel: 

Könyörgés •. Seglts~gedet, Qrátio.Auxlllumtuum no
kérünk, Urunk, kien- bis, Dómine, quaesu

gesztellidötten add meg m- mus, placátus impénde: et, 
künk és Szent Ubald hit· intercesslóne beáti Ubáldi 
vallód és püspököd közben- Confessóris tui atque Pontl
járására terjeszd ki fölénk flcis, contra omnes diáboli 
kegyesen jobbodat az ördög nequltias déxteram super 
minden gonoszsága ellen., nos tuae propitiatiónls ex-
A ml Urunk. ténde. Per Dómlnum. 

M6Jus 17 : Baylonl Sant PaskAI hltvall6. 
Spanyolorszflgban pásztorfiú wlt ; késöbb ferences Jaikus

testvér és portás több kolostorban. Alllzatosság, vezeklés es fele
baráti szeretet, és főként az OIUJiszentség Iránt való tisztelet 
voltak az erényei. Ezért lett az eudtarisztlkus egyesfiletek párt
fogója. t 1592-ben, Vlllarealban, Spanyolországban. 

Szenbnise : Os justl, 1292. 1., lZ alábbi kllnyllrgéssel : 

Könyörgés. lsten, kl Szent o~átio. Deus, qui beátum 
Paskál hitvallódat tes- Paschálem Confessó

ted és véred szentséges titka rem ~uum mirlfica erga cór
iránt való csodálatos szere- poris et sánguinis tui sacra 
tettel ékesftetted: engedd mystt!rla dilectlőne decorA
kegyesen, hogy ml ls érde- sti: ctncéde propltlus; ut, 
mesek legyünk az isteni la- quam ille ex hoc divino 
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komából azt a lelki édessé-~ convivio spirítus percépit 
get meritent,---amelyet ó pinguédinem, eámdem et 
meritett: Ki élsz és ural-

1 
nos perclpere mereámur: 

kodol. • Qui vivis. 
Mijus 18: Szent Venindus vértanu. 

Umbriliban született; 15 éves korliban kegyetlenlll megkínoz
tlik hitéért, de az angyal mellette Allt ; végülis lefejezték 250 körül, 
camerln6ban. 
Szentmise: Húsvéti ídíSben Protexlstl, 1276. J., húsvéti Időn 
kivül: ln vlrtúte, 1258. J., mlndkét esetben az alébbiak kivéte-

Jével: 

Könyörgés. lsten, kl ezt a Qrátio. Deus, qui hunc 
napot Szent Venáncfus diem beáti Venántii 

vértanud gylizeimével szen- Mártyris tui triúmpho con
telted meg, hallgasd meg né- secrásti: exáudi preces pó
ped könyörgését és add, hogy puli tui, et praesta; ut, qui 
akik érdemeit tiszteljük, ejus mérita venerámur, fidei 
hitének állhatatosságát is constAntiam lmitémur. Per 
utánozzuk. A mi Urunk. Dóminum. 

Csendes imádság. Ez ado- secreta. Hane oblatió
mányt, mindenható ls- nem, omnipotens Deus, 

ten, tegyék Szent Venáncius beáti Venántii mérita tibi 
érdemei kedvessé ellltted ; reddant accéptam: ut, ipsfus 
hogy az ó segitségének támo- ~bsldiis adj úti, glóriae ej us 
gatásával dicsőségének tár- eonsórtes efficiámur. Per 
sai lehessünk. A mi Urunk. Dóminum. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi
t\. Magunkhoz vettük,! mus, Dómine, aetérnae 
Urunk, az örökélet szent- vitae sacraménta, te huml
ségeit s alázátosan kérOnk, Iliter d~:precántes: ut, beáto 
hogy Szent Venáncius vérta- Venántio Mártyre tuo pro 
nud esedezésére eszközöl- nobis deprecánte, véniam 
jenek ki számunkra bocsá-l nobis concllient, et grátlam. 
natot és kegyelmet. A rti. , Per Dóminum. 

Mijus t 9 : Celesztin Szent P6ter pipa & hitvalló. 
Először remete volt, ma}d megalapitotta Szent Benedek rend

lének legszigorúbb llgAt, a róla elnevezett celestlnus-rendet. Mllr 
72 hes agg, amikor akarrta ellenére pApAnak me(lv6Jasztottllk. 
Négyhónapi uralkodfls utat azonban lemondott. Nemsokéra meg
balt, 1296-ban. 

Ugyanezen a napon Ulnepll az Egybflz Szent Pudentlana azllz 
emlékezetét, ki Szent rraxedis Oul. 21.) testvére volt és a 2. 
században élt Rómflban. 

Szentmise : SJ dikgis, 1248.1. az alAbbl könyörgéssel : 



MÁJUS 20. ÉS 25. 973 

Könyörgés. lsten, ki Ce- Qrátio. Deus, qui beátum 
!esztin Szent Pétert a Petrum eaelestinum ad 

pápai trónra emelted és summi pontificAtus ápicem 
megtanltottad, hogy azt sublimásti, quique illum hu
az alázatos életért újra el- militátl postpónere docul
hagyja; engedd kegyesen, stl: concéde propiti us; ut 
:togy példájára mindent ejus exémplo cuncta mundl 
megvessQnk a világon és desplcere, et ad promlssa 
Igy méltán elnyerhessQk az humilibus praemia perve
alázatosaknak igért jutai- nlre fellelter mereámur. Per 
makat. A ml Urunk Jézus Dóminum nostrum jesum 
l(risztus. : Christum. 
fA 2. köny!lrgés, csendes és áldozils utáni imádság, megemlékezés 
Szent Pudentlana szQzröl a Dllexlstl kezdetil szentmlse imádságai. 

val, 1309. 1.) 
MáJus 20 : Szlenal Szent Bemardin hftvall6. 

Ferences szerzetes volt és Kapisztrán Szent János mestere, 
Hires népszónok és Jézus szent Neve Iránt való ájtatossig terjesz
tője. Az ö szellemét valósitják meg a Credo-egyesületek. t 1444-
ben, Aqulllában. 

Szentmise : Os justl, 1292.1., az alábblak kivételével : 

Könyörgés.Urunkjézus,ki IQrátio. Dómine jesu, qui 
Szent Bernardin hitval- beáto B~rnardíno Con

lódnak szent neved Iránt fessőri tuo exlmlum sanctl 
rendkivüli szeretetet adtál: nóminis tui amórem tribui
érdemeiért és könyörgésére, st!: ejus, quaesumus, méri
kérQnk, öntsd belénk ke- tis et intercessióne, splritum 
gyesen szereteted lelkét : nobis tuae dilectiónis benlg-
Ki élsz. , n us infúnde: Qui vivis. 

Szent evangéliwn : Ecce nos, 1299.1. 
Május 25 : VII. Szent Gergely pápa & hltvall6. 

A clunyi bencés kolostor szerzetese volt. Mlkor Rómába kerüli, 
nagy tehetsége és az Egyházhoz való hGsége több pápa nagy támo
gatójflvá tette. 1073-ban maga ls pápa lett. IV. Henrik csiszárral 
folytatott investltura-kilzdelemben menekülnie kellett és Salerno
ban halt me~t, 1085-ben. Utolsó szavai voltak : oSzerettem az igaz. 
sigot és gyfilöltem az Igazságtalanságot; azért halok meg szám
kivetésben.• 

Ugyanezen a napon üli az EgyhAz I.SzentOrbán pápa·és vér
tanu emlékezetét ; t 230-ban. 

Szentmise :. Si diligis 1248. J., a( alábblak kivételével.: 

Könyörgés. lsten, a ben-,Qrátio. Deus, in te spe
ned reményl~k er~s- rántium fortitúdo, qui 

sége, te Egyházad szabad- beátum Oregórium Confes-
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ságának megvédésére Szent sórem tuum atque Pontifi
Gergely hitvallódat és pá- cem, pro tuénda Ecclésiae 
pádat az állhatatosság eré- libertáte, virtúte constán
nyével megerlísltetted; add, tiae roborásti: da nobis, 
hogy példájára és közben-~ ejus exémplo et interees
járására minden támadást sióne, ómnia adversántia 
bátran legyllzzünk. A mi fórtiter superáre. Per Dó-
Urunk. minum. 

A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Orbtnról: 

Könyörgés. Nyájadra, oratio. Gregem tuum, 
örök Pásztor, tekints Pastor aetérne, piacá

le kiengesztellldötten : és tus inténde : et, per beátum 
örök oltalommal lirizd meg Urbanum. Mártyrern tuum 
Szent Orbán vértanud és atque Summum Pontificem, 
pápád által, akit egész Egy- perpétua protectióne eu
házad pásztorává tettél. A l stódi; quem totlus Ecclésiae 
mi Urunk, jézus Krisztus, praestitisti esse pastórem. 
te Fiad által. Per Dóminum nostrum. 

A 2. csendes imtdstg : Szent Orbtnról: 

Fogadd el jóságosan, 
Urunk, a neked örömmel 

hozott ajándékokat, és add 
meg, hogy Szent Orbán köz
benjárására Egyházad mint 
a hit sértetlenségének ör
vendezhessék, mint pedig 
mindenkor nyugodt ldlik
ben ujjonghasson. A mi 
Urunk. 

M 
ú nera, quae tibi, Dó
mine, laetántes offéri

mus, súspice benignus, et 
praesta: ut, intereedén te be
áto Urbano, Ecclésia tua et 
fidei integritáte laetétur, et 
témporum tranquillitáte 
semper exsúltet. Per Dómi
num nostrum. 

A 3. tldods uttnl lmtdstg : Szent Orbtnról : 

Soka~ítsd meg, kérünk Multiplica, quaesumus, 
Urunk, Egyházadban ne- Dómine, in Ecclésia tua 

künk adott kegyelem lelkét: splritum grátiae, quem de
hogy Szent Orbán vértanod disti: ut beáti Urbani Márty
és pápád könyörgésére ne rls túi atque Summi Pontlfi
nélkütözze sem a pásztor a cis deprecatióne nec pastőri 
nyáj engedelmességét, sem oboediéntia gregis nec gregi 
a nyá.i a pásztor gondját. desit cura pastóris. Per Do-
A mi Urunk. num nostrum. 
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Mijus 26 : Néri Szent Flilöp hltval16. 
f:vtlzedeken át áldflsos apostoll tevékenységet fejtett kl 

Rómában, különösen a szegények, betegek közt és az ifjúság köré
ben. Meghalt 1595-ben, Rómában. 

Ugyanezen a napon üll az Egyház Szent Aladflr (Eleutherius) 
pápa és vértanu emlékezetét. Görög származású volt. Mlnt pápa 
a montanistflk eretneksége ellen küzdlltt. t 189-ben. 

Bevonulbra. (Róm. 5, 5.) Introitus (Rom. 5, 5.) 

•

z lsten szeretete ki· Báritas Dei diffúsa est 
áradt szlvünkbe az in córdibus nostris 
lJ, bennünk lakozó per inhabitántem 

Lelke által. (H. i. Alleluja, Splritum ej us in nobis.(T. P. 
alleluja.) (Zs. 102, L) Áldjad Allelúja, allelúja.) (Ps. 102, 
lelkem az Urat: s egész ben- 1.) Bénedic, án ima mea, Dó
slJm az ő szent nevét. r. mino: et ómnia quae intra 
DicslJség az Atyának és me sunt, nómini sancto e jus. 
Fiúnak. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
Fülöp hitvallódat szen- Philíppum Confessórem 

teid dicsőségére emelted, tuum Sanctórum tuórum 
engedd kegyesen, hogy akik l glória sublimásti: concéde 
ünnepét örömmel üljük, propiti us; ut, cujus solemni
erényeinek példájából hasz- l táte laetámur, ejus virtú
not merlthessünk. A mi tum proficiámus exémplo. 
Urunk. l Per Dóminum. 

A 2. kilnyörgés : megemlékezés Szent Aladflrról : 

Könyörgés. Nyájadra, oratio. Gregem tuum, 
örök Pásztor, tekints Pastor aetérne, piacá

le kiengesztelődötten : és tus inténde : et, per beá
örök oltalommal őrizd meg tum Eleutherium Mártyrern 
Szent Aladár vértanud és tuum atque Summum Pon
pápád által, akit egész Egy- tlficem perpétua protectióne 
házad pásztorává tettél. A custódi ; quem totlus Ecclé. 
mi Urunk, Jézus Krisztus, siae praestitisti esse pas
a Te Fiad által, ki veled él tórem. Per Dóminum no-
és uralkodik. strum. 

Szentlecke : Optávl, 899. l. . 
Atvonulásra. (Zs. 33, 12,1 Graduale. (Ps. 33, 12 et 

6.) Jöjjetek fiaim, hallgas- 6.) Venite, fUii, audite me: 
satok reám, hadd oktassa-~ timórem Dómini docébo 
lak az úr félelmére. r. Járul- vos. Y. Accédite ad eum, et 
jatok hozzá és felvidultok ;és illuminámini: et fácies ve
arcotok nem szégyenül meg. l strae non confundéntur. 
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Alleluja, alleluja. r. (Jer. Allelúja, allelúja. .,. 
sir. l, 13.) A magasból tozet (Thren. l, 13.) De excélso 
bocsátott csontjaimba és mlslt ignem in őssibus mels, 
kioktatott engem. Alleluja. et erudlvit me. Allelúja. 

Húsvéti Időben a graduale helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. r. (Jer. Alleluja, allelúja. 1. 
sir. l, 13.) A magasból tüzet (Thren. l. 13.) De excélso 
bocsátott csontjaimba és mlsit lgnem in őssibus mels, 
kioktatott engem. Alleluja. et erudlvit me. Alleluja. r. (Zs. 38, 4.) Szlvem ben- r. (Ps. 38, 4.) Concálult 
silmben felhevolt: és elméi- cor meum intra me: et in 
kedésemben lángra gyúlt. meditatlőne mea exardéscet 
Alleluja. ignls. Allelúja. 

Szent evangélium: Sint lumbl vestri, 1294. 1. 
Felajánlásra. (Zs. 118, 32.) Offertorium. (Ps. 118, 32.) 

Parancsaid útján futok, Viam mandatórum tuórum 
mert szlvemet te bátorltod. cucúrri, cum dllatástl cor 
(H. i. Alleluja.) meum. (T. P. Allelúja.) 

Csendes imádság. Az itt secreta. Sacriflcils prae
levi! adományokra, ké- séntibus, quaesumus, 

rOnk, Urunk, tekints le meg- Dómlne, lnténde placátus: 
engesztelildve és add: hogy et praesta; ut illo nos Igne 
a Szentlélek azzal a tfizzel · Splritus Sanctus lnflámmet, 
gyujtsa lángra szlvOnket, l quo beátl Philippi cor mlra
amely Szent FQiöp szlvét billter penetráv1t. Per Dó
csodálatosan áthatotta. A ml mlnum ... in unltáte ejús
Urunk .•• ugyanazon Szent-l dem. 
lélekkel. 

A 2. csendes imádsig : Szent Aladárról : 

Csendes imádság. A fel-ISecreta. Oblátls munéri
ajánlott adományok- bus, quáesumus, Dó

kal, kérQnk, Urunk, jóságo- mine, Ecclésiam tuam be
san világosltsd meg Egy- nlgnus lllúrnina : ut, et gre
házadat, hogy nyájad is gis tui profidat ubique suc
mindenhol gyarapodjék és a céssus, et grati flant nómini 
pásztorok is a te kormány- tuo, te gubernánte, pastóre
zásod alatt neved iránt há- res. Per Dóminum nostrum 
lásak legyenek. Ami Urunk. Jesum Christum . 
• Áldozásra. (Zs. 83, 3.) Communio. (Ps. 83, 3.) 
Ujjongva eped szlvem és Cor meum, et caro mea 
testem az élil Isten után. exsultavérunt ln Deum vi· 
(H. i. Alleluja.) vum. (T. P. Allelúja.) 
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Áldozás utáni imádság., postcommunio. Caelésti
t-\. Megfzlelve, Urunk, a l bus, Dómine, pasti de
mennyei örömöket: kérünk, llclls: quaesumus: ut beáti 
hogy Szent Fülöp hitvallód l Philippi Confessórls tui mé
érdemei és követése által ritis et lmitatióne, semper 
mindenkor vágyakozzunk éadem, per quae veráciter 
azokra, amik által valóban vlvimus, appetámus. Per 
élünk. A mi Urunk. Dóminum nostrum. 

A 2. áldozfis utáni Imádsiig : Szent Aladárról : 

Áldozás utáni imádság., postcommunio. Refec
A szent eledellel táp- tióne sancta enutrltam 

lált Egyházadat, kérünk gubérna, quaesumus, Dó
Urunk, megengesztelődöt- mine, tuam placátus Ecelé
ten kormányozd : hogy ha- siam : ut, poténti modera
talmas irányításoddal ve- tióne dirécta, et increménta 
zetve elnyerje szabadságá- libertátis acclpiat et in reli
nak növekedését és a vallás giónls integritáte perslstat. 
sértetlenségében megma- Per Dóminum nostrum 
radjon. A mi Urunk. 1 je5um Christum. 

Mijus 27: Szent B6da VenerabUla hltvall6 & echiztanH6. 

Az angol bencések legnagyobb tudósa. •Az angol történetfris 
atyja•. Tudásával szentsége versenyzett. t 735-ben, a yarrowl 
kolostorban. 

Ugyanezen a napon QU az Egyház Szent jános pápa és vér
tanu emlékezetét. Az ariimus Nagy Teodorik császár Ravennil
ban fogsigba vetette és ott halt meg 52~ban. 

Szentmise: Jn médlo, 1288. l. az alllbblak kivételével. 

Könyörgés. Isten, kl Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadat Szent Béda siam tuam beátl Bedae 

hitvallód és egyháztanltód Confessórls tui atque Doctó
tudományával megdicsóf- ris eruditlóne clarfficas: con
ted; engedd kegyesen szol- céde propltlus fámulis tuis; 
gáidnak, hogy bölcsesége ejus semper illustrári sa
mindig megvilágositsa és ér- piéntia et méritis adjuvárl. 
dernel segftsék őket. A mi Per Dómlnum nostrum je-
Urunk jézus Krisztus. sum Christum. 

(A 2. kOnyOrcés, caendes és llldozlls utiini lmidsflg : megemlékezél 
J. Szent János pipa és vértanuról, a SI diligis kezdetil azent-

mlse lm.tdsllgalval, 1248. 1.) 
Missdle. 62 
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M6Jua 28: Szent Agoston piispök és hltval16. 
A római Szent AndrAs-kolostor perjele volt, mikor Nagy Szent 

Gergely pápa negyven bencés tArsAvai elküldötte Anglia meg
térftésére. Igy lett Anglia apostola. t 604·ben. 

Szentmise : Sacerdőtes tul, 1285.1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki az an-, Qrátio. Deus, qui Angió
gól törzseket Szent rum gentes, praedica

Ágaston hitvallód és püspö- tióne et miráculis beáti Au
köd tanltásai és csodái 

1 

gustini Confessórls tul at
által az igaz hit fényével que Pontlficis, verae fidei 
megvilágositaní méltóztat- . luce illustráre dignátus es: 
tál : engedd, hogy közben-~ concéde; ut, ipso interve
járására a tévelygők szive niénte, errántium corda ad 
is visszatérjen igazságod veritátis tuae rédeant uni
egységébe, és ml is egyek tátem, et nos in tua simus 
legyünk akaratod teljeslté- voluntAte concórdes. Per 
sében. A mi Urunk. Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a tesszalonikalakhoz Apóstoli ad Thessalonicén-
. Irt leveléből. (l. 2, 2-9.) ses. (l. 2, 2-9.) 

Testvérek : Bizodalmunk fratres: Fidúciam habúi
volt az Istenünkben, mus in Deo nostro loqui 

hogy a nagy gondok köze- ad vos Evangélium Dei in 
pette hirdessük nektek az multa sollicitúdine. Exhor
lsten evangéliumát. Mert a tátio enim nostra non de er
mi intli beszédünk nem róre, neque de immundftia, 
fakad sem tévedésből, sem neque in dolo, sed sicut pro
tisztátalanságból, és nem báti sumus a Deo, ut ere· 
történik álnoksággal, hanem derétur nobis Evangélium: 
amikép az lsten kipróbált ita lóquimur, non quasi ho
és Igazolt minket, hogy ránk mlnibus placéntes, sed Deo, 
bizassék az evangélium: qui pro ba t corda nostra. Ne
akkép beszélünk, nem mint que enim aliquándo fúimus 
olyanok, kik az emberek ln sermóne adulatlónis, si
tetszését keresik, hanem az cut scitis: neque in occasió
lstenét, aki vizsgálja szlvün- ne avariti ae: Deus testis 
ket. Egyáltalában nem szo- est: nec quaeréntes ab homi
kásunk a hizelgő beszéd, nibus glóriam, neque a vo
amint tudjátok, sem az bis, neque ab áliis; cum pos
alkalomkeresés a kapzsi- sémus vobis ónerl esse ut 
ságra, amire tanunk az ls- J Christi Apóstoli: sed fact i 
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ten. Nem ls kerestük az el- sumus párvull in médlo ve
lsmerést az emberektlll, sem strum, tamquam si nutrlx 
tllletek, sem másoktól. Ha- fóveat flllos suos. Ita desi
bár rátok nehezedhettünk derántes vos, cúpide vole
volna, mint Krisztus apos- bámus trádere vobis non 
tolai, mégis úgy voltunk solum Evangélium Dei, sed 
köztetek, mint kicsinyek, étiarn ánimas nostras: quó
oly módon, amint a dajka niam caríssimi nobis facti 
ápolgatja gyermekét. Ak-l estis. Mémores enim estis, 
ként ragaszkodtunk hozzá-~ fratres, labórls nostri, et fa
tok és szlvesen akartuk nek- tlgatiónis: nocte ac die ope
tek adni nemcsak az lsten l rántes, ne quem vestrum 
evangéliumát, hanem éle- · gravarémus, praedicávimus 
tünket is, mert nagyon 1l in vobis Evangélium Dei. 
megkedveltünk titeket. Em-
lékeztek ugyanis, testvérek, munkánkra és fáradozá
sunkra; éjjel-nappal dolgoztunk és úgy hirdettük nála
tok az lsten evangéliumát, hogy ne legyünk kGzületek 
senkinek sem terhére. 

Szent evangéliwn : Designllvlt, 940. 1. 

Csendes imádság. Fel- secreta. Sacrifidum tibi 
ajánljuk neked, Urunk offérimus, Dómine, in 

az áldozatot Szent Agoston solemniUte beáti Augustini 
püspököd és hitvallód ünne- Pontificis et Confessóris tui, 
pén alázattal kérve, hogy humíliter deprecántes: ut 
az elveszett juhok térjenek oves, quae perlérunt, ad 
vissza az egy akolba és ezzel unum ovlle revérsae, hoc 
az üdvös eledellel táplálkoz- salutári pábulo nutriántur. 
zanak. A mi Urunk. l Per Dóminum. , 
J\ Jdozás utAn.i imádság. postcommunio. Hóstia sa
f'\ Az üdvötszerzó áldo- lu tári refécti: te, Dó
zattal megújltva, alázattal mine, súpplices exorámus; 
kérünk, Urunk, hogy azt ut éadem, beátl Augustini 
Szent Ágoston közbenjárá- interveniénte suffrágio, in 
sára mindenhol és minden- omni loco nómini tuo júgl
koron bemutassák neved-l ter immolétur. Per Dómi-
nek. A ml Urunk. num nostrum. 

Május 29: Pazzi Snnt Márla Magdolna azaz. 
firenzei régi nemes család sarja. Tlz éves korAban szúzességet 

fogadott, később karmelita lett. jelszava : szenvedni vagy meg
halni. Igy Jutott el az lstennel való misztlkus egyesülésig. Meg
halt 1607-ben. 

62• 



980 MÁJUS 30. ÉS 31. 

Szenbnise : Dilexlstl, 1309, 1., az: alibbl kOnyOrgéssel : 

Könyörgés. lsten, a szü- Qrátio. Deus, virginitátis 
zesség kedvelője, ki amátor, qui beátam Ma

Szent MáriaMagdolna szüzet rlam Magdalénam VIrginem 
szeretetedre gyullasztottad tuo amóre succénsam, eae
és mennyei adományokkal léstibus donis decorásti: da 
ékesftetted: add, hogy akit ut, quam festlva celebritáte 
az ünnepi áldozat bemutatá- venerámur, puritá te et cari· 
sával tisztelünk, tisztaságá- 1 táte imitémur. Per Dómi
ban ésszeretetében utánoz-l num nostrum Jesum Chris-
zuk. A mi Urunk. tum. 

Május 30: l. Szent FéJa pépa és vértanu. 

Sok szenvedésével ~rdemelte kl a vértanu nevet. 269-274-i& 
korminyozta a viligot. 

Szenbnise: Si diligis 1248.1. 

M!jus 31 : Merlci Szent Angela ezliz. 

Szegény szülők gyermeke. Szenttöldre zarindokolt s ezután 
alapltotta meg az Orsolya-apicAkat. Először a felebarátJ szeretet 
gyakorlisa volt a céljuk, kés6bb tanltókká lettek. t 1540-ben. 

Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Petronilla szüz 
emlékezetét. A Flaviusok ensziri családjából szirmazott. Valő
szinil Szent Péter keresztelte meg. t az l. században, Rómában. 

Szentmise: Dllexlstl, 1309.1., az alilbblak klvételévtl : 

Könyörgés. lsten, ki azt l Qrátio. Deus, qui novum 
akartad, hogy Szent per beátam Angelarn 

Angela által Egyházad- sacrárum Virginum collé
ban a neked szentelt szüzek gium in Ecclésia tua floré
új társasága viruljon fel: scere volufsti: da nobis, e jus 
add, hogy az ő közbenjárá- intercessióne, angélicis mó
sára angyali életet élhes- ribus vivere; ut, terrénis 
sQnk és minden földiről le-, ómnibus abdicátis, gáudlis 
mondva, az örök örömök pérfrui mereámur aetérnis. 
élvezésére méltók legyünk. Per Dóminum nostrum Je
A mi Urunk. l sum Christum, Filium tuum. 

(A 2. kllnyllrgés : megemlékezés Szent Petronllláról, a Dilexlst 
kezdetil szentmise könyörgéseivel, 1309. 1.) 
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Csendes inWiság. Az ado- secreta. Hóstla, Dómine, 
mányok, melyeket Szent quam tibi beátae An

Angela emlékünnepén, ne- gelae memóriam recoléntes 
ked, Urunk, elhoztunk, offérimus, et nostrae pravi
esdjék kl a bocsánatot tátis véniam implóret, et 
hibáinkért és szerezzék meg 

1 

grátlae tuae nobis dona con
nekünk kegyelmed aján- cfllet. Per Dómlnum no-
dékait. A ml Urunk. strum jesum Christum. 

(A 2. csendes imAdság: Szent Petronillár61, 1310. 1.) , 
A.ldozás utáni imádsáa:. postcommunio. Caelésti 

J-\ A mennyel tápláléktÓI allmónia refécti, súppli
megújltva, alázatosan ké- ces te, Dómine, deprecá
rünk, Urunk, hogy Szent mur: ut beátae Angelae pré
Angela imájára és példájára cibus et exémplo, ab omni 
minden szennytől megtisz- labe mundáti, et córpore 
tuljunk és neked testileg tibi placeámus, et mente. 
és lelkileg tessünk. A mi Per Dóminum nostrum je-
Urunk. sum Christum. 

(A 2. áldozás utáni imádsiig: Szent PetroniiiAról, 1311. 1.) 



Péntek, úrnap nyolcada után: jézus szentséges Szívének 
ünnepe. 

Ezen ünnep liturgiájának tárgya: a) a j ezus testi szive, 
amennyiben a második isteni személlyel való titokteljes egyesü
lessel isteni és ezért imádásra méltó Sziv b) jézus testi szive, mint 
jézus istenemberi szereleiének székhelye és forrása, amellyel 
mennyei Atyja és az emberek iránt viseltetik. c) jézus mindenek
felet ti szeretde, ki szfvéböl merftette az erőt mindazon magasztos 
és csodálatos tettekhez, melyeket lelkünk üdvözltésére véghez
vitt és visz most is mennyei dicsöségében és a legméltóságosabb 
Oltáriszentségben való titokteljes jelenlétében." 

jézus Szlve tiszteletének szelleme és tartalma oly régi, mint 
maga az Egyház. J<ülsö formáját azonban Szent Benedek két 
nagylelkti leányának munkája alapltotta meg. Szent Gertrúd 
(1256-1302): •Az isteni szeretet küldötte• és Hackeborni 
Szent Mechtild (1241-1299) : •Lelki kegyelmek könyve•. Buzgó 
apostolai voltak még jézus Szíve tiszteletének többek között 
Canisius Szent Péter ( 1521-1597) és Eudes Sze nt jános, a 
jézus és Mária szeniséges Szive tisztelet papi kongregációnak 
alapttója (t 1680). Szalézi Szent Ferenc (1567-1622) is mtivei
ben különösképpen j ézus Szfve iránti szeretetre tanft és lelki 
leányait eredetileg •Jézus Szive leányai nak• nevezte. J<özülük 
választotta ki az úr az eszközöket, akik által legszentebb Szfve 
tiszteletének azon külsö formáját és je:entését adta, ahogy 
ma a l! turgiában és a hívó nép szívében él. Szolgálójának: Ala
coque Szent Margitnak (1647-1690) egy látomásában kínyilvá
nft.otta : •Azt aka rom, hogy úrnapja nyolcada utáni pénteken az 
egesz Egyházban Szívem tiszteletérc tinnepet tartsanak . .. Azok
nak a nevei, akik az én isteni szivemet tisztelik és ezt az ájtato~
ságot az emberek közölt terjesztik, legyenek szfvembe Irva éi én 
sohasem akarom onnan kitörölni azokat•. 
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XIII. Kelemen pllpa az ünnepet jövéhagyta (1765), IX. Plus 
az egész Egyhbba bevezette (1856) és XIII. Leó elsllrendO 
ünneppé emelte (1889), XI. Plus pflpa külön mlseszöveget rendelt 
el erre az ünnepre (1929). 

jézus szentséges Szlvének ünnepén, ha csak lehet, járuljunk a 
szentáldozAshoz, engesztt•Iésül azon bántalmakért, melyekkel az 
isteni Szlvet a legméltóságosabb Oltáriszentségben Illetik és 
vegyünk részt az ünnepélyes felajánlflson, mely által a hivlik az 
isteni Szlv szolgálatának szentelik magukat. Az Úr kinyilat
koztatása alapján kilenc egymásután következő hónap első pén
tekén jflruljunk a szentáldozáshoz, felajánlva a fent emlitett 
engesztelésül. Miután jézus Szlvének ünnepe legtöbbször június 
hónapjára esik, azért ez a hónap a legszentebb Szlv tiszteletének 
szentelt hónap. 

Bevonulásra. (Zs. 32, ll, 19.) 

•

zlve szándéka nem
zedékről- nemzedék
re, és megmenti 

a haláltóllelküket és éhinség 
idején táplálja őket. (H. i. 
Alleluja, alleluja.) (Zs. 32, l.) 
Ujjo!'gva zengjetek, igazak, 
az Urnak,'' a jámborokhoz 
illik a dicséret. 8'. Dicsőség. 

Könyörgés. lsten, ki ir
galmasságodban Szent 

Fiadnak bűneink által ha
lálra sebzett Szlvében ne
künk szeretetednek véghe
tetlen kincseit nyujtani mél
tóztatol: engedd, könyör
günk, hogy mfg áldozatunk 
hódoló tiszteletét neki be
mutatjuk, ugyanakkor mél
tó elégtételünk adóját is le
rójuk. Ugyanazon jézus 
Krisztus által. 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak az efezusiakhoz Irt 

leveléblll. (3, 8-19.) 

Testvérek: Nekem, az ösz
szes szentek között a 

legkisebbnek jutott osztály
részül a kegyelem: hirdetni 

Introitus. (Ps. 32, ll et 19.) 

[logitatiónes Cordis 
ejus in generatlőne 
et generatiónem: ut 

éruat a morte ánimas eórum 
ct alat eos in fame. (T. P. 
Alleluja, alleluja.) (Ps. ibid., 
l.) Exsultáte, justi, in Dó
mino : rectos decet collau
dátio. 8'. Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui nobis 
in Corde Flllii tui, nos

tris vulneráto peccátis, in
finltos dilectiónis thesáuros 
misericórditer larglri digná
ris: concéde, quáesumus: 
ut, illi devótum pietátis 
nostrae praestántes obsé
quium, dignae quoque satis
factiónis exhibeámus offi
cium. Per eúmdem Dómi
num nostrum jesum Chris
tum. 
Léctio Epistolae beáti Pauli 

Apóstali ad Ephésios. 
(3, 8-19.) 

f ratres: Mihi, ómnium 
sanctórum minimo, data 

est grátia haec, in gén
tibus evangelizáre investi-
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a pogányok közt I<risztus gábiles divltlas Christi, et 
felfoghatatlan gazdagságát illumináre omnes, quae sit 
és felvilágosftani minden- dispensátio sacraménti ab
kit, miként vált valóra a ti- scónditi a sáeculis in Deo, 
tok, amely öröktól fogva el qui ómnia creávit : ut in
volt rejtve a mindeneket notéscat principátibus et 
teremtő Istenben, hogy potestállbus in caeléstibus 
most kinyilvánfttassék az per Ecclésiam multifórmis 
Istennek sokszoros bölcse- sapiéntia Dei, secúndum 
sége a mennyei fejedelem- praefinitlónem saeculórum, 
ségeknek és hatalmasságok- quam fecit in Christo Jesu, 
nak az egyház útján az örök Dórnino nostro, in quo 
végzés szerint, mely betel-~ habémus fidúciam et accés
jesedett I<risztus Jezusban, sum in confidéntia per 
a mi Urunkban, akiben bi- fidern ejus. Hujus rei grátia 
zodalmunk van és bátor- flecto génua mea ad Pat
ságos útunk a benne való l rem Dómini nostri Jesu 
hit által. Ez okból hajtom Christi, ex quo omnis pa
meg térdemet a mi Urunk térnitas in eaelis et in terra 
Jézus I<risztus Atyja előtt, nominátur, et det vobis se
akitől minden nemzetség cúndum divftias glóriae 
nevét nyerte a mennyben és suae, virtúte corroborári per 
a földön. Adja meg nektek ! Splritum ejus in interiórem 
dicsőségének gazdagsága i hóminem, Christum habi
szerint, hogy megerősödje- ' táre per fidern in córdibus 
tek benső emberré az ó l vestris: in caritáte radicáti, 
Lelke által, hogy Krisztus ' et fundáti, ut possfUs com
a hit által szlvetekben lak- prehéndere cum ómnlbus 
jék; s a szeretetben meggyö- sanctis, quae sit latltúdo, et 
kerezve és megalapozva Je- longitúdo, et sublímitas, et 
gyetek s fel tudjátok fogni profúndum: sci re ét iam su
az összes szentekkel együtt, pereminéntem sciéntlae ca
mi a szélesség és a hosszú- ritátern Christi, ut imple
ság, a magasság és a mély- ámini in omnern plenitúdi
ség, és megismerhessétek nem Dei. 
I<risztusnak szeretetét is, l · 
mely meghaladja a megismerést, s beteljetek az lsten
nek egész teljességével. 
Átvonul~ (Zs. 24, 8-9.) Graduale. (Ps. 24, 8-9.) 

Édes az Ur és igazságos s Dulcis et rectus Dóminus, 
azért útbaigazftja a vét- propter hoc .legem dabit 
keseket. r. Vezérli a jóban delinquéntibus in via. r. 
az alázatosakat, megtanltja Diriget mansuétos in judl
útjaira a szelldeket. ' elo, docébit mites vias suas. 
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Alleluja, alleluja! l'. (Mt. Allelúja,allelúja.r.(Matth. 
11,29.)Vegyétek magatokra Il, 29.) Tóllite jugum meum 
az én Igámat és tanuljatok super vos, et diselte a me, 
tőlem, mert szelid vagyok és quia mitls sum, et húmllis 
alázatos szfvú; és nyugalmat corde: et inveniétis réquiem 
találtoklelketeknek.AIIeluja. animábus véstrls. Allelúja. 
Hetvened vasAmap utAn fogadalmi mlsékben az Alleluja és a J. 

helyett ezt mondjuk: 
Böjti ének. ~Zs. 102, 8-10.) Tractus. (Ps. 102, 8-10.) 

Irgalmas az Ur és könyörü- Miséricors et miserátor Dó
letes, hosszan tűrő és felette mlnus, longánimus et mul
kegyelmes. r. Nem tartja tum miséricors. r. Non in 
meg haragját mindenkoron, perpétuum lrascétur, neque 
és nem fenye~et mindörökké in aetérnum commlnábitur. 
r. Nem buneink szerint r. Non secúndum peccáta 
bánt velünk és nem gonosz- nostra fecit nobis, neque se
ságaink szerint fizetett meg cúndum lniquitátes nostras 
nekünk. retrlbuit nobis. 

Húsvéti ídélben a graduale és a tractus helyett ezt mondjuk : 
Alleluja, alleluja. r. (Mt. Allelúja,allelúja.r. (Matth 

ll, 29 és 28.) Vegyétek ma- ll, 29 et 28.) Tollite jugum 
gatokra az én igámat és ta- meum super vos, et diselte 
nuljatok tőlem, mert szelid a me, quia mitis sum et hú
vagyok és alázatos szlvű; és mllis Corde: et inveniétis ré
nyugalmat találtok lelke- quiern animábus vestris. Al
teknek. Alleluja. r. Jöjje- lelúja. r. Venite ad me, om
tek hozzám mindnyájan, nes qui Jaborátis, et oneráti 
kik elfáradtatok és meg estis, et ego reflciam vos. 
vagytok terhelve, és én fel- Allelúja. 
üdltlek titeket. Alleluja. 
+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. 

(19, 31-37.) (19, 31-37.) 

Az időben: A zsidók pe- l" illo témpore: Judaei, 
dig (mivel készületnap (quóniam Parascéve erat) 

volt), hogy ne maradjanak ut non remanérent ln cruce 
kereszten a testek szomba- córpora sábbato, (erat enim 
ton (mert ama szombatnap magnus dies ille sábbati) ro
nagy vala), kérék Pilátust, ! gavérunt Pilátum, ut fran
hogy törjék meg azok szár- geréntur eórum crura, et 
csontjait, és vegyék le őket. tolleréntur. Venérunt ergo 
Menének hát a katonák, és mllites: et primi quidem 
u elsilnek ugyan megtörék fregérunt crura, et altérius, 
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szárait és a másiknak is, kit 
megteszitettek ővele. Mikor 
pedig Jézushoz értek, lát
ván, hogy ő már meghalt, 
nem törék meg szárait, ha
nem egyik katona lándzsá
val megnyitá oldalát, mely
MI legottan vér és viz jöve 
ki. És aki ezt látta, bizony
ságot tett róla, és igaz az ő 
tanusága. És az tudja, hogy 
igazat mond, hogy ti is higy
gyetek. Mert ezek azért tör
téntek, hogy beteljesedjék 
az (r ás: Csontot nem fog
tok törni benne. És ismét 
más frás mondja: Látni 
fogják, kit vertenek által. 

Felajánlásra. (Zs. 68, 21.) 
Gyalázatot és nyomorúsá
got szenved a szívem, ke
restem, kl szánakozzék raj
tam, de nem akadt senki 
sem, ki vigasztaljon engem, 
de senkit sem leltem. 

qui cruciflxus est cum eo. 
Ad Jesum autern cum ve
nlssent, ut vidérunt eum 
jam mórtuum, non fregé
runt ejus crura; sed unus 
mflltum Jáncea latus ejus 
apéruit, et contlnuo exfvlt 
sanguis, et aqua. Et qui vi
dit, testimónlum perhfbult: 
et verum est testimónium 
ejus. Et ille scit quia vera 
dicit, ut et vos credátis. 
Facta sunt enim haec ut 
Scriptúra implerétur: Os 
non comminuétis ex eo. Et 
Iterum ália Scriptúra dicit: 
Vidébunt in quem trans
fixérunt. 

Offertoriwn. (Ps. 68, 21.) 
lmpropérium exspectávit 
cor meum, et misérlam: et 
sustlnul qui simul contrlsta
rétur, et non fuit: et qui 
consolarétur, et non invéni. 

Húsvéti ldöben a fogadalmi mlsékben nt mondjuk : 
(Zsoltár 39, 7-9.) Égő- s (Psalmus 39, 7-9.) Holo-

bílnért való áldozatot nem cáustum et pro peccáto 
követelsz, ezért mondom: non postulásti; tunc dlxi: 
fm, eljövök. A könyv élén Ecce, vénio. ln cáplte libri 
az van Irva felőlem, hogy scriptum est de me ut 
akaratodat teljesltsem, ezt fácerem voluntátem tuam: 
akarom, én Istenem, tör- Deus meus, vólui et legern 
vényed itt van szlvemben, tuam in médio Cordis mei, 
alleluja. allelúja. 

Csendes im!dság. Tekints, secreta. Réspice, quae
kérünk, Urunk, szerel- sumus, Dómine, ad in

mes Fiad Szlvének kimond- effábllem Cordis diléctl 
hatatlan szeretetére, hogy Filii tul caritátem, ut quod 
az, amit most felajánlunk, afférimus sit tibi munus 
legyen előtted kedves és bíl- accéptum et nostrórum ex
neinkért engesztelést nyujtó piátio dellctórum. Per eúm
áldozat. Ugyanazon a ml. dem Dómlnum. 
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Prefáció Jézus Szivéröl, 565. l. 
Áldozásra. (Ján. 19, 34.) Communio. (Joann. 19, 

Egyik katona lándzsával 34.) Unus, mllitum Jáncea 
megnyitá oldalát, melyből tatus ejus apéruit, et con
legottan vér és viz jöve ki. ti n uo exivi t sanguis et aqua. 

Húsvéti ldöben a fogadalmi misékben ezt mondjuk : 
(Ján. 7, 37.)Ha valaki l (Ján. 7, 37.) Si quis sitit, 

szomjazik, jöjjön énhozzám véniat ad me et bibat, alle
é~ Igyék, alleluja, alleluja. 11úja, allelúja. 

A ldozás utáni imádság.' postcommunio. Praebeant 
t-\ Szent titkaid, Urunk ! nobis, Dómine jesu, 
Jézus, öntsék belénk isteni 'l divinum tua sancta tervó
buzgalmadat: hogy édes- rem; quo dulcíssimi Cordis 
séges Szlvednek nyájassá- 'i tui suavitáte percépta 
gát megismerve, tanuljuk discámus terréna despicere 
meg a földieket megvetni és et amáre caeléstia : Qui vi
az égieket szeretni : Ki élsz. 1 vis et regnas. 

Június 2: Szent Marcellin, Ptter á Erazmus pfispök, vtrtanuk. 
Mind a hárman 303 körül szenvedtek vértanuságot. Marcellin 

pap volt és Péter exorcista, borzasztó klnzások után lefejezték 
öket Rómflban. Erazmus püspök volt és már korfln a segitő szen
tek közt tisztelték, Igy már Szent Benedek is nagy tisztelője volt. 

Szentmise a húsvéti ldöro kivül: 
Bevonulásra. (Zs. 33, 18.) Introitus. (Ps. 33, 18.) 

lliáltanak az igazak, [llamavérunt just!, et 
6ket az úr meghall- Dóminus exaudivit 
gat ja, és mlnden eos: et ex ómnlbus 

szorongatásukból kiszaba- tribulatiónibus eórum libe
ditja. (Zs. u. o. 2.) Áldom az rávit eos. (Ps. ibid., 2) Be
Urat minden idöben, ajka- nedlearn Dóminum in omni 
mon van dicsérete szünte- témpore: semper laus ejus 
len. Y. Dicsőség. in ore meo. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, kl Szent Qrátio. Deus, qui ·nos án
Marcellin, Péter és nua beatórum Márty

Erazmus vértanuld éven- rum tuórum Marcelllni, Pe
ként! ünnepével megörven- tri atque Erásmi solemni
deztetsz mlnket, add, ké- tá te laetlficas: praesta,quae
rünk, hogy azok példája sumus; ut, quorum gaudé
gyujtson lángra bennünket, mus méritis, accendámur 
kiknek érdemeiért örven- exémplls. Per Dóminum no-
dünk. A ml Urunk. strum jesum. 

Szentlecke: Existimo, 708. l. 
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Atvonulásra. (Zsolt. 33, l Graduale. (Ps. 33, 18-19.) 
18-19.) Kiáltanak az igazak, Clamavérunt justi, et Dó
~ket az úr meghallgatja; minus exaudlvit eos: et ex 
és minden szorongásuk- ómnibus tribulatiónibus eó
ból kiszabadltja. Y. Közel rum liberávit eos. Y. Juxta 
van az úr a megtört szi- est Dóminus his, qui tribu
vűekhez, és megmenti az láto sunt corde: et húmiles 
alázatos lelkűeket. spiritu salvábit. 

Alleluja alleluja. Y. (Ján. Allelúja, allelúja. Y. (Jo-
15, 16.) i!n választottalak ann. 15, 16.) Ego vos elégí 
titeket a világból, hogy el- de mundo, ut eátis, et fru
menvén, gyümölcsöt terem- ctum afferátis: et fructus 
jetek és a ti gyümölcsötök vester máneat. Allelúja. 
megmaradjon. Alleluja. 

Szent evangélium: Cum audiérltls, 1267. J. 
Felajánlásra. (Zs. 31, 11.) Offertoriurn. (Ps. 31, ll.) 

örvendjetek az úrban és Laetámlni ln Dómino, et 
vigadjatok igazak: egyenes- exsultáte, just!: et gloriá
szlvűek, mindnyájan ujjong- mini, omnes rectl corde. 
jatok. 

Csendes imádság. Ez az 
adomány, melyet szent 

vértanuld születésnapját 
felújltva elhoztunk, kérünk, 
Urunk, oldja meg bűnössé
günk bilincseit és eszkö
zölje ki nekünk irgalmad 
adományait. A mi Urunk. 

Áldozásra (Bölcs. 3, 1-3.) 
Az igazak lelkei lsten kezé
ben vannak és a halál klnja 
nem éri őket; úgy látszott 
a balgák szemében, hogy 
meghaltak, ~k azonban bé
lc~sségben vannak. 

A ldoZás utáni imádság. 
/"\ A szent adománnyal 
eltöltve, Urunk, alázatosan 
kérünk, hogy köteles szol
gálatunk áldozatának meg
ünneplése által kegyelmed 
növekedését érezhessük. A 
ml Urunk. 

Secreta. Haec hóstia, quae
sumus, Dómine, .quam 

sanctórum Mártyrum tu
órum natalitia recenséntes 
offérim us: et v l n cula nostrae 
pravitátis absólvat, et tuae 
nobis misericórdiae ,dona 
conclliet. Per Dóminum. 

Communio. (Sa p. 3, l, 2 
et 3.) justórum ánlmae ln 
manu óei sunt, et non tan
get illos torméntum mall
tiae: visi sunt óculis lnsl
piéntium mori: illi autern 
sunt in pace. 

Postcommunio. Sacro mú
nere satiátl, súpplices 

te, Dómine, deprecámur: ut, 
quod débitae servitútis ce
lebrámus officio, salvatlónls 
tuae sentiámus augméntum. 
Per Dóminum nostrum Je
sum Christum. 
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Húsvéti Időben szentmise: Sanctl tul, 1279.1., a fenti könyörgés
sel, eRndes és áldozis utinl imidsiggal és szentleckével, de a szent· 

lecke utin ezt mondjuk : 

Alleluj~ alleluja. r. (Ján. Allelúja, allelúja. r. (Jo· 
15, 16.) En választottalak ann. 15, 16.) Ego vos elégJ 
titeket a világból, hogy el- de mundo, ut eátis, et fru
metivén, gyümölcsöt terem- ctum afferátis; et truetus 
jetek és a ti gyümölcsötök vester máneat. Allelúja. r. 
megmaradjon. Alleluja. r. (Ps. 115, 15.) Pretiósa ln 
(Zs. 115, 15.) Az úr szlne conspéctu Dómini morsSan
előtt drága dolog az ő szent- ctórum e jus. Allelúja. 
jeinek halála. Alleluja. 

Jlinlus 4: Caracciolo Szent Perene hHvall6. 

Nagy betegségben megigérte, hogy lstennek szenteli életét. 
Szerzetes-kongregiclót alapit, hogy tagjal a kórhizakban, bör· 
tönökben és a mlssziókban lelkipásztorok legyenek. t 1608-ban 
Olaszországban. 

Bevonulásra. (Zsoltár 21, 15; 
68, 10.) 

•

zlvem olyan lett tes
tem belsejében,mint 
a megolvadt viasz; 

mert engem emészt a buz
góság házadért. (H. i. Alle
luja, alleluja.) (Zs. 72, l.) 
Mlly jó az lsten Izraelhez, 
azokhoz, kik Igaz szlvüek. 
r. Dicsőség. 

Könyörgés. Isten, ki Szent 
Ferencet, ez új rend ala

pltóját, az imádságban való 
buzgósággal és a bűnbánat 
szeretetével ékesltetted, add 
meg szolgáldnak, hogy után
zásában úgy haladjanak, 
hogy szüntelenül imádkozva 
s testüket szolgálatba hajtva 
a mennyei dicsőségre el
jutni érdemesek legyenek. 
Ami Urunk. 

lntroitus. (Psalmus 21, 15; 
68, 10.) 

[[lactum est cor meum 
tamquam cera Ji. 
quéscens in médlo 

ventris mei: quónlam zelus 
domus tuae comédit me. 
(T. P. Allelúja, allefúj a.) (Ps. 
72, 1.) Quam bonus Israel 
Deus: his, qui recto sunt 
cordel r. Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui beátum 
Franclscum, novi ór

dinls institutórem, orándi 
stúdio et poeniténtlae amóre 
decorástl: da fámulis tuls 
in ejus imitatlőne ita profl
cere; ut, semper orántes et 
corpus ln servihitem redl
géntes, ad eaeléstem glórlam 
pervenfre mereántur. Per 
Dómlnum nostrum jesum 
Christum. 
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Szentlecke a Bölcseség Léctio libri Sapiéntlae. 
könyvéMI. (4, 7-14.) (4, 7-14.) 

Az igaz, haljon meg bár J us tus, si morte praeoccu
idő előtt, nyugalomban pátus fúerit, ln refrigério 

Jeszen; mert a tisztes agg- erit.Senéctus enim venerá
kort nem a hosszú élet adja, bilis est non diutúrna, ne
és nem az évek száma méri; que annórum número com
ellenkezilleg: az ember böJ- putáta: can i autern sunt 
csesége az igazi ősz haj, s a sensus hóminis, et aetas se
szeplőtelen élet az igazi nectútis vita immaculáta. 
aggkor. Mert kedvessé lett Piacens Deo factus est dl
lsten ellltt, szeretetet talált, Jéctus, et vivens inter pecca
s ll elvitte, mert bűnösök tóres translátus est. Raptus 
között töltötte életét; el- est, ne malltla mutáret in
ragadta, hogy a gonoszság telléctum ejus, aut ne flctio 
meg ne rontsa elméjét, s az declperet ánimam illius. Fa
álnokság meg ne tévessze seinátfo enim nugacitátis 
lelkét; mert a bohóság igé- obscúrat bona, et incon
zete homályba helyezi a jót, stántia concupiscéntlae 
s a csapongó szenvedélf. transvértit sensum sine ma
megrontja az ártatlan sz - Jltia. ConsummAtus in brevi 
vet. Mivel hamar tökéletessé explévit térnpora multa, plá
lett, hosszú időt töltött be. cita enim erat Deo ánima 
Mert lelke kedves volt lsten illius: propter hoc properá
ellltt, sietve kiragadta őt a vit edúcere illum de médlo 
gono~g· közepéből. iniquitátum. 

Atvonulásra. (Zs. 41, 2.) Graduale. (Psalm. 41, 2.) 
Amint kivánkozik a szarvas Quemádmodum deslderat 
a forrás vizéhez: úgy kiván- cervus ad fontes aquárum: 
kozik lelkem tehozzád, ls- Ita desiderat ánlma mea ad 
ten. f. (Zs. u. o. 3.) Szom- te, Deus. f. (Ps. ibid., 3.) 
jazza lelkem az erős, élll Sitlvit ánima mea ad Deum 
Istent. fortem vivum. 

Alleluja alleluja. f. (Zs. Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 
72, 26.) erje bár testemet, 72, 26.) Defécit caro mea, 
szlvemet enyészet, szlvem et cor meum: Deus cordis 
Istenes osztályrészem mind- mei, et pars mea Deus in 
örökké az lsten. Alleluja. aetérnum. Allelúja. 

Húsvéti Időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
64, 5.) Boldog, akit kivá- 64, 5.) Beátus quem elegisti. 
lasztasz és magadhoz fo· et assumpslsti: inhabitábit 
gadsz; ki udvaraidban lakha· in átriis tuis. Allelúja. f. 
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tik. Alleluja. W. (Zs. lll, 9.) (Ps. lll, 9.) Dispérsit, dedit 
A szegényeknek Mven osz- paupérlbus:justftia ejus ma
togat; Igazsága örökre meg- n et in saecul um saeculi. Al-
marad. Alleluja. lelúja. 

Szent evangélium: Sint lumbl vestrl, 1294. l. 
FeJajánlásra.(Zs 91,13.) Vi· Offertorium. (Ps. 91, 13.) 

rul majd az igaz,'mint a pál- justus ut palma floréblt: si
ma; gyarapszik mint a Liba- cut cedrus Liba nl multlpli· 
non cédrusa. (H. i. Alleluja.) cábltur. (T. P. Allelúja.) 

Csendes imádság. Add meg secreta. Da nobis, clemen
nekünk, legkegyesebb tíssime jesu: ut prae

jézus ; hogy akik Szent clára beáti Franelsci mérita 
Ferenc kiváló érdemeit ün- recoléntes, eódem nos, ac 
nepeljük, a szeretet ugyan- ille, caritátis igne succénsi, 
olyan lángjára gyúljunk, dlgne in circúltu sacrae hu
mlnt c5 és Igy e szent asz- jus mensae tuae esse valeá
talodat méltóképpen állhas- mus: Qui vivis et regnas. 
suk körül: Kl élsz. 

Áldozásra. (Zs. 30, 20.) 
Uram, mily Mséges az édes
séged, melyet elrejtettél a 
téged félc5knek. (H. i. Alle
luja.) , 
A Jdozás utáni imádság. 

J-\ Kérünk, Urunk, hogy 
a szentséges áldozatnak, 
melyet Szent Ferenc ünne
pén bemutatunk Fölséged
nek, kedves emléke és gyü
mölcse lelkünkben állan
dóan megmaradjon. A ml 
Urunk jézus Krisztus. 

Communio. (Ps. 30, 20.) 
Quam magna multitúdo dul
cédinis tuae, Dómine, quam 
abscondlsti timéntibus te l 
(T. P. Allelúja.) 

Postcommunio. Sacrosánc
ti sacriffcii, quaesu

mus, Dómlne, quod hódie 
ln solemnitáte beáti Fran
clsci tuae obtúllmus maje
státi, grata semper ln mén
tibus nostrls memórla perse
véret, et fructus. Per Dóml
num. 

Júnfus 5 : sient Bonfile pGap3k & v~rtaou. 
EU!kel6 angol csalfid sarja, majd bencés lesz és Igy meay 

misszlós útjára a germlln (német) törzsek közé. Dokkum mellett 
52 szerzetestllnával együtt vértanuságot szenvedett, 755-ben. 

Bevonulásra. (lz. 65, 19, 23.) Introitus. (Isai. 65, 19 et 23.) 

llrvendeni fogok jeru- lixsuitábo ln jerúsalem 
zsálemben és örülni et gaudébo in pópu-
az én népemen: és lo meo: et non au-

nem hallatszik benne többé diétur ln eo ultra vox fletus 
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siralom szava és kiáltás et vox clamóris. Eléctl mel 
szava. Az én választottalm non laborAbunt frustra, ne
nem munkálkodnak hiába és que generábunt ln contur
nem nemzenek rettegés kö- batióne: quia semen bene
zött: mert az úr áldottai- dictórum Dómini est, et ne
nak Ivadéka az és velök pótes eórum cum eis. (T. P. 
unokáik. (H. i. Alleluja, Allelúja, allelúja.) (Ps. 43, 
alleluja.) (Zs. 43, 2.) lsten, 2.) Deus, áuribus nostrls 
tulajdon fülünkkel hallot- audfvimus: patres nostri 
tuk, atyáink beszélték el narravérunt opus, quod ope
nekünk, mit műveltél nap- rátus es in diébus eórum. r. 
jaikban. r. Dicsllség. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Szent jQrátio. Deus, qui multitú
Bonifác püspököd és dinern populórum, beáti 

vértanud buzgósága általi Bonifátil Mártyris tui at
számos népet méltóztattáll que Pontifiels zelo, ad agni
neved megismerésére meg- tiónem tul nóminis vocáre 
hfvni, engedd kegyesen,, d ignátus es: concéde pro
hogy akinek annepét üljük, pftius; ut, cujus solémnia 
atyai oltalmát ls érezzük., cóllmus, étiarn patrodnia 
A mi Urunk Jézus Krisztus, sentlámus. Per Dóm in um 
a te Fiad által. nostrum Jesum Christum. 

Szentlecke: Laudémus vlros, 885. l. 

Atvonulásra. (Pét. l. 4, Graduale. (1. Petr. 4, 13-
13-14.) Örüljetek, ha Krisz- 14.) Communlcántes Christi 
tus szenvedéseiben részt- passlőnibus gaudéte, ut ln 
vehettek, hogy az ll dics45- revelatlőne glóriae ej us gau
ségének kinyilatkoztatásA- deátis exsultántes. f. Si ex
ban ls vigadva örvendezze- probrámini in nómine Chri
tek. r. Ha szidalmaznak sti, beáti éritis: quóniam 
titeket Krlsztus nevéért, quod est honóris, glóriae, et 
boldogok lesztek, mert az virtútis Del, et qui est ejus 
lsten tisztelete, dicsllsége és Spfritus, super vos requié
ereje és az ll Lelke meg- scet. 
nyugszik rajtatok. 

Alleluja, alleluja. r. (lz. 
66, 12.) Rája téritem a bé
kességet, mlnt a folyóvizet 
s mint megáradt patakot a 
dlcsllséget. Alleluja. 

Alleluja, allelúja. -,. (Isai. 
66, 12.) Declinábo super 
eum quasi flúvlum pacis, 
et quasi torréntem loun
dántem glórlam. Allelúja. 

Húsvéti ldliben a gradualf helyttt ezt mondjuk : 
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Alleluja, alleluja. 'f. (lz. Allelúja, allelúja. 'f. (lsaf. 
66, 10, 14.) Vigadjatok je- 66,10 et 14.) Laetámini cum 
ruzsálemmel és örvendez- jerúsalem,et exsultáte in ea 
zetek benne mindnyájan, omnes, qui dillgitis Dómi
kik szeretitek az Urat. Alle- num. Allelúja. "W. Vidébitls, 
luja. 'f. Meglátjátok és et gaudébit cor vestrum: 
örülni fog szlvetek: meg- cognoscétur manus Dómini 
ismertetik az úr keze az ő / servis ejus. Allelúja. 
szolgáin. Alleluja. 

Szent evangélium: Videns jesus, 1215.1. 

Felajánlásra. (Zs. 15, 7-8.)' Offertorium. (Ps. 15, 7 et 
Áldom az Urat, ki ezt meg- 8.) Benedicarn Dóminum, 
érttette velem; szüntelen qui trlbuit mihi intelléctum: 
magam előtt látom az Is- providébarn Deum in con
tent; hisz ő áll jobbomon, spéctu meo semper, quó
hogy meg ne inogjak. (H .. niam a dextris est mihi ne 
i. Alleluja.) ; commóvear. (T. P. Allelúja.) 

Csendes imádság. Szálljon l secreta. Super has hó
le, kérünk, Urunk, ál- stlas, Dóminc, quaesu

dásod bősége ez adomá- mus, benedictio copiósa de
nyokra, és adja meg ne- : scéndat: quae et sanctlfica
künk kegyelmesen a meg- l tiónem nostrarn misericór
szentel<ldést és töltsön elj diter operétur: et de sancti 
örömmel Szent Bonifác vér- Bonifátil Mártyris tui atque 
tanud és püspököd ünne-~ Pontificis fáciat solemnitáte 
pén. A mi Urunk. gaudére. Per Dóminum. 

A.ldozásra. (Jelen. 3, 21.) l Communio. (Apoc 3, 21.) 
Aki gy<lzelmes lesz, annak Qui vicerit, dabo ei sedére 
ml!gadom, hogy velem üljön mecum in throno meo: si
trónomon; amint én is gy<lz- cut et ego vici, et sedi cum 
tem és Atyámmal ülök az O Patre meo in throno ej us. 
trónján. (H. i. Alleluja.) (T. P. Allelúja.) , 
A. ldozás utáni imádság. 

J-\ Az üdvöthozó misz
tériumban megszentel<ldve, 
kérünk, Urunk, hogy Szent 
Bonifác vértanud és püspö
köd kegyes imádsága ér
tünk meg ne sz(ínjék, kit 
nekünk vezetOül és párt
fogóul adtál. A mi Urunk. 

.\1 isszál~. 

Postcommunio. Sanctifi
cAti, Dómine, salutári 

mystério: quaesumus; ut 
nobis sancti Bonifátil Már
tyris tui atque Pontificis 
pia non desit orátio, cujus 
nos donásti patroclnio gu
bernári. Per Dóminum. 
nostrum Jesum Christu•;:. 

63 
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Jdnlus 6: Szent Norbert pllspik & hltvall6. 
Rajnamenti német volt. Eleinte könnyelmll világi életet élt, 

de egy vlllámcsapfla, mely lovit megölte, őt magflt elkábltotta, 
az lsten útjára térlti. Eleinte vflndorszónok, majd megalapltja 
a premontrei rendet. t 1134-ben 

Szentmise: Stfltuit, 1281. 1., az alábbi könyörgéssel : 

Könyörgés. lsten, ki Szent 10rátio. Deus, qui beátum 
Norbert hitvallódat és Norbértum Confessó

püspöködet igéd kiváló hir-l rem tuum atque Pontificem, 
nökévé tetted és általa Egy- verbi tui praeeónern exf
házadat új renddel gazdagf- i mium effecfsti, et per eum 
tottad; add, kérünk, hogy Ecclésiam tu am nova prole 
érdemei ál tal mindazt, amit foecundásti: praest a, quae
szavával és tetteivel egy- sum us; ut, ej úsdem suffra
aránt tanltott, a te segit- gántibus méritis, quod ore 
ségeddel mi is megtehes- simul et ópere dócuit, te 
sük. A mi Urunk jézus adjuvánte, exercére valeá-
Krisztus. mus. Per Dóminum. 

Jdnlus 9 : Szent Primut a Pellci1n v&tanuk. 
A Diocletianus-féle üldözések idején szenvedtek vértanuhalAit 

303 körül. 
Szentmlse a húsvéti idön klvüt. 

Bevonulásra. (Sirák 44, 15, Introitus. (Eceli. 44, 15 
14.) et 14.) 

•

épek emlegetik a szen- llapiéntiam sanctórum 
tek bölcseségét, és narrent pópull, et 
dicséretüket hirdeti laudes eórum nún-

a gyalekezet: nev ak pedig tlet ecclésia: nómina autern 
él örökkön örökké. (Zs. 32, eórum vivent in saeculum 
1.) Ujjongva zengjetek, iga- saeculi. (Ps. 32, 1.) Exsul
zak, az úrnak, a jámbo- táte, justl, in Dómino: rec
rokhoz illik a dicséret. r. tos decet collaudátlo. r. 
Dicsliség. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Fac nos, quaesu
rank, Urunk, hogy mus, Dómine, sanctó

Szent Primus és Felicián rum Mártyrum tuórum Pri
vértanuid annepét minden- mi et Felicián! semper testa 
kor úgy üljük meg, hogy sectári: quórum suffráglis 
közbenjárásukra oltalmad 

1

, protectiónis tuae dona sen
adományait elnyerjük. Ami tiámus. Per Dóminum no-
Urunk. strum. 
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Szentlecke: justl autem, 1269.1. 

Atvonulásra. (Zs. 88, 6, Graduale. (Ps. 88, 6 et 2.) 
2.) Magasztal ják, Uram, cso- Confitebúntur caeli mlrabl
dáidat az egek és hűségedet lia tua, Dóm i ne: étenim ve
az esybegyült szentek. r. ritátern tuam . in ecclésia 
Az Ur kegyelmeit örökké sanctórum. r. Misericórdias 
éneklem, nemzedékről-nem- tuas, Dómine, ln aetérnum 
zed ékre. cantábo: ln genera ti ón e et 

Alleluja, alleluja. J. Ez 
az Igazi testvériség, mely 
legyőzi a világ gonoszsá
gait: követi Krisztust és a 
mennyei ország dicsőségét 
birja. Alleluja. 

progénie. 
Allelúja, allelúja. J', Haec 

est vera fratérnitas, quae 
vicit mundi crimina: Chri
stum secúta est, lnclyta te
nens regna caeléstla. Alle
lúja. 

Szent evangélium : Confiteor tibi Pater, 835. l. 

Felajánlásra. (Zs. 67, 36.) Offertorium. (Ps. 67, 36.) 
Csodálatos az lsten az ő Mirábilis Deus ln sanctis 
szentjeiben: Izrael Istene suis: Deus Israel, ipse dabit 
ad erőt és hatalmat népé- virtútem, et fortitúdinem 
nek: áldott legyen az lsten, plebi suae: benedictus Deus, 
alleluja. allelúja. 

Csendes imádság. Legyen secreta. Fiat tibi, quae
kedves előtted, ké- sumus, Dómlne, hóstia 

rünk, Urunk, a dicső vér- sacránda placábilis, pretiósl 
tanuság ünnepén a szent celebritáte martyrii: quae 
áldozatra szánt adomány: · et peccáta nostra purfficet, 
és tlsztlts meg minket bű- et tuórum tibi vota conclllet 
nelnktől és az áldozatban famulórum. Per Dóminum 
egyesOijenekszolgáid. Ami. nostrum jesum Christum. 

Áldozásra. (Ján. 15, 16.) Communio. (Joánn. 15, 
en választottalak titeket a 16.) Ego voselégide mundo, 
világból,hogyelmenvén,gyO- ut eátls, et fructum afferá
mölcsöt teremjetek és a ti tls; et truetus vester máneat. 
gyomölesötök megmaradjon. 

!\ Jdozás utáni únádság. 
i"\ Kérünk, mlndenható 
lsten, hogy Szent Primus 
és Fellelán vértanuld meny
nyei mlsztériummal megült 
ünnepe szerezze meg ne-

Postcommunio. Quaesu
mus, omnipotens Deus: 

ut sanctórum Mártyrum tuó
rum Primi et Felicláni cae
léstibus mystériis celebráta 
solémnltas,indulgéntiam no-

63"' 
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künk könyörülll bocsána-l bis tuae propitlatlónis ac-
todat. A mi Urunk. qulrat. Per Dóminum. 
Húsvéti ldliben a szentmise : Sanct! tui, 1279. 1., a fenti kllnyörgés
stl, szent evangéliummal, csendes és ildozás utini imidsAggal, 

a szentlecke utAn pedig ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. "8'. Ez az Allelúja, allelúja. 1. Haec 

Igazi testvériség, mely le- est vera fratérnitas, quae 
gyllzi a világ gonoszságait: vicit mundi crimina: Chri
követi Krisztust és a meny- stum secúta est, lnclyta te
nyei ország dicsliségét bírja. nens regna caeléstia. Ali el úja 
Alleluja. J. Téged dicslilt, , "f. Te Mártyrum candidA
Urunk, imádva a mártirok l tus laudat exércitus, Dó-
sokasága. Alleluja. mine. Allelúja. 

Jlinlus 10: Szent Margit klrilyn6, izvegy. 
Szent István királyunk unokája, aki Skócia klrályn6je lett. 

KOlönösen kitűnt a szegények iránt való szeretete, vezeklése 
~s lmAdságos lelke. Az édesanya és kirAiynó példaképe. t 1093-ban. 

Szentmise : Cognóvi, 1316. 1., az alAbbl könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, kl Szent Qrátio. Deus,· qui beátam 
Margit királynét a sze- Margaritarn reginarn 

gények iránt való szeretet- exlmia in páuperes carltáte 
ben csodálatossá tetted; mirábilem effeclsti: da; ut 
add, hogy közbenjárására és ej us intercessióne et exém
példájára szlvünkben az pio, tua in córdibus nostris 
Irántad való szeretet szün-~ Cáritas júgiter augeátur. Per 
telenül növekedjék. A mi. Dóminum. 

Jlinlus ll : Szent Barnabis apostol. 
Valószlnú az úr 72 tanltvAnya közlll való. Késöbb Szent PAl 

apostol vette tArsui maga mellé, minthogy a Szentlélek maga 
jelölte ki kettiljüket apostolnak és együtt tették meg az első 
mlssziós utat. Ezutin Cyprus szl&etén hirdette az evangéliumot. 
t 65-ben. 

Szentmise a húsvéti időn kivlll: 

Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) Introitus.(Ps.'l38, 17.) 

m

ily tiszteletreméltók, mihi autern nimis ho-
elllttem lsten, a te noráti sunt arnici tui 
barátaid; mily ha- Deus: nimis confor-

talmas a számuk. (Zs. 138, tátus est principátus eórum. 
1-2.) Uram, te megvizsgál- (Ps. ibid., 1-2.) Dómine, 
tál és ismersz engem; tu- probásti me, et cognovist i 
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dod, ha leülök és ha felke- me: tu cognovlsti sessió
lek. r. Dics<:lség az Atyának nem meam, et resurrectió
és Fiúnak és Szentléleknek. nem meam .. r. Glória Patri, 

Könyörgés. Isten, ki Szent orAtio. Deus, qui nos beátl 
Barnabás apostolod ér- Bámabae Apóstoli tul 

demei és közbenjárása által méritis et intercessióne lae
megörvendeztetsz minket: tlficas: concéde propiti us; 
engedd kegyesen, hogy jó- ut, qui tua per eum bene
téteményeidet, amelyeket ffcia póscimus, dono tuae 
általa kérünk, kegyelmed grátiae consequámur. Per 
ajándékából elnyerjük. Ami. Dóminum. 

Szentlecke az Apostolok cse- Léctio Actuum Apostoló-
lekedeteiblll.(ll,21-26; 13, rum. (ll, 21-26; 13, 

1-3.) 1-3.) 

Ama napokban: A hivők }" diébus illis: Multus nu
nagy számban tértek merus credéntium Antio

meg Antiochiában az úr- chfae convérsus est ad Dó
hoz. Hfrük eljutott a jeru- mlnum. Pervénit autern ser
zsáleml egyház ffiléb~:, azért mo ad aures ecclésiae, quae 
elküldték Barnabást Antio- erat jerosólymls, super ls
chiába. Mikor ő ideérkezett t is: et misérunt Bárnabarn 
és meglátta az Isten ma- usque ad Antlochfam. Qui 
lasztját, megörült s inté cum pervenlsset, et vldlsset 
mindnyájukat, hogy ma- grátiam Dei, gavlsus est: et 
radjanak meg az úrban szl- hortabátur omnes in pro
vük eltökélése mellett, mert pósito cordis permanére in 
ő derék férfi vala, telve Dómlnf\:. quia erat vir bo
Szentlélekkel és hittel. És nus. et plenus Spiritu Sanc
nagrszámú sokaság áll vala to, et f1de. Et appósita est 
az Urhoz. Barnabás azután multa turba Dómino. Pro
elutazott Tarzusba, hogy féctus est autern Bárnabas 
felkeresse Sault s mikor Tarsum, ut quaereret Sau
megtalálta, elhozta Antio- Ium: quem cum invenfsset, 
chiába. És egy álló eszten- perdúxit Antiochfam. Et 
dőn át jelen voltak az ösz- annum totum convenátl 
szejöveteleken s nagy soka- sunt ibi in ecclésia: et docué
ságot tanftottak, úgy hogy runt turbarn multam, ita ut 
Antiochiában nevezték leg- cognominaréntur primum 
először a tanftványokat ke- Antlochfae dlscfpuli, Chri
resztényeknek. Az antio- stláni. Erant autern in ec
chlai egyházban pedig valá- clésla, quae erat Antiochfae, 
nak próféták és tanltók, prophétae et doctóres, in 
köztllk: Barnabás és Simon, quibus Bárnabas, et Simon, 
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klt Nigernek neveztek, cl- i qui vocabátur Niger, et Lú
renei Lucius, továbbá Ma- eius Cyrenénsis, et Mána
nahen, Heródes negyedes hen, qui erat Heródis Te
fejedelemnek a bizalmasa és trárchae collactáneus, et 
Saul. Miközben ezek az úr- Saulus. Ministrántibus au
nak szolgálatát végezték és tem lllis Dómino, et jeju
böjtöltek, mondá nekik a nántibus, dixit illis Splritus 
Szentlélek: Különítsétek el Sanctus: Segregáte mihi Sau
nekem Sault és Barnabást a Ium, et Bárnabarn in opus, 
munkára, amelyre meghlv- ad quod assúmpsi eos. Tunc 
tam 6ket. Erre böjtöt tar- jejunántes, et orántes, im
tottak, imádkoztak, rájuk- ponentésque eis manus dl
tették kezüket, azután útra misérunt illos. 
bocsátották 6ket. 

Atvonulásra. (Zs. 18, 5, 2.) 
Az egész földre elhat szóza
tuk s a földkerekség hatá
raira szavuk. r. lsten dics6-
ségét beszélik az egek és 
keze müvét hirdeti az ég
bolt. 

Alleluja.l alleluja. 8'. (Ján. 
15, 16.) t:n választottalak 
titeket a világból, hogy el
menvén, gyümölcsöt terem
jetek és a ti gyümölcsötök 
megmaradjon. Alleluja. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

(10, 16-22.) 

Az id6ben: Mondá Jézus ta
nltványainak: Ime, úgy 

küldlek titeket, mint juho
kat a farkasok közé. Legye
tek tehát okosak, mint a kl
gyók és szelidek, mint a ga
lambok. óvakodjatok pedig 
az emberekt61. Mert átad
nak titeket a törvényszékek
nek és megostoroznak ben
neteket zsinagógAikban; és 
a helytartókhoz és királyok
hoz hurcolnak majd énéret-

Graduale. (Ps. 18, 5. et 2.) 
ln omnern terram exlvit so
nus eórum: et in fines orbis 
terrae verba eórum. J. Caeli 
enárrant glóriam Dei: et 
ópera mánuum ejus annún-
tiat firmaméntum. · 

Alle1úja, allelúja. J. 
(Joann. 15, 16.) Ego vos 
elégi de mundo, ut eátis, et 
fructum afferátis: et truetus 
vester máneat. Allelúja. 

+Sequéntia sancti Evangélü 
secúndum Matthaeum. (10, 

16-22.) 

In Illo témpore: Dixit jesus 
disclpulis suis: Ecce ego 

mitto vos sicut oves ln mé
dio lupórum. Estőte ergo 
prudéntes sicut serpéntes, 
et slmplices sicut colúmbae. 
Cavéte autern ab homlni
bus. Tradent enim vos in 
conclliis, et in synagógis 
suis flagellábunt vos: et ad 
praesides, et ad reges ducé
mini propter me ln testimó
nium illis, et géntlbus. Cum 
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tem, bizonyságul nekik és a autern tradent vos, nolfte 
pogányoknak. Mlkor pedig cogltáre quómodo, aut quid 
átadnak titeket, ne legyen loquámlnt: dábitur enim vo
rá gondotok, miképpen és bis in illa hora quid loquá
mit mondjatok; mert adatik l mlni. Non enim vos est is qui 
nektek azon órában, mit loqulmini, sed Splrltus Pa
szóljatok. Hisz nem ti vagy- tris vestrl, qui lóquitur in 
tok, akik beszéltek, hanem vobis. Tradet autern frater 
Atyátok Lelke az, mely szól fratrem in mortem, et pater 
belőletek. Odaadja pedig a fllium: et insúrgent filii ln 
testvér testvérét halálra, és paréntes, et morte eos afff
az atr.a fiát, és a gyermekek cient: et érltls ódio ómnibus 
szüle1k ellen támadnak és propter nomen meum: qui 
megölik őket. És gyíilölete- autern perseveráverit usque 
sek lesztek mindenki előtt az in finem, hic salvus erit. 
én nevemért; aki pedig áll-
hatatos marad mindvégig, az üdvözül. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 17- Offertorium. (Ps. 44, 17-
18.) Az egész világ fejede!- 18.) Constftues eos princl
meivé teszed őket; em lé- pes super omnern terram: 
kezetessé teszik nevedet, mémores erunt nóminis tul, 
Uram, mindenkor, nemze- Dómlne, ln omni progénJe 
dékről-nemzedékre. et generatióne. 

Csendes imádsAg. Szen- secreta. Múnera, Dómlne, 
teld meg, Urunk, a fel- obláta sanctífica, et ln

ajánlott adományokat és tercedénte beáto Bárnaba 
Szent Barnabás apostolod Apóstolo tuo, nos per haec 
közbenjárására tísztlts meg a peccatórum nostrórum 
általuk bOneink szennyétől. máculis emúnda. Per Dó-
A mi Urunk. mlnum. 

Prefáció az apostolokról, 568. 1. 
Aldozásra. (Mt. 19, 28.) Communio. (Matth. 19, 

Ti, akik követtetek engem, 28.) Vos, qui secútl estls me, 
trónon fogtok ülni, ftélvén sedébltis super sedes, judl
Izrael tizenkét pemzetsége cántes duódecim tribus ls-
felett. rael. 
' A.ldozás utáni imádság. postcommunio. Súpplices 

/"\ Alázatosan kérünk, te rogámus, omnipotens 
mlndenható lsten, Szent Deus: ut, quos tuls réflcls 
Barnabás apostolod közben- sacraméntis, intercedénte 
járására add meg azoknak, beáto Bárnaba Apóstolo 
akiket szentségelddel fel- tuo, tibi étiarn plácltls mó-
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újftasz, hogy neked tetszó l ribus dlgnánter trlbuas de 
élettel ls méltón szolgálja-

1 

servlre. Per Oómlnum no-
nak téged. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
Húsvéti ldliben a Protexisti (1276. 1.) kezdetű szentmisét mondjuk 
1 fenti könyörgésekkel, szentleckhel és szent evangéliummal. 

Jlinlus 12: Sahagunl Szent Jinos hltvall6. 

Spanyolorszllgban, Sahagunban (latinul S. Facundo, azért 
Pacundói Szent jAnosnak is nevezik) született, pap, majd remete 
lett Salamancflban. Lelkipflsztorkodflsban és prédikfllflsban szer
zeit sok érdemet ; t 1479-ben. 

Ugyanezen a napon üll az EgyhAz Szent Bazilldes, Cirinus, 
NAbor és Nazflrius vértanuk emlékét. Római katontik voltak és 
Diocletianus alatt szenvedtek vértanusflgot 305 körül. 

Szentmise: Os j usti, 1292. 1., az alflbbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, a béke Qrátio. Deus, auctor pacis 
szerzője és a szcretet et amátor caritátis,qui 

kedvelllje, ki Szent jános beátum joánnem Confessó
hitvallódat a viszálykodók rem tuum mirlfica dissidén
kibékltésének csodálatos ke- tes componéndi grátia deco
gyelmével ékesítetted, en- rásti: e jus méritis et inter
gedd meg érdemeiért és cessiónc concéde; ut, in tua 
közbenjárására, hogy szere-l caritáte firmáti, nullis a te 
tetedben megerősödjünk és tcntatlónibus separémur. 
semmitéle kisértés el ne vá-, Per Dóminum nostrum je
lasszon tllled. A mi Urunk. sum Christum. 

A 2. könyörgés : megemlékezés a szent vértanukról : 

Szent Bazili des, Cirinus, Sanctórum Mártyrum tuó-
Nábor és Nazarius vértanuld rum Basllidis, Cyrlni, Ná
áldozattal megült születés- boris atque Nazárll, quae
napja,. kérünk, Urunk, új sumus, Dómlne, natalltla 
fényben ragyogjon; és ami nobis votlva respléndeant: 
nekik megszerezte az örök et, quod lllls cóntulit excel
dicsllséget, az áldozatos lel- léntla sempltérna, frúctibus 
künk gyümölcseivel is gya- nostraedevotiónisaccréscat. 
rapodjék. A mi Urunk. Per Dóminum. 

A 2. csendes lmfldsflg : a szent vértanukról: 

Bazilides, Clrinus, Nábor Pro sanctórum tuórum 
és Nazarius szenteid véré- Basllldis, Cyrlni, Náboris 
nek tiszteletére ünnepélye- atque Nazárii sánguine vene
sen neked szenteljük, Urunk, rándo, hóstias tibi, Dómine, 
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ezeket az adományokat, solémniter immolámus, tua 
látva csodatetteidet; mert mirabllia pertractán tes: per 
általad vivták ki ezt a győ- quem talis est perfécta vic-
zelmet. A ml Urunk. tória. Per Dóminum. 

2. éldozás utáni imádság : a sze nt vértanukról : 
Miként, Urunk, Szent Ba- Semper, Dómine, sanctó- · 

zilides, Cirinus, Nábor és rum Mártyrum tuórum Ba
Nazarius vértanuld ünne- sllidis, Cyrfnl, Náboris atque 
pét mindig megüljük: úgy Nazárii solémnia celebrán
add meg, kérünk, hogy párt-, tes: praesta, quaesumus; 
fogásukat is állandóan érez- ut eórum patrodnia júgiter 
zük. A mi Urunk. sentiámus. Per Dóminum. 

Június 13: Páduai Szent Antal hitvalló. 
Portugáliában született ; még Szent Ferenc életében követői 

közé lépett. Marokkóba küldték térlteni, de onnan betegsége mlatt 
visszajött és elöljárói akarata szerint Olaszor~zágban vándor
prédikátor lett. Sok csodát múvelt. t 1231-ben, Páduában. 

Szentnúse : Os just!, 1292. 1., az alábblak kivételével : 

K önyörgés. Egyházadat, Qrátio. Ecclésiam tuam 
Istenünk, örvendeztesse Deus, beáti Antóni, 

meg Szent Antal hitvallód Confessóris tui solémnitas 
áldozattal megült ünnepe, votíva laetlficet: ut spiri
hogy a lelki segitség által tuálibus semper muniátur 
mindenkoron erős legyen és . auxfliis et gáudiis pérfrui 
az örök örömökét élvezni ll mereátur aetérnis. Per Dó
méltó lehessen. A mi Urunk. minum. 

Szentlecke : Spectáculum facti, 1296.1. 
A graduale után: 

Alleluja, alleluja. r. (Si- l Allelúja, allelúja. r. (Eceli. 
rák 45, 9.) Szerette őt az úr 145, 9.) Amávit eum Dómi
és fölékesítette; dlszes ru- n us, et ornávit eum: stolam 
hába öltöztette. Alleluja. l glóriae indult eum. Allelúja. 

Csendes imádság. A Je- . secreta. Praesens oblátio 
len adomány váljek, l'-- fiat, Dómine, pópulo 

Urunk, üdvösségére néped- tuo salutáris: pro quo d igná
nek, amelyért magadat élő tus es Patri tuo te vivéntem 
áldozatként méltóztattál 1 hóstiam immoláre: Qui cum 
bemutatni Atyádnak: Ki 1 eódem Deo Pat re, et Spiritu 
ugyanazon Atyaistennel és l Sancto vivis et regnas Deus. 
Szentlélekkel élsz. , · 
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A, ldczás utáni imádság. l po~tccmmunio. Divlnis, 
Az Isteni adományok- , Dómlne, munéribus sa

kal betöltve, Urunk ké- tiáti: quaesurnull; ut beátl 
rünk, hogy Sze nt Antal hit- Antónil Confessóris tui mé
vallód érde1neitrt és köz· ritis et interces~oióne, salu
benjárására az üdvötszerző táris sacriflcii sentiámus ef
áldozat hatását is érezhes· féctum. Per Dóminum no-
sOk. A mi Urunk. strum. 

J jnius 14: Nagy Szent Vazul pOspök, hitvalló és egyház
tanító •. 

Szent Vazul (Basilius) a ke e ti szerzetesség atyja. Nagy theo
logus hatalmas prédikátor, szellemes lró, a keleti liturgia szerve
z6je; t 379-ben, Kappadociában. 

Bevonulásra. (Sir. fia 15, 5.) j Introitus. (Eceli. 15. 5.) 

liegnyitjaszáját a gyü- llnmédioEcclésiaeapé-
lekezet közepette: 1 ruit os ejus: et lm-
és betöiU őt az úr ' plévit eum Dóml-

a bölc~eség és értelem lelké- nus spiritu sapiéntiae, et in
vel; a dicsöség ruháját adja telléctus: stolam glórlae ln
reá. (Zs. 91. 2.) jó dolog az dult eum (Ps 91,~.) Bonum 
Urat d1csérnl, nevtdnek, ó, est confitéri Dómino: et 
Fehégts, éneket ztngenl. 1. psállere nóminl tuo, Altfs-
Dicsőség. si me. 1. Glória Patri. 

K ónyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Exáudl, quaesu
kérünk, Urunk, a kö- · mus, Dómine, preces 

nyörgéseket, melyeket Szent l nostras, quas in beátl Basl
Vazul hitvallód és püspököd Ilii Contessórts tul atque Pon
ünnepén eléd bocsátunk: és t Ificis solemnitáte detéri
annak éroemei által, ki né- mus: et, qui tibi digne mé
ked méltóképpen szolgált, rult famulári, ejus interce
szabadlts meg minket min- déntibus méritis, ab ómni
den bűntől. A mi Urunk, bus nos absólve peccátis. 
Jézus Krisztus. Ptr Dóminum. 

Szentlecke: Testificor, 1288. l. 
Atvonulásra. (Zs. 36. 30- Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 

31.) Bölcsességet beszél az Os j usti meditábitur sapién
i~aznak szája, és igazságot tiam, et lingua e jus loquétur 
szól nyelve. r. Szlvében van judlcium. J. Lex Dei ejw 
Istenének törvénye, s nem in corde ipslus, et non supp
ingadozik lépése. lantabúntur gressus ejus. 
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Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
8, 21.) Megtaláltam Dávi- 88, 21.) lnvéni David ser

dot, a szolgámat, felkentem v um meum, óleo sancto meo 
őt szent olajommal. Alleluja. unxi eum. Allelúja. 

lf4A szent evangélium sza- ol<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (14, 

(14, 26-35.) l 26-35.) 

Az időben: Mondá Jézus J n illo témpore: Dixit jesus 
a seregnek : Ha valaki turbis: Si quis venit ad 

hozzám jön, és nem gyűlöli l me, et non odit patrem 
atyját és anyját, feleségét suum, et matrem, et uxó
és gyermekeit, fivéreit és rem, et fllios, et fratres, et 
nővéreit, sőt még önnön lel- soróres, adhuc au tem et 
két is, nem lehet az én ta- ánimam suam, non potest 
nltványom. És aki nem hor- meus esse disclpulus. Et qui 
dozza keresztjét és jön utá- non bájulat crucem suam, 
nam, nem lehet nekem ta- et venit post me, non potest 
nltványom. Nemde, aki kö- meus esse disclpulus. Quis 
zOletek tornyot akar épl- enim ex vobis volens tur
ten!, először leülvén, kiszá- rim aediflcáre, non prius 
mftja a szükséges költsége- sedens cómputat sumptus, 
ket, hogy van-e miből befe- 1l qui necessárii sunt, si há
jezni, nehogy miután alapot beat ad perfleiéndum ne, 
vetett, és nem birta bevé-, posteáquam posúerit fun
gezni, mind, aki látja, csú- daméntum, et non potúerit 
folni kezdje őt, mondván: perfícere, omnes, qui vi
Ez az ember épiteni kez- dent, inclpiant illlidere ei, 
d ett, és nem tudta befe- dicéntes: Quia hic homo 
jezni? Avagy micsoda király coepit aedificáre, et non 
az, aki háborúba indulván pótuit consummáre? Aut 
más király ellen, előbb le quis rex itúrus committere 
uem ül és meg nem fontolja, belium advérsus álium re
vajjon képes-e tízezerrel gem, non sedens prius có
szembeszállni azzal, ki húsz- gitat, si possit cum decern 
ezerrel jön ellene? Mert ha rolllibus occúrrere ei, qui 
nem, akkor még annak tá- cum viginti mlllibus venit 
vollétében követséget küld ad se? Alióquin, adhuc illo 
és békét kér. Igy tehát longe agénte, legatiónem 
mindaz közületek, ki le nem mittens, rogat ea, quae pa
mond mindenról, amije van, cis sunt. Sic ergo omnis ex 
nem lehet az én tanltvá- vobis, qui non renúntiat 
nyom. Jó dolog a só, de ha ómnibus, quae póssidet, non 
a só megfzetlenül, mivel potest meus esse disclpulus. 
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adnak lzt nek:? Sem a l Bonum est sal. Si au em 
földre, sem a trágyadombra sal evanúerit, in quo con
nem való; hanem kivetik. diétur? Neque ln terram, 
Akinek fülei vannak a hal- neque in sterquillnium útile 
lásra, hallja meg. est, sed foras mittétur. Qui 

Credo. habet auresaudiéndi,áudiat. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) 
Vele lesz hűségem és ke
gyelmem és felemelkedik a 
szarva nevemben. 

Csendes imádsá.a:. Szent 
Vazul hitvallod és pOs

pököd évenktnti ünnepe, 
kérünk, Urunk, tegyen mln
ket atyai jóságod eldtt el
fogadottá : hogy ez engesz
terd adományok felajánlása 
lit a boldog viszonzásban 
ré81esltse, nekünk pedig ke
gyelmed ajándékait szerezze 
meg. A mi Urunk. 

Aldozásra. (Luk. 12, 42.) 
Hú és okos sáfár, kit az úr 
háznépe fölé rendel; hogy 
búzát adjon nekik mérték 
szerint, a maga idejében. 
, 

Aldozás utáni imádság. 
lsten, a hűséges lelkek 

jutalmazója, add meg, hogy 
Szent Vazul hitvallód és 
pOspököd könyörgései által, 
akinek tiszteletreméltó ün
nepét megoltok, elnyerjük 
a bocsánatot. A mi Urunk. 
jézus Krisztus. 

Credo. 
Offertorium. (Ps. 88, 25.) 

Véritas mea, et miserlcórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur comu ejus. 

Secreta. Sanett Basiifi 
~ Confessóris tui atque 
Pontlficis, quaesumus, Dó
mine, ánnua solémnitas pi
etáti tuae nos reddat aceép
tos: ut, per haec piac pia
cattónis offlcia, et lllum 
beáta retribútio comitétur, 
et nobis grátiae tuae dona 
conclliet. Per Dóminum 
nostrum. 

Commwtio. (Luc. 12, 42.) 
Fidélis servus et prudens, 
quem constltuit dóminus 
super tamiliam suam: ut 
det illls in témpore trlticl 
mensúram. 

Postcommunio. Deus, fi
déllum remunerátor 

animárum: praesta; ut beáti 
Basilli Confessóris tui atque 
Pontlflcis, cujus venerán
dam celebrámus festivitá
tem, précibus indulgéntiam 
consequámur. Per Dómi
num nostrum. 

Június 15: Szent Vltua, MCNII~ á Kreszeencla vértanuk. 
Szent Vitus gazdag szlc:lllal Ifjú volt ~ mikor kerel'ztény lett, 

poginy atyja gyötörte. Ezért tanl!ójhal, Modesztussal és dajkA· 
JAvai, l(reszc:enc:lhal egyOtt elhagyta 6t és RómAba ment. Mlnd 
a hármukat Diocletianus végeztette kl 305-ben. 
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Bevonulásra. (Zs. 33, 20-21.) lntroitus. (Ps. 33, 20- 21) . 

• 

z igazakat sok szen- multae tribulatiónes ju-
vedés éri, de őket az stórum, et de his 
úr mindegyíkblH kl- ómnibus liberAvit 

menti: megllrzi az úr min- eos Dóminus: Dóm i n us eu
den csontjukat, egy sem stódit ómnia ossa eórum: 
törik el belőlük. (Zs. u. o. 2.) unum ex his non conterétur. 
Áldom az Urat minden idll- (Ps. ibid., 2.) Benedicarn 
ben: ajkamon van dicsérete Dóm in um in omni témpore: 
szüntelen. r. Dicsliség az semper laus ejus ín ore meo. 
Atyának és Fiúnak. r. Gloria Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da Ecclésiae tuae, 
rünk, Urunk, Egyházad- quaesumus, Dómlne, 

nak, Szent Vitus, Modesztus sanctís Mártyribus tuís Vit o, 
és Kreszcencía vértanuld Modésto atque Crescéntia 
közbenjárására, hogy ne ke- intercedéntibus, superbe 
vélykedjék, hanem a neked non sápere, sed tibi piAcita 
tetsző alázatban gyarapod-~ humilltáte proflcere: ut, 
jék és Igy a gonoszat meg- prava desplcíens, quaecúm
vetve, a szeretet szabadsá- que recta sunt, libera exér
gával mindazt, ami jó, gya-1 ceat caritáte. Per Dómi-
korolja. A ml Urunk. num. 

Szentlecke: justórum Animae, 1266.1. 

Atvonulásra. (Zs. 149, 5, Graduale. (Ps. 149, 5 et 1.) 
1.) Ujjongnak majd a szen- Exsultábuntsanctí in glória
tek dicsilségben: örvendez- laetabúntur ín cubllibu
nek nyugvóhelyükön. r. suis. r. Cantáte Dórnino 
Énekeljetek az úrnak új cAnticum novum: laus ejus 
éneket j zengjen a szentek ín ecclésia sanctórum. 
gyülekezetében dícsérete 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
144, 10-11.) Uram, áldanak 144, 10-11. Sancti tui, Dó
téged szentjeid j országod dl- míne, benedicent te: glóriam 
csőségét hirdetik. Alleluja. regni tui dicent. Allelúja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. ; i O, 16-

(10, 16-20.) 20.) 

Az ldliben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanltványaínak: Aki ti- disclpulis suis: Qui vos au

teket hallgat, engem hall- dit, me audit: et qui vos 
gat; és aki titeket megvet, spernit, me sperni t. Qui au
engem vet meg. Aki pedig, tem me spernit, spernit 
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engem megvet, azt veti meg, 
ki engem küldött. Vissza
tére pedig a hetvenkettll, 
örömmel mondván: Uraml 
még az ördögök is engedel
meskednek nekünk a te ne
vedben. És mondá nekik: 
Láttam a sátánt, mint vil
lámot az égből leesni. Ime, 
hatalmat adtam nektek kl
gyókat és skorpiókat ta
posni, és minden ellenséges 
hatalmat: és semmi sem fog 
nektek ártani. Mindazáltal 
ne annak örüljetek, hogy a 
lelkek engedelmeskednek ti
nektek: hanem örüljetek, 
hogy neveitek be vannak 
Irva mennyekben. 

Felajánlásra. (Zs. 67, 36.) 
Csodálatos az lsten az ó 
szentjeiben; Izrael Istene 
ad erőt és hatalmat népé
nek; áldott legyen Isten. 

Csendes imádság. Miként 
a szentek tiszteletére 

felajánlott adományok az 
isteni hatalom dicsőségét ta
nusítják: úgy szerezzék is 
meg nekünk megváltásod 
hatását. A mi Urunk. 

A.ldozásra. (Bölcs. 3, 1-3.) 
Az igazak lelkei Isten kezé
ben vannak, a halál klnja 
nem éri őket: úgy látszott a 
balgák szemében, hogy meg
haltak: ők azonban békes
ségben vannak. , 
A ldozás utáni imádság. 

J-\ Az ünnep kegyelmi ál
dásával betöltve: kérünk, 
Urunk, hogy Szent Vitus, 
Modesztus és Kreszcencia 

eum, qui misit me. Revérsi 
sunt autern septuaginta duo 
cum gáudio, dicéntes: Dó
mine, étiarn daemónia sub
jiciúntur nobis in nómine 
tuo. Et ait illis: Vidébam 
sátanam sicut fulgur de 
caelo cadéntem. Ecce dedi 
vobis potestátem calcándi 
supra serpéntes et scorpió
nes, et super omnern virtú
tem inimlci: et nihil vobis 
nocéblt. Verúrntamen in hoc 
nollte gaudére, quia splritus 
vobis subjiciúntur: gaudéte 
autem, quod nómina vestra 
scripta sunt in caelis. 

Offertoriwn. (Ps. 67, 36.) 
Mirábilis Deus ln sanctis 
suis: Deus Israel ipse dabi t 
virtútem, et fortitúdinem 
pl eb i suae: benedictus Deus. 

Secreta. Sicut ~lóriam di
vinae poténtlae múne

ra pro Sanctis obláta testán
t ur: sic nobis efféctum, Dó
mine, tuae salvatiónis im
péndant. Per Dóminum no
strum. 

Communio. (Sap. 3, 1-2 et 
3.) justórum ánimae in ma
nu Del sunt, et non tanget 
illos torméntum maliti ae: 
visi sunt óculis insipiéntium 
mori: illi autern sunt in pace. 

Postcommunio. Repléti, 
Dómini, benedictióne 

solémnl: quaesumus; ut per 
intercessiónem sanctórum 
Mártyrum tuórum Viti, Mo-
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vértanuld közbenjárására a déstl et Crescéntlae, medi
szentség gyógyító ereje tes- cfna sacraméntí et corpóri
tünknek s lelkünknek hasz- bus nostris prosit, et ménti-
nára váljék. A mi Urunk. bus. Per Dóminum. 
Húsvéti időben a szentmise : Sanct! tul, 1279. 1., a fenti könyörgt

sekkel és evaneéllummal. 

Június 18: SzlrlaJ Szent Elr6m, dlllkonue, hltvaOó 6I 
egyhiztanitó. 

PogAny pap fia volt a mint fiatal ember tért At a kathollkua 
hitre. Nagy Szent Vazul diAkonuss-a azentelte. A keleti egyhb
atyák sorában fo~lal helyet. Költeményelért a szlrek •a Szent
lélek hArfAjllnak• nevezték. t 373-ban, Edessában. 

Ugyanezen a napon üli az Egyhllz Szent Mllrk és MMcellianut 
vértanuk emlékezetét, akik 300 körül szenvedtek vértanuságot, 
Rómaban. 

Szentmise: ln médio, 1288.1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadat Szent Efrém siam tuam beáti Eph

hitvallód és egyháztanilód raem Confessóris tui et Do
csodálatos tudományával és ctóris mira eruditióne et 
életének kiváló érdemeivel praecláris vitae méritis il
ragyogóvá akartad tenni: lustráre volufsti: te súppli
alázatosan kérünk, védd ces exorámus: ut, ipso in
meg közbenjárására örök tercedénte, eam advérsus 
hatalmaddal a tévhit és az erróris et pravitátis insfdias 
erkölcsi romlottság cselveté-j perénni tua virtúte detén
seivel szemben. A mi Urunk. das. Per Dóminum nostrum. 
A 2. könyörgés : megemlékezés S1ent Márk és Marcellianua 

vértanukról : 
Add meg, kérünk, min- Praesta, quaesumus, om-

denható lsten, hogy akik nfpotens Deus: ut, qui san
Szen t Márk és Marcelliánus ctórum Mártyrum tuórum 
vértanuld születésnapját ü n- Marci et Marcellián i nata
nepeljük, közbenjárásukra Jfcla cólimus; a cunctis ma
mi n den fenyegetil veszede- t lis Jmminéntibus, eórum in
lemtől megmenekülj ünk. A ll tercesslőni bus liberém ur. Per 
mi Urunk jézus Krisztus. Dómlnum. 

A 2. csendes imlldság : a szent vértanukról : 
Szenteld meg, Urunk, a ne- Múnera tibi, Dómine, di-

ked hozott adományokat cáta sanctifica: et, interce
ésSzentMárkésMarcelliánus déntibus sanctis Martyribus 
vértanuld közbenjárására tuis Marco et Marcelliáno, 
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általuk klengesztellldötten l per éadem nos placátus in
tekints le ránk. A mi ténde. Per Dóminum nos
Urunk Jézus Krisztus, a te trumjesum Christum Filium 
Fiad által, ki veled él és tuum, qui tecum vivit et reg
uralkodik a Szentlélekkel nat in unitate Spirítus 
egyetemben lsten mind- Sancti Deus per omnia 
örökön örökké. saecula saeculórum. 

A 2. llldozlls u Uni lmlldsllg : a szent vértanukról: 

Az Odvötszerzll adomány- Salutáris tui, Dómlne, mú-
nyal betöltve, Urunk, kö- nere satiáti, súpplices exorá
nyörögve kérünk: hogy mus: ut, cujus laetámur 
annak hatása által, amit gustu, intercedéntibus sanc
gyönyörüség~el élveztünk, tis Martyribus tuis Marco et 
Szent Márk es Marcelliánus Marcelliáno, renovémur ef
vértanuid közbenjárására féctu. Per Dóminum nos
megújuljunk. A mi Urunk trum jesum Christum, Fi
Jézus Krisztus, a te Fiad lium tuum, qui tecum vivit 
által, ki veled él és ural- et regnat in unitate Spirítus 
kodik a Szentlélekkel egye- Sancti Deus per omnia 
temben Isten mindörökön saecula saeculórum. 
örökké. 

Jónlas 19: Falkontéri Szent Juliinna azüz. 
firenzei nemes Jellny voll ; a szervltllk egyik alapltö)llnak 

unokllja és késöbb maga ls az első S7.ervita apllca. Haltilos ágylln 
már nem tudta a szent ostyát lenyelnl, azért kérle, hogy legalllbb 
szlvéhez közel tegyék. Egyszerre a szent ostya csodálatosan el
tlint, de mellén ott volt a képe. t 1341-ben. 

Ugyanezen a napon üll az Egyház Szent Oyárfás és Proláz 
vértanuk emlékezetét. Két testvér volt, mlnt szilielk, Szent Vittlis 
(945. 1.) és Valéria, ők is vértanuk lettek 170 körill, Mllllnóban. 

Szentmise: Dilexlstl, 1309.1., az alábbi könyörgéssel : 

Könyörgés. lsten, ki Szent 
juliánna sziízet halálos 

ágyán Fiad drágalátos testé
vel csodálatosan táplálni 
méltóztattál, engedd,· ké
Jilnk, hogy érdemei által, a 
haláltusában mi ls enel az 
eledellel táplálkozva és meg-

Orátio. Deus, qui beátam 
Jullánam VIrginem tu

am extrémo morbo laborán
tem, pretlóso Filii tui cór
pore mirabíliter recreáre di
gnátus es: concéde, quaesu
mus; ut, ejus intercedénti
bus méritis, nos quoque eó-
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erősödve, amennyel hazába 
eljussunk. Ugyanazon a mi 
Urunk Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, ki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel 
egyetemben lsten mindörö
kön örökké. 

dem in mortis agóne reféctl 
ac roboráti, ad eaeléstem 
pátriam perducámur. Prr 
eumdem Dóminum nostrum 
jesum Christum Filium 
tuum, qui tecum vivit et reg
nat in unitate Spirítus 
Sancti Deus per omnia 
saecula saeculorum. 

(A 2. könyörgés, csendes és .llldozás utAni lmAdsAg : megemlékezés 
Szent OyArfb és Protázról, a Salus kezdetil '>zentmlse Imádságai· 

val, 1271. 1.) 

Június ZO : Szent SzDvtr pipa á .trtaou. 
Hormisdas pllpa fia volt ; Hormisdas ugyanis felesége halllia 

után pap lett. Fia is pap lett és késöbb pllpa. Az eretnek Theodora 
csilszllrn6 Palmaria szigetére szllmllzte, s ott 537-ben éhenhalt. 
Slrja a Szent Péter-bazilikliban van és sok csodával ékes. 

Szentmise : Si diligis, 1248. I. 

Június 21 : Gonzaga Szent Alajos hltvall6. 

Oonzaga Ferdinánd llrgróf legldösebb fia volt, de rangjAról 
lemondott és jezsuita lett. Tisztasliga és szigorú öntegyelme volt 
két legfőbb erénye. Pestisbetegek ApolAsa közben érte utól a 
halál, 1591-ben, alig 23 éves korAban. 

Bevonulásra. (Zs. 8, 6.) 

llevéssé tetted őt ki
sebbé az angyalok
nál ; dicsőséggel és 

tisztelettel koronáztad meg. 
(Zs. 148, 2.) Olcsérjétek az 
Urat, angyalai mind; di
csérjétek őt, seregei mind . 
., . Dicsőség. 

Könyörgés. Mennyei ado
mányok osztogatója, ls

ten, ki az angyali ifjú Alajos
ban csodálatosan büntelen 
életet ugyanakkora bűnbá-

Misszálr. 

Introitus. (Ps. 8, 6.) 

llinulsti eum paulo mi· 
nus ab Angelis: gló· 
ria et honóre coro

násti eum. (Ps. 148, 2.) Lau
dáte Dóminum, omnes An
geli e jus: laudáte eum, om
nes virtútes ej us . ., . Glória 
Patri. 

Orátio. Caeléstium donó
rum distribútor, Deus, 

qui in angélico júvene Alol· 
sio mlram vitae innocén
tiam pari cum poeniténtla 

64 
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nattal egyesitettél; engedd l soclástl: e jus méritis et pré
érdemei és közbenjárása ál- J ci bus concéde; ut, innocén
tal, hogy ha nem követtük 1 tem non secúti, poenitén
ártatlanságában, kövessük tem imitémur. Per Dóml
bílnbánatában. Ami Urunk. num. 
Szentlecke a Bölcseség köny-

véb61. (Sir. 31, 8-11.) 

Boldog az az ember, kl 
hiba nélkül vagyon, 

és nem tévedt meg az arany 
miatt, és nem bizakodott 
sem pénzben, sem kincsben. 
Ki az, hogy magasztalhas
suk? mert csodát tett életé
ben. Megállta ebben a pró
bát és feddhetetlen maradt, 
legyen a dicsérete örök. 
Mert véthetett volna, de 
nem vétett, gonoszt tehe
tett volna, de nem tett: biz
tonságb!!n vannak ezért ja
vai az Urnál. 

Uctio libr! Sapiéntiae.(Eccli. 
31, 8-ll.) 

Beátus vir, qui invéntus: 
est slne mácula: et qui 

post aurum non ábilt, nec: 
sperávit in pecúnia et the-· 
sáuris. Quis est hic, et laudá
bim us eum? fecit enim mlra
bllia in vita sua. Qui probá
tus est in illo, et perléctus 
est, erit illi glória aetérna: 
qui pótuit tránsgredi, et 
non est transgréssus: fácere 
maia, et non fecit: Ideo sta
bill ta sunt bona illius in Dó
mino. 

Atvonulásra. (Zs. 70, 5-6.) Graduale. (Ps. 70, 5-6.) 
Te vagy az én reménysé- Dómine, spes mea a juven
gem, Uram, Ifjúkorom óta, túte mea: in te conflrmátus 
születésem óta reád tá-~ sum ex útero: de ventre ma
maszkodom, anyám méhé- tris meae tu es protéctor 
tc51 fo_gva te vagy oltalma- meus. r. (Ps. 40, 13.) Me au
zóm. f. (Zs. 40, 13.) Engem tem propter innocéntiam 
pedig felkarolsz ártatlansá- suscepist!: et confirmásti 
gomért és szlned elé álli- me in conspéctu tuo in ae-
tasz mlndörökké. térnum. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
64, 5.) Boldog, akit kívá- 64, 5.) Beátus quem eleglsti, 
lasztasz és magadhoz fo- et assumpsisti: inhabitábit 
gadsz; ki udvaraidban lak- in átrlls tuis. Allelúja. 
batik. Alleluja. 

+A szent evangélium sza- >}4Sequéntia sancti Evangélli 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(22, 29-40.) (22, 29-40.) 

Az idc5ben: Felelé és mon- }" illo témpore: Respón
dá Jézus a szadduceu- densjesus,aitsadducaels: 

soknak: Tévedtek, nem tud- 1 Errátls, nesciéntes Script ú-
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ván az Irásokat, sem az ls-l ras, neque virtútem Dei. ln 
ten erejét. Mert a feltáma- resurrectióne enim neque 
dáskor nem házasodnak, nubent, neque nubéntur: 
sem férjhez nem mennek, sed erunt sicut Angeli Dei in 
hanem olyanok lesznek, caelo. De resurrectióne au
mint az lsten angyalai a tem mortuórum non leglstis 
mennyben. A holtak fel- quod dictum est a Del di
támadásáról pedig nem ol- cénte vobis: Ego sum Deus 
vastátok-e, amit az lsten Abraham, et Deus Isaac, et 
mondott nektek, szólván: Deus jacob? Non est Deus 
Én vagyok Ábrahám Istene mortuórum, sed vivéntii.tm. 
és Izsák Istene és Jákob Et audiéntes turbae, mira
lstene? Nem a holtak ls- bántur in doctrina ejus. 
tene, hanem az élőké. És Pharisaei autern audiéntes 
hallván ezt a seregek, bá- quod siléntium imposulsset 
mulának az ~ tanftásán. sadducaeis, convenérunt in 
A farizeusok pedig hallván, unum: et interrogávlt eum 
hogy elnémftotta a szaddu- unus ex eis legis doctor, ten
ceusokat, egybegyülének; tans eum: Magister, quod 
és kérdé ~t közülök egy tör- est maodátum magnum in 
vénytudó, kisértvén ~t: lege? Ait illi jesus: Dfliges 
Mester, melyik a nagy pa- Dóminum Deum tuum ex 
rancsolat a törvényben? toto corde tuo, et in tota 
Mondá neki jézus: Szeresd án ima tua, et in to ta mente 
a te Uradat lstenedet teljes tua. Hoc est máximum, et 
szfvedből és teljes lelkedMI primum mandátum. Secún
és teljes elmédből. Ez a leg- dum autern simile est hule: 
nagyobb és els~ parancso- Dfllges próximum tuum, si
lat. A második pedig ha- cut tefpsum. ln his duóbus 
sonló ehhez: Szeresd fele- mandátis univérsa lex pen
barátodat, mint tenmaga- det, et prophétae. 
dat. E két parancsolaton 
függ az egész törvény és a 

Felajánlásra. (Zs. 23, 3-4.) 
Ki mehet fel az úr hegyére, 
vagy ki állhat meg az ~ 
szent helyén? Az, akinek 
keze ártatlan, kinek szfve 
tiszta. 

Csendes imádság. Az égi 
lakomához engedd, 

Urunk, hogy abban a me
nyegzői ruhában járulhas-

próféták. 
Offertorium. (Ps. 23, 3-4.) 

Quis ascéndet in montem 
Dómini, aut quis stabit in 
loco sancto ejus? lnnocens 
mánibus, et mundo corde. 

~ ecreta. Caelésti convlvlo 
... . fac nos, Dómine, nup
tláli veste indútos accúm
bere: quam beáti Alolsii pia 

64* 



1012 JÚNIUS 22. 

sunk, amelyet Szent Alajos praeparátio, et juges Jácri
buzgó előkészülete és szün- mae inaestimabllibus arná
telen könnye megbecsülhe- bant margarltis. Per Dómi
tetlen gyöngyökkel ékesl- num nostrum jesum Chri-
tett. A mi Urunk. stum. 

Aldozásra. (Zs. 77, 24-25.) Conununio. (Ps. 77, 24-
Mennyel kenyeret adott ne- 25.) Panem caeli dedit eis: 
kik, angyalok kenyerét ette panem Angelórum maodu-
az ember. cávit homo. , 

Aldozás utáni imádság. 
Az angyali eledellel táp

lálkozva, engedd, Urunk, 
hogy angyali módon éljünk 
is és annak példájára, klt ma 
tisztelünk, a hálaadásban 
mindenkor megmaradjunk. 
A mi Urunk. 

Postconununio. Angeló
rum esca nutrltos, an

gélicis étiam, Dómine, da: 
móribus vivere: et ejus, 
quem hódie cólimus, exém
plo, in gratiárum semper 
actióne manére. Per Dómi
num nostrum. 

Június 22: Szent Paulin plispiik á hltvall6. 
Kampanla helytartója volt, de egyetlen gyermekének balita 

után mlnden vagyonát eloszfogatta a szegényeknek és pap lett. 
Mlnt pllspilk, mlndenkinek vigasztalója. volt. t 431-ben. 

Bevonulásra. (Zs. 131, 9-10.) l' lntroitus. (Ps. 131, 9-10.) 

llapjaid,Uram, öltözze-
1
.acerdótes tul, Dóml-

nek igazságba, szent- ne, Induant justl-
jeid pedig ujjongja- ' tiam, et sancti tui 

nak: Dávidért, a te szol-! exsúltent: propter David 
gádért, ne vesd meg Fölken- 1 servum tuum, non avértas 
tednek szlnét. (Zsoltár 131, l fáciem Christi tui. (Ps. ibid., 
l.) Emlékezzél meg, Uram, l.) Meménto, Dómine, Da
Dávidról; és minden gyöt- vid: et omnis mansuetúdi-
r6désér61. r. Dicsllség. nis ejus. r. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, te azok- Qrátio. Deus, qui ómnia 
nak, kik éretted az élet- pro te ln hoc saeculo re

ben mindent elhagytak, a linquéntibus, céntuplum ln 
jövllben százszor annyit és futúro et vitam aetérnam 
örök életet igértél : engedd promislstl: concéde p ropi
kegyesen, hogy Szent Pau- tius; ut, sanct! Pontificis 
lln pQspök nyomdokait kö- Paulini vestlgiis inhaerén
vetve, megvessQk a földie- tes, valeámus terréna de
ket és csak a mennyeiek j splcere, et sola caeléstla de· 
után kívánkozzunk: Kl élsz. sideráre: Qui vivis et regnas. 



jÚNIUS 22. 1013 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthlos. (ll. 

leveléb<ll. (ll. 8, 9-15.) 8, 9-15.) 

Testvérek: Ismeritekami fratres: Scitis grátiam 
Urunk Jézus Krisztus Dómini nostri Jesu Chrl

kegyelmét, hogy értetek sti, quónlam propter vos 
szegénnyé lett, bár gazdag egénus factus est, cum esset 
volt, hogy az lJ szegénysége dives, ut lllfus inópia vos 
által ti gazdagok legyetek. divites essétis. Et consilium 
De ezt tanácsolom: mert ez in hoc do: hoc enim vobis 
hasznotokra van, kik nem- útlle est, qui non solum fá
csak cselekedni, hanem cere, sed et velle coeplstls 
akarni is elkezdtetek tavaly ab anno prióre: nunc vero 
óta; most tehát hajtsátok et facto perflcite: ut quem
végre tettel is, hogy amint ádmodum promptus est 
megvan a készség az aka- ánimus voluntátis, ita sit et 
rásra, úgy meglegyen a perficiéndi ex eo quod habé
végrehajtásra is, abból ami- tls. Si enim volúntas promp
tek van. Mert ha az akarat ta est, secúndum id quod 
készséges, aszerint kedves habet, accépta est, non se
az, amije van: nem aszerint, cúndum id quod non habet. 
amije nincs. Nem úgy, hogy Non enim ut állis sit remls· 
másoknak könnyebbségük sio, vobis autern tribulátio, 
legyen, nektek pedig nyo- sed ex aequalitáte. ln prae
morúságtok, hanem egyen- sénti témpore vestra abun
ldség szerint. Most a ti M- dántia illórum lnópiam súp
ségtek pótolja azoknak szű- pleat: ut et illórum abun
kölködesét, hogy az lJ blJsé- dántia vestrae lnópiae sit 
gük is pótolja majd a ti szű- suppleméntum, ut fiat ae-. 
kölködésteket, hogy egyen- quálitas, sicut scriptum est: 
llJség legyen, amint Irva va- Qui multum, non abundá
gyon: Aki sokat gyüjtött, vit: et qui módicum, non 
nem bővelkedett és aki ke- minorávit. 
veset, nem szükölködött. 

Atvonulásra. (Sir. 44, 16.) Graduale. (Eceli. 44, 16.) 
(me a főpap ki életének nap- Ecce sacérdos magnus, qui 
jaiban tetszett az Istennek. in diebus suis plácuit Deo. 
f. (U. o. 20.) Nem akadt f. (Ibid., 20.) Non est in
hozzá hasonló: ki úgy meg- véntus similis illi, qui con
tartotta a Fölséges törvényét. serváret legern Excélsi. 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
109, 4.) Pap vagy te mind- 109. 4.) Tu es sacérdos ln 
örökké Melkizedek rendje aetérnum, secúndum órdi
szerint. Alleluja. l nem Melchl!iedech. Allelúja. 
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Szent evangélium Nollte timére, 1297.1. 
Felajánlásra. (Zs. 88, 21-,' Offertorium. (Ps. 88, 21-

22.) Megtaláltam Dávidot, 22.) lnvéni David servum 
a szolgámat, felkentem 11t meum, óleo sancto meo un
szent olajommal; mert ke- xi eum: manus enim mea 
zem lesz a segltsége és ka- auxiliábitur ei, et bráchium 
rom az 11 erl1ssége. meum confortáhít eum. 

Csendes imádság. Add meg secreta. Da nobis, Dó
nekünk, Urunk, hogy mine, perféctae caritátis 

Szent Paulin püspök példájá- sacriflcium, exémplo sancti 
ra a tökéletes szeretet áldoza- Pontificis Paulin!, cum 
tát az oltáráldozatával egye- altáris oblatióne conjúngere 
sftsük, és a jótékonyságban et beneficéntiae stúdio sem
való buzgósággal az örök ir- pitérnam misericórdiam pro
gaimat kiérdemeljük. A mi. merérí. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Luk. 12, 42.) Communio.(Luc.12,42.)Fi-
HQ és okos sáfár, kit az úr délisservusetprudens,quem 
háznépe fölé rendel, hogy constitu it dóminus super fa
búzát adjon nekik, mérték mlliam suam: ut det illis ln 
szerint a maga idejében. témpore tritici mensúram. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Tribue no
Add meg nekünk, Urunk, bis per haec sancta, Dó

e szentségek által azt a járn- mine, ill um pietátis et humi
bor és alázatos lelkületet, litátis afféctum, quem ex 
amelyet Szent Paulin püs- hoc divino fonte hausit san
pököd ez isteni forrásból ctus Póntifex tuus Pauli
meritett; és közbenjárására n us: et, ipsfus intercessióne, 
áraszd kegyesen kegyelmed in omnes, qui te deprecán
bllségét mindazokra, kik tur, grátiae tuae divltlas 
hozzád esedeznek. A mi benignus effúnde. Per Dó-
Urunk. : minum. 

Jlinlus 23: Kereszteta Szent Jlnos vlgDiiJa. 
Bevonulásra. (Luk. l, 13, 1 Introitus. (Luc. l, 13, 

15, 14.) . 15, 14.) 

Ile félj, Zakariás! mert ~~e tlmeas, Zacharla, 
meghallgatást nyert exaudlta est orátio 
könyörgésed; fele- tua: et Elisabeth 

séged, Erzsébet, fiat szül ne- uxor tua párlet tibi fili um, 
ked és az ő nevét Jánosnak l et vocábis nomen e jus joán
fog'?d hlvnl: és nagy lészen nem: et erit magnus coram 
u Ur előtt; és betelik Szent- Dórnino: et Spiritu Sancto 
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lélekkel már anyja méhét6J1 replébltur adhuc ex útero 
fogva és sokan örülnek' matris suae: et multi in na
majd az 6 születésén. (Zs. 20, 1 tlvltáte e jus gaudébunt. (Ps. 
2.) Uram, hatalmadon ör- 20, 2.) Dómine, in virtúte 
vend a király és felette uj- tua laetábltur rex: et super 
jong segltségeden. r. Dicsó- salutáre tuum exsultábit ve-
ség. heménter. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Ü rátio. Praesta, quaesu
rünk, mlndenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy családod az üd- ut familia tua per viam sa
vösség útján járjon; és Szent lútls incédat; et, beáti joán
jános előfutárod buzdítá- nis Praecursóris hortaménta 
sát követve, biztonságban sectándo, ad . eum quem 
eljusson fiadhoz, akit 6 praedlxit, secúra pervéniat, 
el6re hirdetett, ami Urunk Dóminum nostrum jesum 
jézus Krisztushoz : Ki ve- Christum filium tuum: Qui 
led él. tecum. 
(A 2. könyl!lrgés a Szen! S:z:fizrt;l (Concédt, 622. 1.), a 3. az Egy. 

huért ngy a pápiért, 622. 1.) 

Szentlecke jeremiás prófé-~ Léctio jeremlae Prophétae. 
tától. (1, 4-10.) (1, 4-10.) 

Igy szólt hozzám az úr: ·l" diébus lllis: factum est 
Miel6tt megalkottalak l verbum Dómini ad me, 

anyád méhében, ismertelek dícens: Priúsquam te formá
téged, miel6tt kijöttél méhe rem in útero, novl te: et 
szájából, megszenteltelek, és !

1
. Antequam exlres de vulva, 

prófétául rendeltelek a nem- sanctificávi te, et prophé
zetek között. Erre én Igy tam in géntibus dedi te. Et 
szóltam: jaj, jaj, jaj,Uram, dixi: A a a, Dómine Deus: 
lsten l Ime, nem tudok én ecce néscio loqui, quia puer 
beszélni, hiszen még gyer- ego sum. Et dixit Dóminus 
nek vagyok ! És mondotta ad me: Noll dicere: Puer 
nekem az úr: Ne mondd sum: quónlam ad ómnia, 
azt, hogy: Gyermek vagyok quae mtttam te, ibis: et uni
- mert bárhová küldelek vérsa, quaecúmque mandá
majd, te elmégy, és bármit vero tibi, loquéris. Ne ti
parancsolok majd neked, te meas a fácie eórum: quia 
elmondod. Ne félj az 6 szl- tecum ego sum, ut éruam te, 
nüktől, mert én veled va- dicit Dóminus. Et misit Dó
gyok, hogy megszabaditsa- mlnus manum suam, et té
lak, - úgymond az úr. tigit os meum: et dixit Dó
Majd kinyujtotta kezét az minus ad me: Ecce dedi 
úr, megérintette szájamat verba mea in ore tuo: ecce 
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és mondotta nekem az úr: l constitu i te hódie super 
Ime, én szájadba adom igéi-,' gentes, et super regna, ut 
met; Ime, én ma nemzetek evéllas, et déstruas, et dl
és országok fölé állitlak, spérdas, et dlssipes, et ae
hogy gyomlálj és rombolj, dlfices, et plantes: dicit Dó
hogy szétszórj és széthányj, minus omnlpotens. 
hogy éplts és Oltess. 

Atvonulásra. (Ján. l, 6, 7.) 
Vala egy ember, lstentól 
küldetve, kinek neve volt 
János. r. Ez tanuságul jöve, 
ltogy tanusk~djék a világos
ságról és az Urnak alkalmas 
népet készltsen. 

Graduale. (Joann. t, 6-7.) 
Fuit homo missus a Deo, 
cui nomen erat joánnes. r. 
Hic venit ut testimónium 
perhibéret de lúmine, pa
ráre Dórnino plebem per
féctam. 

+ A szent evangéliwn kez- + Initiwn sancti Evangélü 
dete Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(l, 5-17.) l (l, 5-17.) 

Vala Heródesnek, judea fuit in diébus Heródis, re
királyának napjaiban gis Judaeae, sacérdos 

egy Zakariás nevű pap, Abia quidarn nómine Zacharlas, 
papi osztályából, kinek fe- de vice Abia, et uxor illfus 
Iesége Áron leányai közül de filiábus Aaron, et nomen 
volt és Erzsébetnek nevez- ejus Elisabeth. Erant au
teték. Mindketten pedig iga- tem j usti ambo ante Deum, 
zak valának lsten ellltt, incedéntes in ómnibus roan
feddhetetlenül élvén az úr- dátis, et justificatiónibus 
nak mlnden parancsa és Dómini sine queréla, et non 
igazsága szerint. És nem erat illis fllius, eo quod es
vala gyermekük, minthogy set Elisabeth stérills, et 
Erzsébet magtalan volt és ambo processfssent in diébus 
már mindketten ellihalad- suis. Factum est au tem, cum 
tak korban. Történt pedig, sacerdótlo fungerétur in őr
hogy midlln osztályának dine vicis suae ante Deum, 
rendjében szalgálatot telje- secúndum consuetúdinem 
sitett az lsten előtt s a papi sacerdótil, sorte éxiit, ut in
szolgálat szokása szerint cénsum póneret, ingréssus 
sors útján rákerült a tömjé- in tem p l um Dómini: et om
nezés sora, beméne az úr nis multitúdo pópuli orat 
templomába; míg az egész orans foris hora incénsi. Ap
népsokaság kivül imádko- páruit autern illi Angelus 
zik vala az illatáldozat órá- Dómini, stans a dextris al
jában. Akkor megjelenék táris incénsi. Et Zacharlas 
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neki az úr angyala, állván a turbátus est, videns, et tl
tömjénoltár jobboldalán. mor lrruit super eum. Alt 
Ennek láttára Zakariás autern ad illum Angelus: 
megzavarodék és félelem Ne tlmeas, Zacharla, quó
szállá meg dt. Mondá pedig niam exaudlta est deprecá
neki az angyal: Ne félj, Za- ti o tua: et uxor tua Ellsa
kariásl mert meghallgatást beth páriet tibi fllium, et 
nyert könyörgésed; felesé- vocábis nome n e jus joán
ged, Erzsébet, fiat szül ne- nem: et erit gáudium tibi, 
ked és az ő nevét jánosnak . et exsultátio, et multi in na
fogod hlvni. Örömed és vi- tivitáte ejus gaudébunt: 
gasságod lészen és sokan erit enim magnus coram Dó
örülnek majd az ő születé- mino: et vinum, et slceram 
sén. Mert nagy lészen az úr non blbet, et Spiritu Sancto 
előtt; bort és részegi tő italt replébitur adhuc ex útero 
nem iszik és betelik Szent- matris suae: et multos filió
lélekkel már anyja méhétől rum Israel convértet ad Dó
fogva és Izrael fiai közül so- minum Deum ipsórum: et 
kakat fog Urukhoz Istenük- ipse praecédet ante illum ln 
höz tériteni; Illés szellemé- spiritu, et virtúte Ell ae: ut 
vel és erejével fog előtte jár- convértat corda patrum in 
ni, hogy az atyák szlvét a fllios, et incrédulos ad pru
fiakhoz fordltsa és a hitet- déntiam justórum, paráre 
leneket az igazak okossá- Dórnino plebem perféctam. 
gára, alkalmas népet készl-
tendll az úrnak. 

Felajánlásra. (Zs. 8, 6-7.) 
Dicsőséggel és tisztelettel 
koronáztad meg; és kezed 
müvel fölé állltottad, Uram. 

Offertoriurn. (Ps. 8, 6-7.) 
Glória et honóre coronásti 
eum: et Constituisti eum su
per ópera mánuum tuárum, 
Dóm i ne. 

Csendes imáds!g. Szenteld secreta. Múnera, Dómine, 
meg, Urunk, a bern uta- o b láta sanctifica: et, 

tott adományokat és álta- intercedénte beáto joánne 
luk Keresztelő Szent jános Baptista, nos per haec a 
közbenjárására a bún min- peccatórum nostrórum má
den szennyétől tiszti ts meg l culis emúnda. Per Dóm in um 
minket. A ml Urunk. nostrum jesum Christum. 
(A 2. c:sendes imfldsflg a Szent Szllzröl, 624. 1., a 3. az Egyhflzért 

vagy a pflpflért, 624. 1.) 

Aldozásra. (Zs. 20, 6.) Se-~ Communio. (Ps. 20, 6.) 
gltséged folytán nagy a di- Magna est glória ejus in sa
csősége, dicsőséggel és nagy Jutári tuo: glóriam et ma-
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ékességgel 
Uram. 

ruháztad fel lit, gnum decórem impónes su
per eum, Dómine. , 

A. ldozás után1 imádság. 
t-\ Keresztelll Szent jános 
dicsli imája kisérjen min
ket, Urunk: és esdje ki 
számunkra kegyesen annak 
az irgalmát, kinek előre hir
dette eljövetelét, Fiadnak, 
a mi Urunk jézus l{risztus
nak: J<i veled él. 

Postconununio. Beáti jo-
ánnis Baptistae nos, 

Dómine, praeclára comité
tur orátio: et quem ventú
rum esse praedlxit, poscat 
nobis fore placátum, Dómi
num nostrum jesum Chri
stum Fílium tuum: Qui 
tecum. 

(A 2. áldozfis utáni imádság a Szent Szlizrill, 625. 1., a 3. az E&Y· 
házért vagy a pápáért, 625. 1.) 

Június 24: Keresztelö Szeot János szület&napja. 
l. A legszentebb Szliz Márla lstenanyja után mindjflrt keresz. 

telő Szent Jflnosé az első hely a vilAgmegváltás történetében. Az 1'1 
nagysflga az lstenember visszavert fénye, mert közvetlen előtte 
jflrt és az emberlelkekben szflmára az utat elókészltette. Igy 
birdette öt elöre Malachias próféta, mint angyalt, aki az Or 
utját elkészltl. Szent jános valóban a csodák gyermeke; Illés 
próféta ereje és buzgalma volt benne, ahogy ezt Gábor ark· 
angyal a templomban atyjának, Zacbarlfls papnak megigérte. Már 
az anyja mébében megtisztult az flteredő bGntöl és maga az lsten 
Fiaszentelte mfg, amikor közeledett hozzá. (Sarlós Boldogasszony, 
1044. 1.) A jordán mellett lfltta az lsten lelkét lebegni az Or 
fölött és hallotta az égi bangokat : •Ez az én kedvelt fiam•. 
ő mutatbatott rá ujjal az Üdvözltöre és a zsidóknak hirdetbette: 
•Ime, az lsten Bflránya, aki elveszi a világ bűnelb. Szent 
János volt további az, aki az Üdvözltőnek az elsli tanltványokat 
adta. Ha tehflt Krlsztus születését a napfelkeltéhez hasonlltjuk, 
Márla születését a bajnal derengésébez, akkor Szent jflnos szOieté· 
sével a hajnali csillag jelent meg. Ez a három szent szOietés, 
amelyet az Egyház a liturgiában ls felmagasztal. Egyébként 
a szentek földi halálának napjflt ünnepli meg, mert ez a mennyel 
születésnapjuk. 

2. Szent jános szOietésnapja elsőrendQ ünnep, amelyet vigtUa 
előz meg és oktáva követ. Eredetlieg az Egyház nagy ünnepel kOzé 
tartozott és Pünkösd től böj ti d ővel készilltek rá. Ezt már a X J. 
század óta 14 napos megtartóztatlma korlátozták, ma pedig tel· 
jesen gyakorlaton kivül van. Az ünnepnek ezenkivül három szent
mlséje ls volt. Az első, az előző vecsernye után, Szent jános meg· 
hivatását ünnepelte, a második, éjjel szOietésének Igéretét az 
arkangyal által (ma a vlgiliamlse), a harmadik pedig magán a 
napján ünnepli az ő érdemelt, mlnt Krlsztus megkeresztellljét él 
az ö útjflnak elökészltöjét. A legújabb ldllkig ez a János-nap 
parancsolt ünnepnap volt, munkaszünettel. 
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(A keleti egyház még Szent Janos fogantataSát ls Onnepll 
suptember 23-an vagy 24-én, azzal a feltevé&sel, hogy Gábor 
arkangyal az engesztelés ünnepén Uom kippur), tehU szeptem
ber közep4'téján jelent meg Za karlésnak a templomban. Ezenkivül 
az Epifánia-ünneppel, Krisztus keresztelő-ünnepével kapcsolatban 
másnap Keresztelll Szent Jánost is megünnepelték, mert 6 a VIz
kertSzt-ünnep misztériumában közremdködött.) A karácsonyi 
ünnep behozatalával a IV. században a Janos-nap is ünnep lett 
a nyugati országokban, de június 24-én, megfelelően az evangélium 
időpontjalnak (Lukács l, 26 és 36), mert e s:zerint Erzsébet mar 
hatodik hónapja hordta gyermekét, amikor az Ige a Szüz méhében 
testté lőn (azaz március 2~n). 

Szent János halála, lefeleztetése (Dtcollatio) szintén liturgikus 
ünnep tárgya augusztus 29-én. Ez a:aonban nem a halála napja, 
hanem csak ereklyéi átvitelének a napja. Aachenben régi Idő óta 
ti_sztelnek egy halotti kendőt, amelybe Janos tanltvanyal mesterük 
holttestét a temetéskor betakarták. 

3. Az ünnepeken kivül a liturgia még más módokon is tisztell 
az tas.~zonytól szalöttek legnagyobbikflh. Neve sok liturgiai szö· 
vegben és imfiban előfordul, kOlönösen a szentmiseáldozat ünnepé
ben. A IV. század óta Szent Jánosnak oltárokat, kflpolnákat és 
templomokat szentelnek. Egyedül Konstantinapolyban 15 János
szentélyt szflmlflltak össze, sőt Rómának Jegrégibb temploma, a 
lateráni bazilika is Szent Jflnosnak van szentelve. Püspökségek, 
államok és vallásos egyesületek az ő oltalma alá helyezkedtek. 
A betegflpolók lovagrendje a rendi templomot Jeruzsálemben 
Szent jflnosnak szentelte, 1113 körül védőangyalává választotta 
s ez Időtől kezdve nevezik •Johannita-rendo-nek. Végül az összes 
nemzeteknél alig van Keresztelő Szent jánosénál altalflnosabb 
és gyakoribb keresztnév. 

Sok orszflgban, különösen a germán népeknél, Szent János
napján mindenféle népünnepet tartanak. Igy például Szent János
tüzeket gyujtanak. Ezek azonban bizonyára a pogány Baldur· 
ünnepekból erednek, akit napfordulás idején kOlOnösen tiszteltek. 
A kereszténység a nagy szentnek. az IgazSág lelki napja előhirnil
kének szentell e na pot. 
Bevonut.isra. (lz. 49, l és 2.) Introitus. (Isai. 49, l et 2.) 

•

nyám méhé~c51 hivott me ventre matrls meae 
engem az Ur nevem- vocávit me Dóminus 
nél fogva és szája- nómine meo: et pó-

ma t éles kardhoz tette suit os meum ut gládium 
hasonlóvá; kezének árnyé- acútum: sub teguménto ma
kával oltalmazott engem; ki n us suae protéxit me, et pó
választott nylllá tett. (Zs. suit me quasi saglttam elé-
91, 2.) Jó dolog az Urat dl· ctam. (Ps. 91, 2.) Bonum 
csémi, nevednek, 6, Felsé- est confitéri Dómino: et 
ges, éneket zengeni. J. Dl- psállere nómini tuo, Altls-
csc5ség. • sime. P. Glória Patri. 
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Könyörgés. Isten, ki a mai 
napot, Szent János sza

letése. napját tiszteletremél
tóvá tetted nekünk, add 
meg népednek a lelki örö
mök kegyelmét és minden 
hivőd lelkét vezesd az örök 
üdvösség útján. A mi Urunk 
Jézus Krisztus. 
Szentlecke lzaiás prófétától. 

(49, 1-3, 5, 6 és 7.) 

Halljátok, szigetek, és fi
gyeljetek, távoli né

pek: Anyám méh~től hivott 
meg engem az Ur, anyám 
méhétől fogva megemléke
zett nevemről. Szájamat éles 
kardhoz tette hasonlóvá, 
kezének árnyékával oltal
mazott engem; kiválasztott 
nylllá tett, tegzébe rejtett 
engem, és szólt hozzám: 

O rátio. Deus, qui praesén
tem diem honorábllem 

nobis ln beáti Joánnls nati
vitáte feclsti: da pópulis 
tuls spirituálium grátlam 
gaudiórum; et ómnium fl
déllum mentes dirige ln 
viam salútis aetérnae. Per 
Dómlnum. 
Uctio Isalae Prophétae. 

(49, 1-3, 5, 6 et 7.) 
A udfte lnsulae, et attén

J-\ dit e pópull de Ion ge: 
Dómlnus ab útero vocávit 
me, de ventre matris meae 
recordátus est nómlnls mei. 
Et pósuit os meum quasi 
gládium acútum: in umbra 
manus suae protéxit me, et 
pósuit me sicut sagfttam 
eléctam: in p háretra sua 
abaeóndit me. Et dixit mlhl: 

Szolgám vagy te, Izrael, 
rajtad mutatom meg dicső
ségemet. És most Igy szól 
az úr, ki anyám méhétől 
fogva szolgájának alkotott 
engem: Ime, a nemzetek 
világosságává tettelek, hogy 
üdvösségem légy a föld szé
léig. Látnak majd a kirá
lyok és felkelnek, fejed~l
mek, és leborulnak az Ur 
miatt, és Izrael Szentje 
miatt, aki téged kiválasztott. 

Servus meus es tu, Israel, 
quia in te gloriábor. Et 
nunc dicit Dóminus, for
mans me ex útero servum 
sibi: Ecce dedi te in lucern 
géntlum, ut sis salus mea 
usque ad extrémum terrae. 
Reges vidébunt, et consúr
gent prlncipes, et adorá
hunt propter Dóminum, et 
sanetum Israel, qui elégít te. 

Atvonulásra. (Jer.l,5, 9.) Graduale. (Jerem. l, 5 et 
Miellltt alkottalak· téged 9.) Priúsquam te formárem 
anyád méhében, ismertelek ln útero, novi te: et ánte
és miellltt kijöttél anyád quam exfres de ventre, sanc
méhéblll, megszenteltelek tiffcávi te. J. Mislt Dómi
téged. J. Az úr kinyujtotta 

1 

nus manum suam, et tétiglt 
kezét és lllette számat és os meum, et dixit mlhi. 
szólt hozzám. 
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Alleluja,alleluja.t.(Luk.l, Allelúja, allelúja. t. (Luc. 
76.)Te,gyermek,a Magasság- l, 76.) Tu, puer, prophéta 
bell prófétájának fogsz hi- Altissimi vocáberis: praefbis 
va tn i, ellire mégy az Ur sz ln e ante Dóminum paráre vias 
ellltt, elkésziteni az ll útjait. ejus. Allelúja. 
Alleluja! 
+ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerlnt. 

(1, 57-68.) 

Erzsébetnek eljött az ide
je, hogy szílljön; és fiat 

szílle. ~s meghallák szom
szédai és rokonai, hogy az 
úr nagy irgalmasságot cse
lekedett rajta, és vele egyatt 
örvendezének. Lőn pedig 
nyolcadnapon, eljövének 
kölillmetélni a gyermeket, 
és atyja nevérlll Zakariás
nak nevezék. ~s felelvén 
anyja, mondá: Semmi eset
re sem, hanem Jánosnak 
fogják hlvni. ~ondák neki: 
De hiszen senki sincsen ro
konságodban, kit Igy nevez
nének. Intének tehát atyjá
nak, hogyan akarja lit hi
vatni. ő pedig lrótáblát kér
"én, e szavakat Irá: János 
az ő neve. ~s csodálkozá
nak mindnyájan. Erre azon
nal megnyilék szája és nyel
ve, és szóla, magasztalván 
az Istent. És félelem szállá 
meg összes szomszédaikat, s 
ezen dolgoknak hire futa 
Judea egész hegyvidékén. 
És szlvükbe vevék mind, 
akik ezt hallották vala, 
mondván: Hát mi lesz ebblll 
a gyermekblll? Mert az úr 
keze vala llvele. Atyja pe
dig, Zakariás, betelék Szent
lélekkel és jövendöle, mond-

+Sequéntia saocti Evangélli 
secúndum Lucarn 

(1, 57-68.) 

Elisabeth implétum est 
tempus pariéndl, et pé

perit fillum. Et audiérunt 
vidnl, et cognáti ejus, quia 
magnificávit Dóminus ml
sericórdiam suam cum illa, 
et congratulabántur ei. Et 
factum est in die octávo, 
venérunt circumeidere púe
rum, et vocábant eum nó
mine patris sui Zacharlam. 
Et respóndens mater ejus, 
dixit: Nequáquam, sed vo
cábltur Joánnes. Et dixé
runt ad lllarn: Quia nemo 
est in cognatlóne tua, qui 
vocétur hoc nómine. Innué
bant autern patri e jus, quem 
vellet vocári eum. Et póstu
lans pugillárem, scripsit, di
cens: Joánn~s est nomen 
ejus. Et miráti sunt uni
vérsi. Apértum est autern 
illleo os ejus, et lingua ejus, 
et loquebátur benedicens 
Deum. Et factus est tlmor 
super omn es vidnos eórum: 
et superómnia montána Ju
daeae divulgabántur ómnia 
verba haec: et posuérunt 
omnes, qui audlerant in 
corde suo, dicéntes: Quis, 
putas, puer iste erit? Ete
nlm manus Dómini erat 
cum Illo. Et Zacharlas pater 
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ván: Áldott legyen az úr, e jus replétus est Spiritu San
Izraelnek Istene, mert rá- cto, et prophetávit, dicens: 
tekintett és megváltást ké- Benedictus Dóminus Deus 
szltett az 6 népének. Israel, quia visi tá vit, et fecit 

redemptiónem plebis suae. 
Felajánlásra. (Zs. 91, 13.) Offertorium. (Ps. 91, 13.) 

Virul majd az igaz, mint a justus ut palma florébit: 
pálma, gyarapszik, mint a 1· sicut cedrus, quae in Libano 
Libanon cédrusa. est, multiplicábitur. 

Csendes imádság. Oltárat-l secreta. Tua, Dómine, 
dat, Urunk, elhalmoz- 1 munéribus altária eu

zuk adományainkkal; an- l mulámus: illius nativitátem 
nak születését ünnepelve ' honóre débito celebrántes, 
megfelelő tisztelettel,. aki qui Salvatórem mundi et 
előre hirdette, hogy eljön . cécinit adfutúrum, et adésse 
a világ Odvözltlije és mikor ! monstrávit, Dóminum no
megjelent, rámutatott a mi · strum jesum Christum Fl
Urunk Jézus Krisztusra, a j lium tuum: Qui tecum vi-
te Fiadra: Ki veled. vit et regnat. 

Prefáció a k!lzils, 568. 1. 
Áldozásra. (Luk. l, 76.) l Communio. (Luc. l, 76.) 

Te, gyermek, a Magasságbeli Tu, puer, propbéta Altfssi
prófétájának fogsz hivatni, mi vocáberis: praelbls enim 
mert előre mégy az úr szine ante fáciem Dómini paráre 
előtt, elkészlteni az ó útjait. vias e jus. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Surnat Ee

J-\ lsten, Keresztelő Szent clésia tua, Deus, beátl 
jános születése napján me- joánnis Baptlstae genera· 
ritsen örömet Egyházad; ti ó ne laetitiarn: per quem 
mert általa megismerte üd- suae regeneratlónis cognó
vösségének szerziijét, a mi vit auctórem, Dóminum no
Urunkat, Jézus Krlsztust, a l strum jesum Christum Fl-
te Fiadat: Kl veled. lium tuum: Qui tecum. 

Jllnlus 25: Szent Vilmos apát. 
Vercelli Vilmos gazdag csalfidból szflrmazott, de atyai !lr!lk· 

ségéről lemondott és Monte-Verginen megalapitotta a remete 
életet éJö bencések kongregllclójflt. t 1142-ben. 

S.zentmise : Os justl, 1298.1., azalflbblak kivételével: 

K 6nyörgés. Isten, ki gyen-,Qrátio. Deus, qui inflrml
geségünk elé az üdvös- táti nostrae ad terén· 

ség útjának járására példát dam salí1tls vlam in Sanctls 
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és védelmet állftottál szen- tuls exémplum et praesfdlum 
teldben; add, hogy Szent VII- collocástl: da nobis, ita beáti 
mos apát érdemeit úgy tisz- Guilélml Abbátis mérita 
telhessük, hogy közbenjárá- venerári; ut ejúsdem excl
sát elnyerjük és nyomdokait piámus suffrágia, et vestigia 
kövessük. A ml Urunk. prosequámur.Per Dóm in um 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozás utáni Imádsiig : megemlékezés 

Szent János nyolcadflról, 1020 és 1022. 1.) 

Június 26: Szent János és Pál, vértanuk. 
Testvérek voltak és a csflszárt udvarban szolgflltak. De mlkor 

az apostata JuliAn szolgálatflban megmaradni nem akartak, sajflt 
hAzukban lefejezték ISkei 362-ben. 
Bevonulásra. (Zs. 33,20-2 1.) Introitus. (Ps .. 33, 20-21.) 

•

z igazakat sok szen- Dlultae tribulatiónes ju-
vedés éri, de őket az stórum, et de his 
úr mlndegyikblll ki- ómnibus liberávit 

menti: megőrzi az úr min- eos Dóminus: Dóminus eu
den csontjukat, egy sem tö- stódit ómnia ossa eórum: 
rik el belőlük. (Zs. 33, 2.) Ál- unum ex his non conterétur. 
dom az Urat minden idóben, (Ps. ibid., 2.) Benedícam 
ajkamon van dicsérete szün- Dómlnum in omni tén1pore: 
telen. r. Dicsőség az Atyá- semper laus e jus ln ore meo. 
nak és Fiúnak. r. Glória Patri. . 

Könyörgés. l( érünk, min- Qrátio. Quaesumus, omnl
denható Isten, töltsön potens Deus: ut nos 

el minket a mai ünnep ket- l gemináta laetitia hodiérnae 
tős öröme, amely Szent Já-l festivitátls exclpiat, quae 
nos és Pál megdicsőltéséblll . de beatórum )oánnis et 
fakad, akiket ugyanaz a l Pauli glorificataóne procé
hit és szenvedés tett iga- dit; quos éadem fides et pás
zán két testvérré. A mi sio vere fecit esse germános. 
Urunk. l Per Dómlnum. 
(A 2. könyörgés: megemlékezés Szent János nyolcadá ról, 1020. 1.) 

Szentlecke a Bölcseség köny- : Léctio libri Sapiéntiae. 
véből. (Sirák 44, 10-15.) j (Eceli 44, 10-15.) 

Azok irgalmas férfiak vol-
1 
H i viri misericórdiae sunt, 

tak, kiknek kegyessége l quórum pietátes non de
nem ért véget; javaik meg-

1 
fuérunt: cum sémine eórum 

maradnak ivadékuknál, és i pérmanent bona, herédltas 
szent örökségük unokáik-,1 sancta nepótes eórum, et in 
nál; a szövetségek részese testamént is stetit semen eó
marad ivadékuk, és miat- ! rum: et filii eórum propter 
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tuk gyermekeik is mind
örökre. Törzsük és hirnevük 
el nem enyészik; testüket 
békében eltemették, de ne
vük él nemzedékről-nemze
dékre. Népek emlegetik böl
cseségüket, és dicséretüket 
hirdeti a gyülekezet. 

illos usque in aetérnum ma
nent: semen eórum, et gló
ria eórum non derelinquétur 
Córpora ipsórum in pace se
púlta sunt, et nomen eórum 
vivit in generatiónem et ge
neratiónem.Sapiéntiam ipsó
rum narrent pópull, et lau
dem eórum núntiet Ecclésia. 

AtvonuJásra. (Zsolt. 132, Graduale. (Ps. 132, 1-2.) 
1-2.) Ime, mily jó és mily Ecce quam bonum, et quam 
gyönyörűséges, ha együtt jucúndum, habitáre frátres 
laknak a testvérek. r. Olyan in unum. r. Sicut unguén
az, mlnt a kenet a fejen, tum in cápite, quod descén
mely lecsordul a szakállra, dit in barbam, barbarn Aa-
Áron szakállára. ron. 

Alleluja, alleluja. r. Ez az Allelúja, allelúja. r. Haec 
Igazi testvériség, me ly legyli- est vera fratérnitas,quea vicit 
zi a vllággonoszságait,követl mundl crimina: Christum 
Krlsztustés a mennyei ország secúta est, inclyta tenens 
dicsliségét birja. Alleluja. regna caeléstia. Allelúja. 

Szent evangéliwn : Atténdlte, 1273.1. 
Felajánlásra. (Zs. 5, 12- 'i Offertoriwn. (Ps. 5, 12-13) 

13.) Dfcsekedjenek mind- Gloriabúntur in te omnes, 
azok benned, kik szeretik qui dlligunt nomen tuum, 
nevedet, mert te, Uram, az quóniam tu, Dómine, bene
Igazat megáldod és pajzs- dlces jus to: Dómine, ut 
ként boritod reánk, Uram, scuto bonae voluntátls tuae 
jóakaratodat. coronásti nos. 

Csendes imádság. Szent secreta. Hóstias tibi, Dó
János és Pál vértanuid mine, sanctórum Már

érdemelért neked hozott tyrum tuórum Joánnls et 
adományokat, fogadd el, Pauli dicátas méritls, be
Urunk, jóságosan és add, nignus assúme: et ad per
hogy örök segitségünkké le- pétuum nobis tribue pro
gyenek. A mi Urunk Jézus venire subsldium. Per Dó-
Krisztus. minum. 

(A 2. csendes Imádság: Szent János nyolcadiról, 1022. 1.) 

Áldozásra. (Bölcs. 3, 4, 5 Communio. (Sap. 3, 4, 5 
és 6.) És ha kint szenvedtek et 6.) Et si coram hominl
is az emberek szemében, bus torménta passi sunt, 
lsten tette próbára liket, Deus tentávit eos: tam
megvizsgálta c5ket, mint az quam aurum in foroAce pro-
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aranyat a kohóban s elfo- bávlt eos, et quasi holocáu
gadta őket egészen elégő sta aceépit eos. 
á!dozat gyanánt. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi
Magunkhoz véve, Urunk, mus, Dómine, sanctó

Szent jános és Pál vér- rum Mártyrum tuórum jo
tanuid ünnepén a meny- ánnls et Pauli solémnla ce
nyel titkokat: engedd, ké- Jebrántes, sacraménta cae
rünk, hogy amit itt a föl- léstia: praesta, quaesumus; 
dön ünnepelünk, azt az ut, quod temporáliter géri
örök örömök közt elnyer-l mus, aetérnis gáudlls con-
hessük. A mi Urunk. . sequámur. Per Dómlnum. 
(A 2. Aldoz!s u tini Imádság: Szent JA nos nyolcadáról, 1022. J.) 

JeinJus 28 : Szent Ireneus püspök és vértanu. 

Szent Polikárp tanltványa volt, akinek mestere Szent Jánoa 
evangélista volt. l(ülön isteni kegyelem, hogy e birom szent majd
nem két századon At szakadatlanul őrködhetett a katholikus hit 
lolytonosságára és a hagyomány hamisitatlan tisztasAgára. Lyon
ban 202-ben az oroszlánok elé dobták. 
Bevonulásra. (Malakiás 2, 6.) ! Introitus. (Malach. 2, 6.) 

•

z igazság törvénye ll ex veritátis fuit in ore 
volt szájában és ha- , e jus, et iniquitas non 
mlsság nem találta-· est invénta in lábils 

t ott ajkiban; békében és l e jus: in pace, et in aequi
igazságban járt velem és ' táte ambulávit mecum, et 
sokat tartott vissza a go- .

1
1 multos avértit ab iniquitáte. 

noszságtól. (Zs. 77, 1.) Fi-, (Ps. 77, 1.) Atténdite, p~ 
gyelj, népem tanításomra, pule meus, legern meam, 
hajtsd füledet szájam igélre. inclínáte aurem vestram in 
W. Dicsőség. verba oris me i. l'. Glória Patri 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beáto 
Ireneus vértanud és püs- lrenaeo Mártyri tuo at

pöködnek megadtad, hogy 

1

. que Pontifici tribulsti, ut et 
igaz tanltásávallegyőzze az veritáte doctrinae expugná
eretnekségeket és sikerrel , ret haereses, et pacem Ec
megvédje az Egyház béké- i clésiae feliciter confirmáret: 
jét, kérünk, add meg néped- r da, quaesumus, plebi tuae 
nek szent vallásodban az áll- i in sancta relígióne constán
hatatosságot, s nyújtsd ko- 1 tiam; et pacem tu am no
runk nak a te békédet. Ami J stris concéde tempóribus. 
Urunk Jézus Krisztus. . Per Dóminum. 

Misszak 65 
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(A 2. k6nyllrg~: megemlékez~ Szent JAnoa nyolcadAról, 1020.1., 
a 3. az apostolok vJ&IIIAjAról, 1029. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak Timoteushoz Irt leve- , Apóstoli ad Tlmótheum. 
léblll. (ll. 3, 14-17; 4, 1-5.) i (ll. 3, 14-17; 4, 1-5.) 

Kedvesem: Tarts ki amel- : carlsslme: Pérmane ln ils, 
lett, amit tanultál, s quae dldiclstl, et cré

amlrlll meggyllzlldtél; hl- dl ta sunt tibi: sciens a quo 
szen tudod, kltlll tanultad, didlceris; et quia ab Infán
s gyermekkorod óta isme- tia sacras lltteras nosti, quae 
red a szent Irásokat, melyek te possunt instrúere ad sa
a l(rlsztus Jézusban való hit lútem, per fidem, quae est 
révén üdvösségedre oktat- ln Christo Jesu. OmnlsScrip
hatnak téged. Minden lsten- túra divinitus inspirá ta 
tlll sugalmazott Irás hasznos útilis est ad docéndum, ad 
a tanltásra, az intésre, a fed- arguéndum, ad corripién
désre, az Igazságban való dum, ad erudléndum ln ju
oktatásra, hogy az lsten em- stftla: ut perléctus sit homo 
bere tökéletes s minden jó- Dei, ad omne opus bonum 
cselekedetre kész legyen. instrúctus. Testificor coram 
l(érve kérlek az lsten ellitt Deo, et jesu Christo, qui 
s Jézus l(risztus eleUt, kl judicatúrus est vivos et 
ftélni fog eleveneket s hol- mórtuos, per advéntum lp
takat, az ll eljövetelére és az slus, et regnum ejus: prae
ll országára: hirdesd az igét, dica verbum, insta oppor
állj elll vele, akár alkalmas, túne, importúne: árgue, 
akár alkalmatlan, Ints, kérj, óbsecra, increpa ln omni 
feddj minden türelemmel s patiéntia, et doctrfna. Erit 
tudománnyal. Lesz ugyanis enim tempus, cum sanarn 
idll, mikor majd az emberek doctrinam non sustlnébunt, 
nem viselik el az egészséges sed ad sua desldéria coacer
tanftást, hanem saját kiván- vábunt sibi magfstros, pru
ságaik szerlnt seregszámra riéntes áuribus, et a veri
szereznek maguknak tanf- táte quidem auditum avér
tókat, mert viszket a fülük, tent, ad fábulas autern con
s elfordftják fülüket az igaz- verténtur. Tu vero vigila, 
ságtól, de odaadják magukat in ómnibus la bóra, opus fac 
a meséknek. Te vigyázz, vl- Evangelfstae, ministérium 
seld el a szenvedéseket min- tuum imple. 
den ben, végezd az evang< lis-
ta dolgát, töltsd be tisztedet. 

Atvonulásra. (Zs. 121, 8.) Graduale. (Ps. 121, 8.) 
Testvéreimért és barátaim- Propter fratres meos, et 
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ért békességet óhajtok ne-l próximos meos loquébar pa
ked. Y. (Zs. 36, 37.) Örfzd az l cem de te. f. (Ps. 36, 37.) 
ártatlanságot és nézd az , Custódi innocéntiam, et vide 
Igazságot; mert megmarad' aequitátem: quóniam sunt 
a békés ember ivadéka. relíquiae hórnini pacfflco. 

Alleluja, alleluja. Y. (Si- Allelúja, alle! úja. f.(Eccli. 
rák 6, 35.) Szegődjél a ta- 6, 35.) ln multitúdine pres
pasztalt öregek csoportjá- byterórum prudéntium sta, 
hoz, és kövesd szfvesen böJ- et sapiéntiae illórum ex 
cseségüket, hogy meghallj corde conjúngere, ut om
minden előadást Istenről. nem narratiónem Del pos-
Alleluja. sis audlre. Allelúja. 

+A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum (10, 

(10, 28-33.) 28-33.) 

Az időben : Mondá Jézus }" illo témpore: Dixit jesus 
az 6 tanltványainak : discípulis suis : Nollte ti

Ne féljetek azoktól, kik mére eos, qui occfdunt cor
megölik a testet, de nem pus, ánimam autern non 
tudják megölni a lelket, possunt occldere: sed pó
hanem inkább attól félje-~ tius timéte eum, qui potest 
tek, aki mind a lelket, mind et ánimam et corpus pér
a testet elvesztheti a ge-l dere in gehénnam. Nonne 
heonába n. Nemde két vere-

1 
d uo pásseres asse véneunt: 

bet egy garasért adnak? és l et unus ex illis non cadet 
egy sem esik azokból a super terram sine Patre 
földre a ti Atyátok nélkül. vestro? Vestri autern ca
Nektek pedig még fejetek pllli cápitis omnes nume
hajszálai is mind meg van- ráti sunt. Nollte ergo ti
nak számlálva. Ne féljetek mére: multis passéribus me
tehát, sokkal többet értek lióres estis vos. Omnis ergo, 
ti a verebeknéL Azért min- qui confitébitur me coram 
denkit, aki megvall en- homlnibus, confitébor et 
gem az emberek előtt, én is ego eum coram Patre meo, 
megvallom azt Atyám előtt qui in eaelis est. Qui autern 
ki mennyekben vagyon; aki negáverit me coram homi
pedig megtagad engem az nibus, negábo et ego eum 
emberek előtt, én is megta- coram Patre meo, qui in 
gadom azt Atyám előtt, ki eaelis est. 
mennyekben vagyon. 

Felajánlásra. (Sirák 24, 
44.) Mint a hajnal pirját fel
ragyogtatom tudásomat 

Offertoriwn. (Eceli. 24, 
44.) Doctrinam quasi ante
lucánum illúmino ómnibus, 

65• 
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mfndnyájuknak és hirde- et enarrábo lllarn usque ad 
tem azt messze vldékeknek. longlnquum. 

Csendes imádság. lsten, kl ~ ecreta. Deus, qui ere
nem engeded, hogy a ...._ déntes in te pópulos 

benned hívó népeket rémO- nullfs sinls cóncuti terrőrl
let rendltse meg; méltóz- bus: dignáre preces et hó
tassál elfogadni néped imáit stlas dlcátae tibi plebis su
és szentelt adományait : scipere; ut pax a tua pietáte 
hogy a jóságod által nyuj- concéssa, christJanórum fl
tott béke megóvja a keresz- nes ab omni hoste táclat 
tények határalt minden el- esse secúros. Per Dómlnum 
lenségtól. A ml Urunk. nostrum jesum Christum. 
(A 2. (Undes lmldság: Szent jlnos nyolcadáról, 1022.1., a 3. u 

apostolok vlgiliájáról, 1031. 1.) 
Áldozásra. (Sirák 24, 47.) Communio. (Eceli. 24,47.) 

Lássátok, hogy nemcsak VIdéte quóniam non soli 
magamnak fáradtam, ha- mlhi laborávl, sed ómnibus 
nem mlndazok javára, kik exquiréntlbus veritátem. 
igazságot keresnek. , 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Deus, au
lsten, a béke szerzllje és ctor pacis et amátor, 

barátja, kit megismerni quem nosse vivere, cui ser
élet, kinek szolgálni uralom, vlre regnáre est: prótege 
védelmezz meg minket, kö- ab ómnibus impugnatiónl
nyörgQnk, minden támadás bus súpplices tuos; ut, qui 
ellen; hogy akik a te ol tal- ln detenslőne tua confldi
madban bfzunk, Szent Ire- mus, beáti lrenael Mártyris 
neus vértanud és pOspököd tui atque Pontificis inter
közbenjárására, semmiféle cessióne, nullfus hostilitátla 
ellenséges fegyvertől se fél- arma timeámus. Per Dómi-
jOnk. A ml Urunk. num. 
(A 2. flldozb utflnl Imádság: Szent jános nyolcadáról, 1022. l. 

a 3. az apostolok vlclllájáról, 1031. 1.) 

Ugyanaz nap : Szent Péter és Pál apostolok vfglllája. 
Szent Ireneus szentmiséje helyett a mai napon ezt a szent

mls~t is mondhatjuk: 

Bevonulásra.(Ján.21,18-19.) llntroitus. (Joánn. 21, 18-19.) 

mondja az úr Péternek: liieit Dóm in us Pet ro: 
Mikor ifjabb voltál, Cum esses júnior, 
övet kötöttél és jár-~ cingébas te, et am-

~ál, ahol akartál; de majd bulábas ubi volébas: cum 
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ha megöregszel, kiterjeszted autern senúeris, exténdes 
kezeidet és más övez föl té- manus tuas, et álius te cin
ged és odavisz, hová te nem get, et ducet quo tu non vis: 
akarod; ezt pedig mondá, hoc autern dixit, signlficans 
jelezvén, minő halállal fogja qua morte clarificatúrus es
megdicsóiteni az Istent. (Zs. set Deum. (Ps. 18, l.) Caell 
18, l.) lsten dicsőségét be- enárrant glóriam Dei: et 
szélik az egek és keze művét ópera mánuum ejus annún
hirdeti az égbolt. r. Dicső- tiat firmaméntum. r. Glória 
ség. Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk mindenható lsten, mus, omnipotens Deus: 

hogy semmi zavar se ren- ut nullis nos permittas per
ditsen meg minket, kiket az turbatiónibus cóncuti; quos 
apostoli vallás kőszikláján in apostóllcae confessiónis 
megerősltettél. A mi Urunk petra solidástl. Per Dómi-
Jézus l(risztus. num. 
(A 2. könyörgés: megemlékezés Sze nt Jreneusról, l 025.1 .. a 3. Szent 

János nyolcadáról, 1020. I.) 

Szentlecke az Apostolok cse-j LéctioActuumApostólorum. 
lekedeteiból. (3, 1-10.) (3, 1-10.) 

Ama napokban: Péter és J n diébus il lis: Petrus et 
jános fölmenének a joánnes ascendébant in 

templomba a kilencórai templum ad horarn oratló
imádság idején. Ekkor egy nis nonam. Et quidarn vir, 
férfiút vittek arra, ki sánta qui erat claudus ex útero 
volt születésétől fogva. Ezt matris suae, bajulabátur: 
naponta odatették a temp-, quem ponébant quotfdle ad 
lomnak úgynevezett Ékes- portam templi, quae didtur 
kapujához, hogy alamizsnát Speciósa, ut péteret eleernó
kérjen a templomba jövők- synam ab lntroeúntibus in 
tlll. Mikor ez meglátá Pétert templum. ls cum vidlsset 
és jánost, amint a templom- Petrum et joánnem inci
ba készültek bemenni, kö- piéntes introlre in templum, 
nyörge, hogy alamizsnát rogábat, ut eleemósynam ac
kapjon. Péter jánossal clperet. lntuens autern in 
együtt rátekinte és mondá: eum Petrus cum joánne, 
Nézz reánk. Erre az reájuk dixit: Réspice in nos. At 
nézett, remélve, hogy kap ille intendébat in eos, spe
tőlük valamit. Péter azon- rans se áJiquid acceptúrum 
ban mondá: Ezüstöm, ara- ab eis. Petrus autern dixit: 
nyom nincs, de amim van, Argéntum et aurum non est 
néked adom: a Názáreti Jé- mihi: quod autern há beo, 
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zus Krisztus nevében kelj' hoc tibi do: ln nómine jesu 
fel és járj. Azzal megfogá Christi Nazaréni surge, et 
jobbkezénél s felsegíté, mire i ámbula. Et apprehénsa ma
azonnal erő szállott annak · nu ejus déxtera, allevávit 
lábába és talpába, úgy hogy l eum, et prótinus consolldá
felszökött, állt és járt-kelt; 1 tae sunt bases e jus, et plan
s beméne velük a templom- ., tae. Et exslliens stetlt, et 
ba, járt-kelt, ugrándozott és ambulábat: et lntrávit cum 
dicsérte az Istent. Az egész l illis in templum, ámbulans, 
nép látta, hogy járkál és ma- et exsfliens, et laudans De
gasztalja az Istent. S ráis-

1 

um. Et vidit omnis pópulus 
mertek, hogy 6 az, aki ala- eum ambulántem, et Jau
mizsnáért üldögélt a temp- 1 dántem Deum. Cognoscé
lom Ékes-kapujánál, és el-j bant autern illum, quod ipse 
teltek álmélkodással; s ma• erat, qui ad eleemósynam 
gukon kivül voltak amiatt, sedébat ad Speciósam por
ami vele történt. tam templi: et imptéti sunt 

stupóre et éxtasi in eo, quod 
contfgerat illi. 

Atvonulásra. (Zs. 18, 5, 2.) Graduale. (Ps. 18, 5 et 2.) 
Az egész földre elhat szó- ln omnern terram exlvit 
za tuk: s a földkerekség ha- sonus eórum: et in fi n es or
táraira szavuk. 'tf. lsten bis terrae verba eórum. 'tf. 
dicsőségét beszélik az egek: Ca eli enárrant glórlam Dei: 
és keze művét hirdeti az et ópera mánuum ejus an-
égbolt. núntiat firmaméntum. 

+ A szent evangélium sza-l +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Sze nt jános szerint. secúndum joánnem. (21, 

(21, 15-19.) 15-19.) 

Az Időben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
Simon Péternek : Si- Simóni Petro: Simon jo

mon, jános fia, jobban sze- ánnis, diligis me plus his? 
retsz-e engem ezeknél? Fe- Dicit ei: Etiam, Dóm i ne, tu 
lelé neki: Igen, Uram, te tu- scis quia amo te. D i cit ei: 
dod, hogy szeretlek téged. Pasce agnos meos. Dicit ei 
Mondá neki: Legeltesd az Iterum: Simon joánnis, di
én bárányaimat. Ismét mon- ligis me? Ait illi: Etiam, 
dá neki: Simon, jános fia, l Dómine, tuscis quia amo te. 
szeretsz-e engem? Felelé Diclt ei: Pasce agnos meos. 
neki: Igen, Uram, te tudod, Dicit ei tértio: Simon joán
hogy szeretlek téged. Mondá nis, amas me? Contristátus 
nek1: Legeltesd az én bárá- est Petrus, quia dixit ei tér
nyalmat. Harmadszor mon- tio: Am as me? et dixit el: 
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dá neki: Simon, jános fia, · Dómine, tu ómnla nosti: tu 
Szeretsz-e engem? Elszo- scis quia amo te. Dixit ei: 
morodék Péter, hogy har- Pasce oves meas. Amen, 
madszor kérdé lit: Szeretsz-e amen dlco tibi: cum esses 
engem?ésfeleléneki:Uram: júnior, cingébas te, et am
te mindent tudsz, te tudod, bulábas ubi volébas: cum 
hogy szeretlek téged. Mondá ; au tem senúeris, exténdes 
neki: Legeltesd az én juhai-l manus tuas, et álius te cin
mat. Bizony, bizony mon- get, et ducet quo tu non vis. 
dom neked, mikor ifjabb Hoc autern dixit, signlfi
voltál, övet kötötté!, és jár- cans qua morte clarificatú
tál, ahol akartál; de majd rus esset Deum. 
ha megöregszel, kiterjeszted 
kezeidet, és más övez föl téged, és odavisz, hová te nem 
akarod. Ezt pedig mondá, jelezvén, minó halállal fogja 
megdicsölteni az Istent. 

Felajánlásra. (Zsolt. 138, Offertoriwn. (Ps. 138, 17.) 
17.) Mily tiszteletreméltók Mihi autern nimis honorátl 
előttem, lsten, a te bará- sunt arnici tui, Deus: nimis 
taid: mily hatalmas a szá- confortát us est principátus 
muk. eórum. 

Csendes imádság. Néped secreta. Munus pópuli tui, 
adományát, kérünk, quaesumus, Dómine, 

Urunk, az apostoli közben- apostólica intercessióne san
járásra szenteld meg, min- ctlfica: nosque a peccató
ket pedig bűneink szennyé- rum nostrórum máculls 
tlll tisztlts meg. A ml Urunk. · emúnda. Per Dóminum. 
(A 2. csendes imádság: Szent lreneusról, 1028. J., a 3. Szent Jánoe 

nyolcadáról, 1022. 1.) 

Áldozásra. (Ján. 21, 15, Communio. (joánn. 21, 
17.)Simon,jánosfia,jobban 15 et 17.) Simon Joánnis, 
szeretsz-e engem ezeknél? diligis me plus his? Dómine, 
Uram, te mindent tudsz, te tu ómnia nosti: tu scis, Dó
t~dod, hogy szeretlek téged. mine, quia amo te. 
A ldozás utáni imádság. postconununio. Quos eae
j-\ Akiket, Urunk, a meny- lésti, Dómine, aliménto 
nyei táplálékkal kielégltet- satiásti: a postólicis inter
tél, az apostolok közben-~ cessiónibus ab omni adver
járására őrizd meg azokat sitáte custódi. Per Dóml
minden baj tól. A mi Urunk. num. 
(A 2. áldozás utáni imádság: S:z:ent lreneusról, 1028. 1., a 3. Szent 

János nyolcadáról, 1022. 1.) 



Június 29: Szent Péter és Pál ünnepe. 

Szent Pétert - mint a római hitközség pUspöké.t - Néró 
császár Uldözésének idején a 67. évben, június 29·én, Rómában 
keresztrefeszitették, éspedig saját kérésére, Urának halálától való 
alázal<!s megkUiönböztetésUI, fejjel a föld felé. Szent Pál ugyan
ezen a napon 64., 66. vagy 67-ik évben lefejezéssei szenvedett vér
tanuhalált, mert mint római polgárt, 11em lehetett keresztre
feszlteni. A római hagyomány szerint június 29-ike mind a két 
apostol halálának napja és már az V. században majdnem egész 
Itáliában és ~szak-Afrikában, mint a •Dies natalis>-t, mint a 
mennyei életre való születésük napját, viglliával, később még 
nyolcaddal is Unnepelték. A pápa ezen a napon kétszer mutatta 
be a szentmiseáldozatot: egyiket Szent Péter, ·a másikat Szent 
Pál sirjánáL A X ll. században a két templom között levő távol
ság miatt ezzel a szokással felhagytak és a kettős ünnepet két 
napra osztották. Az első föUnnep Szent Pétert dicsőfti, mint l<risz
tus egyházának alapját. A második, a következő napon stációs 
Un~ep volt Szent Pál sirjánál, akiben a pogány világ nagy apostolát 
tisz~lik. Az egyházi naptárban ez a második ünnep cSzent Pál 
eml ezete• nevet viseli. 

1 
ent Péter halászt Bethsaidából , a Genezáret! tó vidékéről 

testv~re, András vezette az Úrhoz. l<risztus mennybemenetele 
után nemsokára Szfriába ment, Antiochiába, ahol keresztény köz
séget alapított és ennek körUibelül hét éven keresztül pUspöke 
volt. j eruzsálembe visszatérése után Heródes meg akarta ölni , 
amint már jakab apostolt is megölette. Egy angyal csodálatos 
módon szabaditotta meg a fogságból. Ezután 42-ben Rómába 
ment, ahol szintén hi tközséget alapltott és azt haláláig vezette, 
azz.~ l a rövid megszakftással, amikor a többi zsidókkal egyUtt, 50 
körUI, Rómából elilzték. Ebben az időben mégegyszer jeruzsálembe 
jött és az úgynevezett apostoll zsinatot vezette (kb. 52-ben). 
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Szent Pfll l(r. u. 3 tfljfln l(lsflzslflban, Tarsusban, szlgorú zsidó 
csalfidból született, amelynek római polgflrjoga volt. jeruzsfllem
ben a zsidó Gamaliel tOrvénytanltó iskolájflban tanult, de emellett 
megtanulta a sfltorszövés kézmüvességét is, hogy ezzel független. 
séget biztosítson magflnak. Mint szigorú farizeus, fanatikus buzgó
sflggal vett részt a jeruzsflleml fiatal keresztény hitközség ellen 
lrflnyuló üldözésben. Egyik nyomozó útjflban, Damaszkusz 
kapuja elOtt, az úr csodálatos jelenése filtal l(risztushoz tért és 
.pogflnyok apostola• lett. Ezutfln 3 évig egyedill élt az arflblal siva
tagban, ahol l(risztussal érintkezve kigyulladt nagy szeretete. 
Tevékenysége klterjedt Palesztinára, Szlriflra, l(isázslára és Oörög
orszflgra. l(ét évi cezarial fogsflg utfln, mint fogoly Rómflba ment 
(59) és itt Péter apostollal együtt müködhetett. Ezutfln ellátoga
tott Spanyolorszflgba, majd a l(lsflzslflban és Oörögorszflgban 
levő missziólra. 

júntus 29-ét, a mflslk hflrom Péter-ünneppel egyOtt (jan., febr. 
és aug.), liturgikus pflpal ünnepek,nek tehet nevezni, mert 
ahogyan l(risztus mlndig az 6 Egybbával van, úgy közöttünk él 
Péter ls a pflpflban. A pápasflg az lgazsflg soha le nem hanyatló 
napja. A pápasflgba vetett hitünk l(risztusba vetett hit és mln
den szeretetünk és hód<'latunk, amit a mindenkorl pflpa lrflnt 
szlvOnkben hordozunk, amit lmfldsflgban és anyagi (ajándékban) 
áldozatban külsőleg is el!smerünk, mlnd csak Szent Péter szavfl. 
nak visszhangja : •Te l(risztus vagy, az élő lsten Fia•. 

Bevonulásra. (Ap. cs. 12,11.) Introitus. (Act. 12, ll.) 

ost igazán tudom, ~~unc scio vere, quia 
hogy az úr elkül- misit Dóminus An-
dötte angyalát és gel um suum: et eri-

kimentett engem Heródes- puit me de manu Heródis, 
nek a kezéMI és mindabból, et de omni exspectatióne 
amire a zsidó nép számftott. plebis judaeórum. (Ps. 138, 
(Zs. 138, 1-2.) Uram, te 1-2.) Dómine,. probásti me, 
megvizsgáltál és ismersz en- et cognov Isti me: tu cogno
gem; tudod, ha leülök és ha i vfsti sessiónem meam, et 
felkelek. r. Dicsliség az : resurrectiónem meam. r. 
Atyának. • Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki e mai Qrátio. Deus, qui hodiér
napot Szent Péter és l nam diem Apostolórum 

Pál apostolaid vértanuságá- , tuórum Petri et Pauli mar
val szentelted meg, add i tyrio consecrásti: da Ecelé
meg Egyházadnak, hogy l siae tuae, eórum in ómnibus 
mindenben azoknak a pa-~ sequi praecéptum; per quos 
rancsát kövesse, akiktől religiónis sumpsit exórdium. 
az igaz hit kezdetét vette., Per Dóminum nostrum je-
A mi Urunk. sum Christum. 
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S~entlecke az Apostolok Cse- Uctio Act u um Apostolórum 
lekedeteiből. (12, l-ll.) (12, 1-11.) 

Ama napokban: Heródes 1 n diébus il lis: Misit Heró
király felemelte kezét, des rex manus, ut affll

hogy lesujtson némelyekre geret quosdam de ecclésfa. 
az egyházból. Igy karddal Occfdit autern jacóbum fra
kivégeztette jakabot, Já- trem Joánnis gládio. Videns 
nosnak a bátyját. Mivel pe- autern quia placéret Judaeis 
dig látta, hogy ez tetszik a appósuit ut apprehénderet 
zsidóknak, tovább ment és et Petrum. Erant autern 
elfogatta Pétert. Éppen a dies azymórurn. Quem cum 
kovásztalan kenyerek napjai apprehendlsset, misit in cár
Vlllának. Miután őt elfo- cerem, tradens quátuor qua
gatta, a tömlöcbe veté s át- terniónibus mllitum custo
adá őrizetbe négy-négy vi- diéndum, volens post Pa
tézből álló négy őrségnek, az scha prodúcere eum pópulo. 
lévén a szándéka, hogy hús- Et Petrus quidem servahá
vét után a nép elé vezetteti. tur in cárcere. Orátlo autern 
Péter tehát a börtönben fiébat sine intermissióne ab 
őriztetett, az egyház pedig ecclésia ad Deum pro eo. 
szüntelen könyörög vala ls- Cum autern productúrus 
tenhez őérette. Mikor pedig eum esset Heródes, in ipsa 
Heródes éppen arra készült, nocte erat Petrus dórmiens 
hogy elővezettetl, azon az inter duos mllites, vinctus 
éjtszakán Péter két katona caténis duábus: et custódes 
között aluszik vala kettős ante óstium custodiébant 
lánccal megbilincselve, az cárcerem. Et ecce Angelus 
őrök meg az ajtó előtt őrzik Dómini ástitit: et lumen re
vala a tömlöcöt. És Ime, az fúlsit ln habitáculo: percus
úr angyala melléje állott, s sóque látere Petri, excitávlt 
fény ragyogolt fel a hajlék- eum, dicens: Surge velóci
ban. És Péter oldalát meg- ter. Et cecidérunt caténae 
ütvén, fölkelté őt s mondá: de mán i bus e jus. Dixit au
J< elj föl gyorsan. Erre a Ján- tem Angelus ad eum: Prae
cok lehullottak kezéről. Az cfngere, et cálfea te cáligas 
angyal pedig mondá neki: tu as. Et fecit \Sic. Et dixit 
Övezd fel magadat és vedd ilii: Circúmdét tibi vesti
fel saruidat. O megtevé, az l méntum tuum, et séquere 
meg mondá neki: Vedd ma- me. Et éxiens sequebátur 
gadra ruházatodat és kö- eum, et nesciébat quia ve
vess engem. És követé őt, 

1 

rum est, quod fiébat per An
kifelé rnenvén s nem tudja gel um: existimábat autern 
vala, hogy valóság, ami az 

1 
se visum vidére. Transelln

angyal által történék, mert : tes autern primarn et secún-
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azt vélé, hogy jelenést lát. dam custódlam, venérunt 
Mlután általmentek az első ad portam férream, quae 
és a második őrségen, a vas- ducit ad elvitátern: quae 
kapuhoz jutottak, rilely a ultro apérta est eis. Et 
városba viszen; ez magától exeúntes processérunt vi
megnyilt előttük; s kimen- cum unum: et contlnuo dl
vén, egy utcán végig halad- scésslt Angelus ab eo. Et 
tak, ekkor az angyal h irte- Petrus ad se revérsus, dixit: 
lenlll eltávozott mellőle. Pé- Nunc scio vere, quia misit 
ter pedig magához térve Dóminus Angeium suum, et 
mondá: Most igazán tudom, erlpuit me de manu Heródls, 
hogy az úr elküldötte an- et de omni exspectatióne 
gyalát és kimentett engem plebis judaeórum. 
Heródesnek a kezéből és 
mindabból, amire a zsidó nép számltott. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 17 Graduale. (Ps. 44, 17-18.) 
és 18.) Az egész világ feje- Constltues eos prlncipes su
delmeivé teszed őket, em- per omnern terram: m.émo
lékezetessé teszik neve- res erunt nóminls tui, Dó
det, Uraml Y. Atyáid he- mine. Y. Pro pátribus tuis 
lyett fiaid születnek, s dl- nati sunt tibi filii: proptérea 
csérni fognak érte a népek. pópuli confitebúntur tibi. 

Alleluja, alleluja! Y. (Mt.l Allelúja, allelúja. Y. (Mat. 
16, 18.) Te Péter vagy, és 16, 18.) Tu es Petrus, et su
erre a kősziklára fogom épl-~ per hane petram aedificábo 
teni egyházamat. Alleluja. Ecclésiam meam. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- ~fcSequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(16, 13-19.) (16, 13-19.) 

Az időben: jézus Fülöp }"illo témpore: Venit jesus 
Cezareájának környé- in partes Caesaréae Phi

kére ment, és kérdezé tanit- llppi, et interrogábat discl
ványait, mondván: Kinek pulos suos, dicens: Quem 
tartják az emberek az Em- dicunt hórnines esse Filium 
berfiát? Űk pedig mondák: hóminis? At illi dixérunt: 
Némelyek Keresztelő jános- Alii joánnem Baptlstam,álii 
nak, mások Illésnek, mások autern Ellam, álii vero je
pedig jeremiásnak, vagy remlam, aut unum ex pro
egynek a próféták közül. phétis. Dicit illis jesus: Vos 
Mondá nekik jézus: Hát ti l autern quem me esse dlcitis? 
kinek mondotok engem? Fe- Respóndens Simon Petrus, 
lelvén Simon Péter, mondá: dixit: Tu es Christ us, Fílius 
Te vagy a Krisztus, az élő Dei vivi. Respóndens autern 
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lsten fia. jézus pedig felet-j Jesus, dixit el: Beátus es, 
vén, mondá neki: Boldog Simon Bar jona: quia caro 
vagy Simon, jónás fia, mert et sanguis non revelávit tibi, 
nem a test és vér nyilat- . sed Pater meus, qui in cae
koztatta ki ezt neked, ha- 'i lis est. Et ego dico tibi, 
nem az én Atyám, ki meny- quia tu es Petrus, et super 
nyekben vagyon. Én is l hane petram aedificábo Ec
mondom tehát neked, hogy clésiam meam, et portae ln
te Péter vagy, és erre a kö- feri non praevalébunt ad
sziklára fogom épiteni egy- vérsus eam. Et tibi dabo 
házamat, és a pokol kapui elaves regni caelórum. Et 
nem vesznek erőt rajta. És quodcúmque ligáveris super 
neked adom a mennyek or- terram, erit ligátum et in 
szága kulcsait. És amit mef;· eaelis: et quodcúmque sól
kötendesz a földön, meg le· veris super terram, erit so
szen kötve mennyekben is, lútum et in caelis. 
és amit feloldandasz a föl-
dön, fel lészen oldva mennyekben is. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 17 és Offertorium. (Ps. 44, 17-
18.) Az egész világ fejede!- 18.) Constftues eos princi
meivé teszed ll ket, megem- pes super omnern terram: 
Jékeznek nevedről, Uram, mémores erunt nóminis tui, 
mindenkor, nemzedékről- Dómine, in omni progénie et 
nemzedékre. generatióne. 

Csendes imádság. Az ado- secreta. Hóstias, Dómine, 
mányokat, Urunk, me- quas nómini tuo sa

lyeket neved megszentelé- crándas offérimus, apostó
sére hoztunk, kisérje az lica prosequátur orátio: per 
apostolok imádsága, s adj quam nos expiári trfbuas, et 
nekünk azáltal kiengeszte-l· deféndi. Per Dóminum no
lödést és védelmet. A mi. strum jesum Christum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 

Áldozásra. (Mt. 16, 18.) l Conununio. (Matth. 16, 
Te Péter vagy, és erre a kl!- 18.) Tu es Petrus, et super 
sziklára fogom épiteni Egy- hane petram aedificábo Ec-
h~zamat. l clésiam meam. 
A 1dozás utáni imádság. postconununio. Quos eae

t-\ Akiket mennyei táplá- lésti, Dómine, aliménto 
lék kal, Urunk, kielégltettél, satiástl: aposlólicis Inter
az apostolok közbenjárására cessiónibus ab omni adver
őrfzd meg azokat minden sitáte custódi. Per Dómi-
bajtól. A mi Urunk. num. 
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Jdnlus 30 : Szent Pál apostol emlékezete. 

Bevonulásra. (Tim. ll. l, 12.) 1 lntroitus. (ll. Tim. l, 12.) 

D udom, kinek hittem .elo cui crédidi, et cer-
s biztos vaif.ok ab- tus sum, quia po-
ban, hogy O meg- tens est depósitum 

tudja llrlzni reábizott kin-~ me um serváre ln lll um diem, 
csemet addig a napig, az justus judex. (Ps. 138, 1-2.) 
igazságos biró. (Zs. 138, 1-2.) bómlne, probásti me, et co
Uram, te megvizsgáltál és gnovfstl me: tu cognovfstl 
ismersz engem, tudod, ha sessiónem meam, et resur
leülök és ha felkelek. r. rectiónem meam. r. Glória 
Dlcsllség. Patri. 

K 6ny6rgés.lsten, kl a nem- Ü rátio. Deus, qui multltú
zetek sokaságát Szent dinern géntlum beáti 

Pál apostol tanftásával ok- Pauli Apóstoli praedicatlóne 
tattad, add meg nekünk, ké- docufstl: da nobis, quaesu
rünk, hogy akinek születése mus; ut, cujus natali. la cóll
napját üljük, annak pártfo- mus, ej us apud te patrodnia 
gását érezhessük. A ml. l sentiámus. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Péterro51, 838. 1., a 3. Szent 

Jinos nyoleadáról, 1020. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a Galatákhoz Irt le- Apóstoli ad Gálatas. (1, 

veléblll. (1, 11-20.) 11-20.) 

Testvérek: Tudtotokra fratres: Notum vobis tá
adom, hogy az evan- cio Evangélium, quod 

géllum, melyet én hirdet- evangelizAtum est a me, quia 
tem, nem ember szerint non est secúndum hóminem: 
való; mert én sem embertlll neque enim ego ab hómine 
nyertem vagy tanultam azt, accépl illud, neque dl d ici, 
hanem Jézus Krisztus kl- sed per revelatlónem Jesu 
nyilatkoztatásából. Mert Christi. Audfstls enim con
hallottátok, mint viseltem versatiónem meam aliquAn
magamat egykor a zsidó- do ln Judalsmo: quónlam 
ságban; hogy mód felett su pra modum persequébar 
üldöztem az lsten egyházát Eccléslam Dei, et expugná
és pusztltottam és fölülmúl- barn illam, et proflelébarn 
tam a zsidóságban számos in Judalsmo supra multos 
kortársamat nemzetemblll, coaetáneos meos in génere 
nagyobb buzgósággal kö-, meo, abundántlus aemulá
vetvén liseim hagyomá- tor exslstens paternárum 
nyalt. Midlln azonban tet- meárum traditiónum. Cum 
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szett annak, aki engem 
anyám méhétlJI fogva kivá
lasztott és malasztja által 
meghlvott, hogy, kinyilat
koztassa bennem Fiát, hogy 
hirdessem a nemzetek kö
zött; egyáltalán nem hall
gattam testre és vérre, sem 
nem mentem föl Jeruzsá
lembe apostol-elődeimhez; 
hanem elmentem Arábiába 
és ismét visszatértem ·Da
maszkusba. Azután három 
év mulva felmentem Jeru
zsálembe, hogy Pétert lás
sam és nála maradtam ti
zenöt napig; mást azonban 
az apostolok közfil nem lát
tam, csak Jakabot, az úr 
atyjafiát. Amit pedig Irok 
nektek, Ime, lsten előtt mon
dom, hogy nem hazudom. 

autern plácult el, qui me 
segregávit ex útero matris 
meae, et vocávit per grá
tiarn suam, ut reveláret Ff
lium suum in me, ut evan
gelizárern ill um in géntib us: 
contlnuo non acquiévi carni 
et sánguini, neque veni Je
rosólymam ad antecessóres 
meos Apóstolos: sed ábii ln 
Arábiam: et iterum revér
sus sum Damáscum: deinde 
post annos tres veni j erosó
lymam vidére Petrum, et 
mansi _ · apud eum diébus 
quindecírn: álium au tem 
Apostolórum vidi néminem, 
nisi Jacóbum fratrem Dó
mini. Quae autern scrlbo 
vobis, ecce coram· Deo, quia 
non méntlor. 

Atvonulásra. (Gal. 2, 8-9.) Graduale. (Gal. 2, 8-9.) 
Aki erőt adott Péternek az Qui operátus est Petro in 
apostolságra, nekem is erőt apostolátum, operátus est 
adott a pogányok javára; és et mihi inter gentes: et co
megismerték az lstenmal aszt- gnovérunt grá ti am Dei, quae 
ját, mely nekem adatott. J. data est mihi. 8'. (l. Cor. 15, 
(Kor. I. 15, 10.) Az lsten ke- 10.) Grátia Dei ln me vácua 
gyeime nem volt bennem : non fuit: sed grátia ej us 
eredménytelen, de kegyelme i semper in me manet. 
mindig velem marad. 1 

Alleluja, alleluja. 8'. Szent 1

1 

Allelúja, allelúja. 8'. San
Pál apostol, az igazság hir- cte Paule Apóstole, praedi
detője és nemzetek tanl- cátor veritAtis et doctor 
tója, járj közben érettünk. l géntlum, intereéde pro no-
Alleluja. · bis. Allelúja. 

Szent evangélium : Ecce ego mitto vos, 998. 1. 
~elajánlásra.(Zs. 138, 17.)' Offertoriwn. (Ps. 138,17.) 

Mlly tiszteletreméltók előt. Mihi autern nimis honoráti 
te!", lsten, a te barátaid: sunt arnici tui, Deus: nimis 
mJiy hatalmas a számuk. confortAtus est principátus 

eórum. 
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Csendes imádsAg. Pál 
apostolod könyörgé

sére szenteld meg, Urunk, 
néped adományait, hogy 
amik neked saját rendelésed 
szerlnt kedvesek, az 6 párt
fogó Imádságára még ked
vesebbek legyenek. A ml 
Urunk. 

Secreta. Apóstoll tui Pauli 
-.. préclbus, Dómloe ple
bis tuae dona sanctifica: ut, 
quae tibi tuo grata sunt ln
stltúto, gratióra fiant patro
cinfo supplicántls. Per Dó
minum nostrum, jesum 
Christum Filium tuum Qui 
tecum. 

(A 2. csendes imfldság : Szent Péterrlll, 840. 1., a 3. Szent Jflnos 
nyolcadflról, 1022. 1.) 

Prefáció az apostoloktól, 568. l. 
Aldozásra. (Mt. 19, 28,29.) Communio •. (Matth. 19, 

Bizony mondom nektek, 28 et 29.) Amen dico vobis: 
hogy ti, kik mindent elhagy- quod vos, qui rellqulstls öm
tatok és engem követtetek, nia, et secúti estls me, cén
százannyit kaptok és az örök tupium accipiétis, et vitam 
életet fogjátok örökölni. aetémam possldébitis. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Percéptls. 

J-\ A szentségeket ma- Dómine, sacraméntls: 
gu nkhoz véve, Urunk, Szent beáto Paulo Apóstol o tuo 
Pál apostolod közbenjárá- lntervenlénte, deprecámur; 
sára kérünk, hogy amit az 6 ut, quae pro illius celebráta 
tiszteletére ültünk, szolgál- sunt glória, nobis proff
jon gyógyulásunkra. A ml ciant ad medélam. Per Dó-

{Urunk. minum. 
A 2. flldozfls utflnl lmfldság: Szent Péterről, 841. 1., a 3. Szent 

Jflnos nyolcadflról, 1022. 1.) 

Jdllus l : Jézus Krfsztus ltzdrlg6bb vérének ünnepe. 
Ezen ünnep liturgikus tflrgya Jézus Krisztusnak, az Istenem ber· 

nek Igaz v~re, amennyiben az űr azt keserves szenvedése aJkai· 
mflval bllnelnk engesztelésére és eltörlésére zfllogul kiontotta. 
A szeniséges Vér ünnepe hfllfldato!SfiRra és szeretetre figyelmeztet 
minket, de flldozatkészségre is, lelktUdvünk ~rdtkében. 

Krlsz~us !egszentebb Vérétől megkülönböztetjOk a szent vér 
ereklyéket. Ezek vagy néhflny cseppnyi maradékok Krisztus való· 
silgos vérébill pl. megklnzatflsflnak eszközein vagy pedig az flldozó· 
kelyhekben levll szent vérből, vagy fltvflltoztatott ostyliban csodfl· 
latosan megjelenil vérből. Az Ilyen vérereklyéket már csodás erede· 
tOk mlatt is a lej!nagyobb tisztelet illeti meg, de Imidat nem. 
Csakis az ú. n. cuitus relatlvus-ra méltók. 

Ilyen ereklyeokén t tisztelik Rómiban a szent lépa=6t, Turlnban 
a slrleped6t, Aacllenben a kendöt, RómAban az ostorozisi oszlopot 
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ezenklvOI Weingartenben, Reichenauban és egyebütt a szent vér 
egyes kis részelt. 

A legdrflgább vér ünnepét IX. Pius rendelte el 1849-ben, Mlfl· 
b61 a gaetai fogsflgból való kiszabadulflsflért. 

Bevonulásra. (Jel. 5, 9-10.) l Introitus. (Apoc. 5, 9-10.) 

megváltottál minket, IIedernisti nos, Dómine 
Uram, önvéreddel, in sánguine tuo, ex 
minden törzsból és omni tribu, et lingua 

nyelvb(ll és népből és nem- et pópulo, et natióne: et fe
zetből, és királys:\ggá tettél clsti nos Deo nostro regnum. 
bennünket lstenünknek.(Zs. (Ps. 88, 2.) Misericórdias 
88, 2.) Az úr Jregyelmeit Dómini in aetérnum can
örökké éneklem, hűségedet tábo: in generatiónem et ge
szájammal nemzedékről- neratiónem annuntiába ve
nemzedékre hirdetem. r. ritátern tuam in ore meo. 
Dicsőség. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, ki egyszü- pitérne Deus, qui uni

.Jött Fiadat a világ megvál- génltum Fílium tuum mundl 
tó jává rendelted és az ő vére 1 Redern p tó rem constitu Isti, 
árán akartál velünk kien- ac ejus Sánguine piacári vo
gesztellldni, engedd, kérünk, lulsti: concéde, quaesumus, 
hogy mi üdvösségünk díját salútis. nostrae prétlum so
ez ünnepélyes áldozattal térnni cultu Ita venerárl, at
úgy tiszteljük és annak ereje que a praeséntis vitae malis 
minket a földön a jelen élet ejus virtúte deféndi in ter
minden bajától úgy védjen l ris; ut fructu perpétuo !ae
meg, hogy az örök gyO- témur in caelis. Per eúm
mölcsöknek örvendhessünk dem Dóminum nostrum je
a mennyben. Ugyanazon a sum Christum, Fílium tuum, 

.mi Urunk. qui tecum. 
(A 2. könyörgés: megemlékezés Szent jflnos nyolcadflrél, 1020. 1.) 

Szentlecke : Christus assistens 354. l. 

Atvonulásra. (Ján. I. 5, Graduale. (J. joánn. 5, 6 
6-8.) Ez az, aki viz és vér et 7-8.) Hic est qui venit per 
által jött, jézus Krisztus: aquam et sánguinem, jesus 
nem csupán viz által, ha- Christus: non in aqua so
nem viz és vér által. Y. H ár- Ium, sedinaqua et sánguine. 
man vannak, kik bizonysá-~ r. Tres sunt, qui testimó
got tesznek a mennyben: az nium dant in caelo: Pater, 
Atya, az Ige és a Szentlélek: Verbum, et Spirítus Sanctus 
és ez a három egy. És hár- et hl tres unum sunt. Et 
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man vannak, kik bizonysá
got tesznek a földön: a Lélek, 
a viz és a vér: és ez a három 
egy. 

Alleluja, alleluja. r. (U. o. 
9.) Ha az emberek bizony
ságát elfogadjuk, az lsten 
bizonysága nagyobb. Alle
lujal 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent János szerint. 

(19, 30-35.) 

Az idóben: Amint Jézus az 
ecetet elvette, mondá : 

Beteljesedett. És lehajtván 
fejét, kiadá lelkét. A zsidók 
pedig (mivel készületnap 
volt), hogy ne maradjanak 
kereszten a testek szombaton 
(mert ama szombatnap nagy 
vala), kérék Pilátust, hogy 
törjék meg azok szárcsont
jait, és vegyék le őket. 
Menének hát a katonák, és 
az elsőnek ugyan megtörék 
szárait, és a másiknak is, 
kit megfeszitettek ővele. 
Mikor pedig Jézushoz ér
tek, látván, hogy ő már 
meghalt, nem törék meg 
szárait, hanem egyik ka
tona lándzsával megnyitá 
oldalát, melyböl legottan 
vér és viz jöve ki. Es aki 
ezt látta, bizonyságot tett 
róla, és igaz az 6 tanusága. 

Felajánlásra. (Kor. l. 10, 
16.) Az áldás kelyhe, melyet 
megáldunk, nemde, Krisztus 
vérében való részesülés-e? 
és a kenyér, melyet meg
törünk, nemde, az úr Jézus 
testében való részesülés-e? 

Misszále. 

tres sunt, qui testlmónium 
dant in terra: Spi ri tus, aqua, 
et sanguis: et hi tres unum 
sunt. 

Allelúja, allelúja. r. (lb., 
9.) Si testimónium hórni
num acclpimus, testimó
nium Dei majus est. Alle
lúja. 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Joánnem. (Joann. 

(19, 30-35.} 

In illo témpore: Cum acee
pisset Jesus acétum, di

xit : Consummátum est. Et 
incJináto cápite trádidlt spi
ritum. Judaei ergo (quó
niam Parastéve erat) ut non 
remanérent in cruce córpora 
sábbato (erat enim magnus 
dies ille sábbati), rogavé
runt Pilátum, ut frangerén
tur eórum crura, et tolle
réntur. Venérunt ergo mlli
tes: et primi quidem fre
gérun t crura, et altérlus, 
qui cruciflxus est cum eo. 
Ad Jesum autern cum ve
nlssent, ut vidérunt eum 
jam mórtuum, non fregérunt 
e jus crura, sed unus mflitum 
Jáncea latus ejus apérult, 
et contlnuo exlvit sanguis 
et aqua. Et qui vidit, testi
mónium perhlbuit : et ve
rum est testimónium ejus. 

Offertorium. (l. Cor. 10, 
16.) Calix benedictiónis, cui 
benedlcimus, nonne com
municátio sánguinis Christi 
est? et panis, quem frángi
mus, nonne participátio cór
poris Dómini est? 

66 
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Csendes imádság. Add secreta. Per haec divina 
meg, kérünk, hogy ez ..._ mystérla, ad novl, quae

isteni mlsztériumban az ú j- sum us, testaménti mediató
szövetség közbenjárójához, rem jesum accedámus: et 
jézushoz léphessünk és ol- super altária tua, Dómlne 
tárodon, seregek Ura, meg- virtútum, aspersiónem sán
újlthassuk ennek az Ábel guinis mélius loquéntem, 
vérénél jobban beszélll vér- quam Abel, innovémus. Per 
nek hullását. Ugyanazon. eúmdem Dómlnum. 

(A 2. csendes lm.idság: Szent JAnosról. 1022. 1.) 

Prefáció a szent Keresztről, 562. J. 

Áldozásra. (Zsid. 9, 28.) Conununio. (Hebr. 9, 28.) 
Krlsztus egyszer áldozta- Christus semel oblátus est 
tott fel, hogy sokaknak ba- ad multórum exhauriénda 
neit elvegye: másodszor b fi n peccáta: secúndo sin e pec
nélkül fog megjelenni, az..1i .cáto apparébit exspectánti-
váróknak üdvösségére. bus se in salútem. , 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Ad sa
Szent asztalodhoz bo- cram, Dómine, mensam 

csátva, Urunk, örömmel me- admlssi, háuslmus aquas ln 
ritettünk az Üdvözltil for- gáudio de fóntibus Salvató
rásvizébl!l, s kérünk, hogy ris: sanguis ejus fiat nobis, 
az ő vére legyen számunkra l quaesumus, fons aquae in 
az örök élet forrásának vitam aetérnam saliéntis: 
szökl!vlze: Ki veled. Qui tecum. 

A (2. Aldow ut.ini lm.ids.ig: Szentj.inosról. 1022. J.) 

Július 2: Sarlós Boldogasszony napja. 
A Szllzanya megtudta az angyal szav ából, hogy Erzsébet nem· 

sokára szDini fog, azért elment meglátogatni lit. Egy kedves 
legenda szerint útjiban egy elszAradt fákból és tüskés bokrokból 
álló erdőn ment keresztül és utána kizöldeitek a fák és viragot 
hoztak a tüskék. járjunk mi i~ jézussal szlvUnkben. 

Mikor megérkezése után Mária üdvözölte Erzsébetet, a gyer
meket az úr Erzsébet ölében megszentelle, az anya pedig a Szent
lélektili ettell és mindkét asszony halhatatlan szavakkal (Magol· 
ficat-tal és az Üdvözlégy MAria el~ részével) hirdeti a vilAgnak 
közell OdvH. Minthogy az evangélium adata szerlnt Emébet az 
lsten anyja előtt hat hónappal fogant s utóbbi mlnttgy. három 
hónapig Erzsébetnél tartózkodott, ezért ez a látogatás március 
végétlll Június v~éig tarthatott, vagyis Szent jános szOietésélg. 
Mert ez a Szent Szüz foganása utAn htirom hónapra és a szent 
este ellitt hat hónappal történt. Az ünnepet ezért a Játogatas 
végére, János oktávajAnak napjára tették, mert a látogatás kez· 
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dete a bOjti Időre esik, amikor az Egyhllz nem szlvesen tart ünne
pet. M~rl~t v!sszatérése ut~n Zakariás hllz~ból, mag~hoz vette 
Szent józsef, azaz a törvény szerint feleségül vette. Innentől 
kezdve a vil~g előtt a legtisztább Szúz S1ent józsefnek hites
társa. Sarlós Boldogasszony ünnepét Szent Bonaventura kezde
ményezésére 1263-ban hozt~k be a ferenctendieknél. VIII. Bonif~c 
p~pa 1389-ben az egész Egyhbra elrendelte. Hosszú ideig paran
csolt ünnep volt. IX. Pius mflsodrendú ünneppé tette. 

Ugyanezen a napon üli az Egyh~z Szent Processus és Martl
nlanus vértanuk emlékezetét, kik Néró alatt szenvedtek vér
tanuságot Róm~ban. 

Bevonulásra. (Sedulius.) 1 Introitus. (Sedulius.) 

lldvözlégy, szent szülő,l.atve, sancta parens, 
mert te szülted a i enlxa puérpera Re-
Királyt, ki az eget .

1 

gem: qui caelum, 
és a földet kormányozza terrámque regit in saecula 
mindörökön örökké. (Zs. i saeculórum. (Ps. 44, 2.) Eru-
44, 2.) Szívem ünnepi szó- ctávit cor meum verbum 
zattól árad: zengem dalo- bonum: d i co ego ópera mea 
mat a Királynak.'S'.Dicsőség. Regi. f. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg szol- Qrátio. Fámulis tuis, quae
gáidnak,kérünk, Urunk, sumus, Dómine, eae

a mennyei kegyelem ajándé- léstis grátiae munus imper
kát, hogy akiknek a boldog- tlre: ut, quibus beátae VIr
ságos Szűz szülése üdvös- ginis partus éxstitit salútis 
ségük kezdete lett, az ő lát o- exórdium; Visitatiónis e jus 
gatásának áldozattal megült votlva solémnitas, pacis tri
ünnepe adja meg a békes- buat increméntum. Per Dó-
ség gyarapodását. A mi. minum. 
A 2. könyörgés: (csak csendesmlsékben) megemlékezés Szent 

Processus és Mart inianusról : 
lsten, ki minket Szent Deus, qui nos sanctórum 

Processus és Martinianus Mártyrum tuórum Procéssi 
vértanuld dicsőséges hitval- et Martiniáni gloriósis con
Jásával körülveszel és meg- fesslőnibus eireúrndas et 
védesz: adj nekünk után- prótegis: da nobis et eórum 
zásuk által előrehaladást, imitatióne proflcere, et in
közbenjárásuk által örömet. tercesslőne gaudére. Per Dó-
A mi Urunk. minum. 
Szentlecke a Bölcseség köny- Uetio libri Sapiéntiae. 
, véböl. (enekek 2, 8-14.) (Cant. 2, 8-14.) 

l me, itt jő t Ugrál hegye- Ecce iste venit sáliens ln 
ken át, szökell halmokon móntibus, transiliens 

át; olyan a kedvesem, mint colles: similis est diléctus 
66• 
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a gazella, mlnt a szarvas
borjú; már itt is áll a há
zunk fala mögött, benéz az 
ablakon, nézdel a rácson 
által. Ime, a kedvesem 
mondja nekem : Kelj fel 
szaporán barátnllm l Jöjj, 
galambom, szépem l Mert 
a tél már elmult, az esll 
elállt, elvonult; földün
kön eidbujnak a virágok, 
eljött a szlllllmetszés ideje, 
s a gerle szava hallatszik 
földünkön. A füge már ki
hajtja elsll gyümölcsét, s a 
virágzó szdlll illatot áraszt; 
kelj fel, barátnllml Jöjj, te 
szépem I Te, galambom a 
sziklaüregben, a kllszál rej
tekében, hadd lássam arco
dat, hadd halljam hango
dat l Mert a te szavad édes, 
és orcád bájos l 

meus cápreae, hinnufóque 
cervórum. En ipse stat post 
parletern nostrum, respl
ciens per fenéstras, prospi
ciens per cancéllos. En di
léctus meus Ióquitur mlhi: 
Surge, própera, arnlea mea, 
colúmba mea, formósa mea, 
et veni. jam enim hiems 
tránslit, imber ábiit, et re
céssit. Flores apparuérunt 
in terra nostra, tempus pu
tatiónis advénit: vox túr
turis audlta est ln terra no
stra: ficus prótulit grossos 
suos: vineae floréntes dedé
runt odórem suum. Surge, 
arnlea mea, speciósa mea, 
et veni: colúrn ba mea in fo
ramlnibus petrae, in cavérna 
macériae, osténde mihi fá
ciem tuam, sonet vox tua in 
Auribus me is: vox enim tua 
dulcis, et fácies tua decóra. 

Atvonulásra. Áldott és Graduale. Benedicta et 
tiszteletreméltó vagy, Szüz venerAbilis es, VIrgo Maria: 
Mária, mert szüzességed sé- quae sine tactu pudóris in
relme nélkül a Megváltó vénta es mater Salvatóris. 
anyja lettél. 'f. Sz ü z, Szülője 'f. Virgo Dei Génltrix, quem 
Istennek, Az, akit az egész vi- totus non capit orbis, in 
lág nem tud befogadni, ember- tua se claus it viscera factus 
ré lévén tebenned lakozott. homo. 

Alleluja,alleluja.'f.Boldog _Alleléja, allelúja. 'f. Felix 
vagy, szent Szüz Mária és es, sacra Virgo Maria, et 
mlnden dicséretre legmél- omni laude dignlssima: quia 
tóbb, mert belőled kelt fel ex te ortus est sol justitiae 
az igazság napja, Krisztus, Christus qeus noster. Alle-
a mi Istenünk. Alleluja. Iúja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szt. Lukács szerint. l secúndum Lucam. 

(1, 39-47.) l (I, 39-47.) 

Az időben: Mária útra kel- l" illo témpore: Exsúrgens 
vén, sietve méne a he- Maria ábiit in montána 
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gyek közé, juda városába. cum festinatlőne ln elvitá
S beméne Zakariás házába, tem juda: et intrávlt ln do
és köszönté Erzsébetet. l!s mum Zachariae, et salutávit 
Jón, hogy amint meghal- Elisabeth. Et factum est, ut 
Jotta Erzsébet Mária kö- audivit salutatlónem Ma
szöntését, repese méhében riae Elisabeth, exsultávit 
a magzat, és betelék Erzsé- infans in útero ejus, et re
bet Szentlélekkel. És nagy pléta est Spiritu Sancto Ell
szóval fölkiál ta, mondván: sabeth, et exclamávlt voce 
Áldott vagy te az asszo- magna, et dixit: Benedicta 
nyok között, és áldott a te tu inter mulleres, et bene
méhednek gyümölcse l De dictus truetus ventrls tui. 
hogyan jutok én ahhoz, Et unde hoc mlhi, ut vénlat 
hogy az én Uramnak anyja Mater Dómini mel ad me? 
jön hozzám? Mert Ime, Ecce enim, ut facta est vox 
amint fOlembe hangzott kö- salutatiónls tuae ln áurlbus 
szöntésed szava, örömtől meis, exsultávlt ln gáudlo 
repese a magzat méhemben. infans in útero meo. Et 
l!s boldog vagy te, ki hittél, beáta, quae credldistl, quó
mert be fog teljesedni, ami- niam perfleiéntur ea, quae 
ket mondott neked az úr. dicta sunt tibi a Dómino. 
l!s mondá Mária: Magasz- Et ait Maria: Magnificat 
talja az én lelkem az Urat, ánima mea Dóminum: et 
és örvendez az én szlvem l exsultávit spirítus meus ln 
megváltó Istenem felett. Deo salutári meo. 

Felajánlásra. Boldog vagy, l Offertorium. Beáta es, 
Szűz Mária, mert te hor- Virgo Maria, quae ómnlum 
doztad a mindenség Terem- porUsti Creatórem: genui
tőjétésszülted,kitégedalko- sti qui te fecit, et ln aetér
tott és örökké szfiz maradsz. num pérmanes virgo. 

Csendes írná~. Egyszü- secreta. Unigéniti tul, Dó
lötted embersége, Urunk, mine, nobis succúrrat 

legyen segedelmünkre, hogy humánltas: ut, qui natus de 
ki a Szűztől születvén, any- Virgine, matris Integritá
jának tisztaságát nem ki- tem non mínuit, sed sacrá
sebbitette, hanem megszen- vit; in Visitatlónis e jus so
telte, az ó látogatAsának lémniis, nostris nos pláculis 
ünnepén minket bűneink- éxuens, oblatiónem nostrarn 
től megszabaditson és ado- tibi fádat accéptam jesus 
mányunkat elótted ked- Christus Dómlnus noster: 
vessé tegye, Krisztus jézus, i Qui tecum vivit et regnat 
ami Urunk: Ki veled. l in unitáte. 

A 2. csendes imádság : (csak csendesmisékben) a vértanukról: 
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Fogadd el, Urunk, imáin- ! Súscipe, Dómine, preces 
kat és adományainkat; és l et múnera: quae ut tuo sint 
hogy azok tekintetedre mél- digna conspéctu, Sanctórum 
tók legyenek, segitsen min- tuórum précibus adjuvé
ket szenteidnek könyörgése. l mur. Per Dóminum no-
A mi Urunk. strum Jesum Christum. 

Prefácio a boldogs~gos Szúzröl. 566. lap. 

Áldozásra. Boldog vagy Communio. Beáta viscera 
Szüz Mária bensődben, mert Mariae Virginis, quae porta
a~ örök Atya Fiát hordoztad. vérunt aetérni Patris Fflium. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi
j-\ Magunkhoz vettük, mus, Dómine, celebri
Urunk, ez évenként meg- tátis ánnuae votfva sacra
ünnepelt áldozat szentsé- ménta: praesta. quaesumus; 
geit : add, kérünk, hogy ut, et temporális vitae no
azok számunkra mind a l bis remédia praebeant, et 
mulandó, mind az örök élet aetérnae. Per Dóminum no
üdvös eszközeivé váljanak. l strum Jesum Christum, Ff-
A mi Urunk. lium tuum. 
A 2. ildozAs utini Imádsig: (csendesmisékben) a vértanukról: 

A szent test és drágalátos Córporis sacri, et pretlósi 
vér áldozatával megtelve, sánguinis repiéti libámine, 
kérünk, Urunk Istenünk, quaesumus, Dómine Deus 
hogy amit jámbor áldozattal noster: ut, quod pia devo
cselekszünk, azt biztos meg-~ tióne gérimus, certa redemp
váltásként megkapj uk. Ami tióne capiámus. Per eúm-
Urunk. dem Dóminum. 

Jaiilus 3: 11. Szent Leó pApa és hitvalló. 
Tudós és ékesszóló, szelid és okos pápa volt ; t683-ban Rómában. 

Szentmise: Si diligis 1248. 1. 
A 2. könyörgés: megemlékezés a szent apostolok nyolcadáról: 

lsten, ki e mai napot Deus, qui hodiérnam 
Szent Péter és Pál apos- diem Apostolárum tuórum 
tolaid vértanuságával szen- Petri et Pauli martyrio 
telted meg, add meg consecrástl : da Eccléslae 
Egyházadnak, hogy min- ; tuae, eórum in ómnibus 
denben azoknak a pa- sequi praecéptum ; per quos 
rancsá t kövesse, akiktől l religlónis sumpsit exórdium, 
az igaz hit kezdetét vette. Per Dóminum nostrum Je-. 
A mi Urunk. 1 sum Christum. 
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A 2. csendes lmAds.ig: a szent apostolok nyolcadAról: 

Az adományokat, Urunk, 1 Hóstlas, Dómine quas 
melyeket neved megsz~:n- nómini tuo sacrándas offé
telésére hoztunk, kisérje rimus, apostólica prosequá
az apostolok Imádsága, s tur orátio : per quam nos 
adj nekank azáltal kien- expiári trfbuas, et deféndl. 
gesztelődést és védelmet .. Per Dóminum nostrum 
A mi Urunk. IJesum Christum.• 

A 2. Aldozás utAnl Imádság: a szent apostolok nyolcadáról : 

Akiket mennyei táplá- Quos caelésti, Dómine, 
lék kal, Urunk, kielégftettél, aliménto satiástl : apos1 ó
az apostolok közbenjárására licis intercessiónibus ab 
éJrfzd meg azokat minden omni adversitáte custódi. 
bajtó!. A mi Urunk Jézus Per Dóminum nostrum je-
Krisztus által. , sum Christum. 

Július 4: Szent Péter és Pél apostolok rtyoleadénak hatodik 
napja. 

Szentmise: Mlhi autem, 890. 1., az alábblak kivHelével: 

Könyörgés. Isten, ki a Qrátio. Deus, qui hodiér
mai napot Péter és Pál nam diem Apostolórum 

apostolaid vértanuságával tuórum Petri et Pauli mar
szentetted meg: add meg ty rio consecrásti: da Ecelé
Egyházad nak, hogy minden- siae tuae, eórum in ómni
ben azoknak parancsát köves- bus sequi praecéptum; per 
se, akiktől az igaz hit kez- quos religlónis sumpslt exór
detét vette. A mi Urunk. dium. Per Dóminum. 

Szentlecke: Per manus, 670. 1. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 17-
18.) Az egész világ fejedel
meivé teszed ll ket : emléke
zetessé teszik nevedet, Uram. 
1. Atyáld helyébe fiaid szO
Ietnek: dicsérni fognak érte 
a népek. 

Alleluja, alleluja. Y. (Luk. 
22, 32.) Könyörögtem érted 

Graduale. (Ps. 44, 17-18.) 
Constftues eos prtnelpes su
per om nem terram: mémo
res erunt nóminls tui, Dó
mine. Y. Pro pátrlbus tuis 
nati sunt tibi filii: proptérea 
pópuli confltebúntur tibi. 

Allelúja, allelúja. Y. (Luc. 
22, 32.) Rogávi pro te, Pe-
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Péter, hogy meg ne fogyat- tre, ut non deflclat fides 
kozzék hited; és te egykoron tua: et tu aliquándo convér
megtérvén,megerösltsd test- sus confirma fratres tuos. 
véreidet. Alleluja. Allelúja. '· 

Szent evangélium: Dixit Petrus, 1299.1. 
Felajánlásra. (Zs. 18, 5.) Offertorium. (Ps. 18, 5.) 

Az egész földre elhat szóza- In omnern terram exlvit so
tuk; s a .földkerekség ha- n us eórum: et in fi n es orbis 
táraira szavuk. terrae verba eórum. 

Csendes imádság. Az ado- secreta. Hóstias, Dómine, 
mányokat, Urunk, me- quas nómini tuo sa

lyeket neved megszentelé- crándas offérimus, apostó
sére hoztunk, kisérje az lica prosequátur orátio: per 
apostolok imádsága és adj · quam nos expiárl trlbuas, 
nekünk azáltal kiengesz- et deféndi. Per Dóminum 
tel6dést és védelmet. A ml. nostrum jesum Christum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 
Áldozásra. (Mt. 19, 28.) Communio. (Matth. 19, 

Ti, kik engem követtetek, 28.) Vos qui secútl estis me, 
trónon fogtok Olni, itélvén sedébitis super sedes, judi
Izrael tizenkét nemzetsége cántes duódecírn tribus ls-
felett. rael. , 

Aldozás utáni irnAdság. postcommunio. Quos eae
Akiket a mennyei táp- , lésti, Dómine, aliménto 

lálékkal, Urunk, kielégltet- 1 satiásti: a postóliels inter
tél, az apostolok közben- cessiónibus ab omni adver
járására őrizd meg azo- sitáte custódi. Per Dómi
kat minden bajtól. A mi num nostrum jesum Chri-
Urunk. stum. Filium tuum. 

Jlillus 5 : Zaccaria Szent Antal Márla hitvalló. 
Cremonában született és ott ls balt meg, 1539-ben. El6szö1 

orvos, majd pap volt. ő alapltotta a bamabiUk rendjét a férfiak 
és az angelikák (a veszélyeztetett leányok örongyalainak) rendjét 
a nök számára. A negyvenórás szentségimádás is az ö kezdemé
nyezésére keletkezett. 

Bevonulásra. (Kor. I. 2, 4.) i Introitus. (l. Cor. 2, 4.) 

[Beszédem és tanltásom ~~~ermo meus, et praedi-
nem állott az em- cátio mea non in 
beri bölcseség meg-~ persuasibllibus hu-

gy6z6 szavaiból, hanem a mánae sapiéntiae verbis, sed 
lélek és az ere'! bizonyltéká- in ostenslőne spfritus et vir-
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ból. (Zs. liO, l.) Hálát adok l tútis. (Ps. 110, l.) Confité
neked, Uram, teljes szlvem- bor tibi, Dómine, in toto 
ból az igazak tanácsában corde meo, in consllio justó
és a gyülekezetben. -,. Di- rum et congregatióne. 8'. 
csőség. Glória Patri. 

Könyörgés. Add, Urunk ls- Qrátio. Fac nos, Dómine 
tenünk, hogy megtan ul- Deus, supereminéntem 

juk Szent Pál apostol szelle- Jesu Christi sciéntiam, spl
mében Jézus Krisztus kima- rítu Pauli Apóstoli edlscere: 
gasló tudományát: amely- qua beátus Antónius Maria 
ból Szent Antal Mária cso-1 mirablliter erudltus, novas 
dálatosan okulva, Egyhá- in Ecclésia tua clericórum 
zadban új papi és szűzi tár- et virginum farnillas con
sulatokat gyüjtött. Ugyan- gregávit. Per eúmdem Dó-
azon. minum. 
(A l. kllnyOrgés : megemlékezés az szent apostolok nyolcadir61, 

1033. l.) 

Szentlecke Szent Pál a pos- l Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak Timoteushoz Irt Apóstoli ad Timótheum. (1. 

leveléből. (1. 4, 8-16.) 4, 8-16.) 

K edvesem: A jámborság carlssime: Pletas ad óm
mindenre hasznos, mert nia útilis est: promis

blrja a jelen és a jövendő siónem habens vitae, quae 
élet igéretét. Igaz ez a be- nunc est, et futúrae. Fidélia 
széd, s minden hitelre mél- sermo, et omni acceptióne 
tó. Hiszen azért fáradozunk 1 dignus. ln hoc enim laborá
s azért szidalmaznak min-

1 
mus, et maledlcimur, quia 

ket, mivel reménylünk az 1 sperámus in Deum vivum, 
élő Istenben, ki Üdvözltője 'i qui est Salvátor ómnium 
minden embernek, különö- hóminum, máxime fidélium. 
sen a hlveknek. Ezt paran-l Praecipe haec, et doce. 
csold, ezt tanltsdl Senki .

1
· Nemo adolescéntiam tuam 

meg ne vessen téged ifjúsá- contérnnat: sed exémplum 
god miatt, de légy is példa- esto fidélium in verbo, in 
képe a hiveknek beszédben, conversatióne, in caritate, 
viselkedésben, szeretetben, in fide, in castitáte. Dum 
hitben, tisztaságban. Mlg vénio, atténde lectióni, 
odamegyek, fordlts gondot exhortatióni, et doctrinae. 
a felolvasásra, az intésre s a No li negllgere grá ti am, quae 
tanltásra. Ne hanyagold el in te est, quae data est tibi 
a benned levő kegyelmet, per prophetlam, cum impo
mely a jövendölés következ-! sitióne mánuum presbytéril. 
tében a preszbiterium kéz- Haec meditáre, in his esto: 
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föltétele mellett adatott ne
ked. Ezekre a dolgokra le
gyen gondod, ezekre add 
magad, hogy haladásod nyil
vánvaló legyen mindenki 
el4tt. Vigyázz magadra és a 
tanltásral Légy állhatatos 

ut proféctus tuus manlfés· 
tus sit ómnibus. Atténde 
tibi, et doctrinae: insta in 
illls. Hoc enim fáciens, et 
tefpsum salvum fácies, et 
eos qui te áudiurit. 

ezekben, mert ha ezt teszed, üdvözlted magadat is, meg 
azokat is, kik hallgatnak téged. 

Atvonulásra. (Filip. l, 8- Graduale. '(Philipp. l, 8-
9.) Tanum az lsten, meny- 9.) Testis mihi est Deus, 
nyire vágyódom mindnyá- quo modo cúpiam omnes 
jatok után Jézus K:risztus vos in viseéribus Jesu Chri
szeretetében. S ezért Imád- sti. Et hoc oro, ut cáritas 
kozom, hogy szeretetetek vestra magis ac magis abún
mind jobban gazdagodjék det in sciéntla, et in omni 
megismeréssel és teljes meg- sensu. "W. (Ibid., 10.) Ut pro
értéssel. f. (U. o. 10.) Hogy l bétis potióra, ut sltls sincéri, 
válasszátok a jobbat, hogy et sine offénsa in diem Chri
tiszták és kifogástalanok sti. 
legyetek K:risztus napjára. 

Alleluja, alleluja. "W. (U. o. 
ll.) Telve az igazságnak 
Jézus K:risztus által szer
zett gyümölcsével, az lsten 
dics4ségére és dicséretére. 
Alleluja. 

Allelúja, ;lllelúja. J. (lb., 
ll.) Repiéti fructu justitiae 
per Jesum Christum, in gló
riam et laudem Del. Alle
lúja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangétü 
Irasza Szent Márk szerint. j secúndum Marcum. (10, 

(10, 15-21.) : 15-21.) 

Az id4ben: Mondá Jézus'{" illo témpore: Dixit Je
tanltványainak: Aki. sus disclpulis suis: Quis

nem fogadja lsten országát · quis non recéperit regnum 
mint a kisded, nem megyen Dei velut párvulus, non in
be abba. És karjaiba vévén trábit in illud. Et complé-
4ket, és rájuk tevén kezeit, xans párvulos, et impónens 
megáldá öket. És amint ki- manus super illos, benedicé
ment az útra, hozzáfutván bat eos. Et cum egréssus 
egy valaki, térdreesvén előt- esset in viam, procúrrens 
te, kérdé 4t: Jó Mester, mit quidam, genu flexo ante 
cselekedjem, hogy az örök eum, rogábat eum: Magister 
életet elnyerjem. Jézus pe- bone, quid táciam ut vitam 
dig mondá neki: Mlért mon- aetérnam perclpiam? jesus 
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dasz engem jónak? Senki 
sem jó, csak egyedül az ls
ten. Tudod a parancsokat: 
Ne törj házasságot; ne ölj; 
ne orozz; hamis tanuságot 
ne szólj; ne csalj; tiszteljed 
atyádat és anyádat. Amaz 
pedig felelvén, mondá neki: 
Mester, ezeket mind meg
tartottam ifjúságom óta. 
jézus pedig rája tekintvén, 
megkedvelte őt és mondá 
neki: Egynek hljával vagy: 
menj, add el amid vagyon és 
add a szegényeknek és kin
csed leszen mennyben; az
után jer, kövess engem. 

Felajánlásra. (Zs. 137, l-
2.) Magasztallak az angya
lok szlne előtt, leborulok 
szent templomod felé s ál
dást mondok nevednek. 

autern dixit ei: Quid me dl
cis bonum? Nemo bonus, 
nisi unus Deus. Praecépta 
nosti: Ne adúlteres, ne oc
cl das, ne furéris, ne falsum 
testimónt um dlxeris, ne frau
dem féceris, honóra patrem 
tuum et matrem. At ille re
spóndens, ait illi: Magister, 
haec ómnia observávi a ju
ventúte mea. jesus autern 
intúltus eum, diléxit eum, 
et dixit ei: Unum tibi deest: 
vade, quaecúmque habes 
vende, et da paupéribus, et 
babébis thesáurum ln caelo: 
et veni, séquere me. 

Offertoriwn. (Ps. 137, 1-
2.) ln conspéctu Angelórum 
psallam tibi: adorábo ad 
templum sanetum tuum, et 
confitébor nómini tuo. 

Csendes imádság. Tedd, secreta. Ad mensam eae
Urunk, hogy a meny- léstis convlvll fac nos, 

nyei lakoma asztalához a Dómine, eam mentls et cór
léleknek s a testnek azt a poris puritátem afférre, qua 
tisztaságát vigyük, amellyel beátus Antónlus Maria, 
csodálatosan dlszltve Szent J hane sacratlssimam hóstlam 
Antal Mária tündöklött, mi- . ófferens, mlrlflce ornátus 
kor ezt a szentséges áldoza-j enltuit. Per Dómlnum no
tot bemutatta. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
(A 2. csendes imildsilg a szent apostolok nyolcadilról, 1036. 1.) 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 

Áldozásra. (Filip. 3, 17.) l Communio. (Philipp. 3, 
Kövessétek a példámat, 17.) lmitatóres mei estóte, 
testvérek, és figyelmezzetek 

1 

fratres, et observáte eos, 
azokra, akik aszerint élnek, qui Ita ámbulant, sicut ha
amint példát adtunk nektek. bétis formam nostram. 

A' ldozás utáni imádság. A j postcommunio. Caeléstl 
mennyei lakoma, amely 

1 

dape qua pasti sumus, 
táplált minket, lobbantsa Dómine jesu Christe, eo 
lángra, Urunkjézus Krlsztus . corda nostra caritátis igne 
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szlvünket a szeretetnek azzal flamméscant: quo beátus 
a tüzével, amellyel Szent Antónius Maria salutárls 
Antal Mária ez üdvösséges hóstlae vexlllum, contra Ee
áldozat zászlaját győzelem- clésiae tuae hostes, éxtulit 
re vitte Egyházad ellenségell ad victőriam: Qui vivis et 
ellen: Ki élsz. regnas. 
(A 2. éldolAs utAnllmAdsllg a szent apostolok nyolcadil ról, 1036. 1.) 

Jt:illus 8: Szent Péter és Pál apostolok nyolcada. 

Bevonulásra. (Sirák 44, 15, 
14.) 

• 

szentek bölcseségét 
emlegetik a népek 
és dicséretOket hir

deti a gyülekezet; nevük pe
dig él örökön-örökké. (Zs. 
32, 1.) Ujjongva zengjetek, 
igazak, az úrnak; a jámbo
rokhoz illik a dicséret. r. 
Dicsőség. 

Könyörgés. lsten, kinek 
jobbja a hullámokon 

járó Szent Pétert fenntar
totta, hogy el ne merüljön, 
és apostoltársát Pált, ki 
hárornszor hajótörést szen
vedett, a tenger mélyéből 
kimentette, hallgass meg 
minket kegyesen és engedd, 
hogy mindkettejilk érdemei 
által elnyerjük az örök di· 
csőséget : Ki élsz. 

Introitus. (Eceli. 44, 15 et 
14.) 

llapiéntiam sanctórum 
narrent pópuli, et 
laudes eórum nún

tiet ecclésia: nómina autern 
eórum vivent in saeculum 
saeculi. (Ps. 32, 1.) Exsul
táte, just l, in Dóm i no: re
ctos decet collaudátio. r. 
Glória Patri. 

Orátio. Deus, cujus déxte
ra beátum Petrum arn

butántem in flúctibus, ne 
mergerétur, eréxit, et co
apóstolum ej us Paulum, tér
tio naufragántem, de pro
fúndo pélagi libe rá vit: 
exáudi nos propltius, et con
céde; ut, ambórum méritis, 
aeternitátis glóriam conse
quámur: Qui vivis. 

Szentlecke: Hl viri miserlcórdiae, 1023. l. 
Atvonulásra. (Bölcs. 3, 1- Graduale. (Sap. 3, 1-2 et 

3.) Az igazak lelkel lsten ke- 3.) justórum ánimae ln roa
zében vannak és a halál nu Dei sunt, et non tanget 
klnja nem éri őket. r. úgy illos torméntum malltiae. 
látszott a balgák szemében, 't. Visi sunt óculis insipién
hogy meghaltak, ők azon- tium mori, illi autern sunt 
ban békességben vannak. in pace. 

Alleluja, alleluja. r. (Luk. Allelúja, allelúja. r. (Luc. 
22, 28-30.) Ti vagytok, akik 22, 28-29 et 30.) Vos estis, 



JÚLIUS 6. 1053 

kitartottatok velem meg-l qui permanslstis mecum in 
próbáltatásaimban; és én tentatiónibus meis: et ego 
rendelem nektek az orszá- dispóno vobis regnum, ut 
got, hogy trónokon üljetek, sedeátis super thronos, ju
ltélvén Izrael tizenkét nem- dicántes duódecírn tribus 
zetségét. Alleluja. Israel. Allelúja. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélli 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(14, 22-33.) (14, 22-33.) 

Az idc5ben: Kényszerité l" Illo témpore: Cómpulit 
Jézus tanitványait ha- Jesus disclpulos ascéndere 

jóba szállni, hogy előre men- in navlculam, et praecédere 
jenek a túlsó partra mlg ó eum trans fretum, donec 
a sereget elereszti. ~s elbo- dirnitteret turbas. Et di
csátván a sereget, fölméne a mlssa turba, ascéndlt in 
hegyre, egyedül imádkozni. montem solus oráre. Vé
Beállván pedig az est, egye- spere autern facto, solus erat 
dül vala ottan. A hajócskát ibi. Navlcula autern in mé
pedig a tenger közepén há- dio mari jactabátur flúctl
nyák-veték a hullámok, bus: erat enim cpntrárius 
mert ellenkezc5 szél vala. Az ventus. Quarta autern vigi
éjtszakának negyedik őr- lia noctis venit ad eos ám
váltásakor pedig hozzájuk bulans super mare. Et vi
méne a tengeren járván. Ml- déntes eum super mare am
kor látták öt a tanltványok bulántem, turbáti sunt, di
a tengeren járni, megrémül- céntes: Quia phantásma est. 
tek, mondván: Ez kisértet. Et prae timóre clamavé
És félelmükben kiáltának. runt. Statimque Jesus loeú
És mindjárt megszólltá öket tus est eis, dicens: Habéte 
Jézus, mondván: Bátorság, fidúclam: ego sum, nolite 
én vagyok, ne féljetek. Fe- timére. Respóndens autern 
lelvén pedig Péter, mondá: Petrus, dixit: Dómine, si tu 
Uram, ha te vagy, paran- es, jube me ad te venire su
csold, hogY. hozzád menjek per aquas. At Ipse ait: 
a vizen. O pedig mondá: Veni. Et descéndens Petrus 
jer! És kiszállván Péter a de navlcula, ambulábat su
hajócskából,a vizen jár vala, per aquam, ut venlret ad 
hogy Jézushoz menjen. Lát- Jesum. Videns vero ventum 
ván pedig az erős szelet, válidum, tlmuit: et cum 
megijedt és midón merülni coepisset mergi, clamávit dl
kezdett, kiálta, mondván: cens: Dómine, salvum me 
Uram, ments meg en- fac. Et contlnuo jesus 
gem. És jézus azonnal ki- exténdens manum, appre-
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nyujtván kezét, megfogá ~t ! héndit eum, et ait illi: Mó
és mondá neki: Kicsinyhitű, : dicae fidei, quare dubitásti? 
miért kételkedtél? És mi- : Et cum ascendisset in navi
dlln beszálltak a hajócská- l culam, cessávlt ventus. Qui 
ba, elálla a szél. Akik pedig ll autern in navicula erant, 
a hajócskában valának, oda- venérunt, et ado ra vérunt 
mentek és imádák tit, mond- eum, dicéntes: Vere Filius 
ván: Valóban lsten Fia vagy. Dei es. 

Felajanlásra.(Zs.l49,5-6.) Offertorium. (Psalm. 149, 
Ujjongnak majd a szentek 5-6.) Exsultábunt sancti in 
dicsliségben; örvendeznek glória, laetabúntur in cubi
nyugvóhelyúkön; szájukban libus suis: exaltatiónes Del 
lsten magasztalása leszen. in fáucibus eórum. 

Csendes imádság. Felajánl- secreta. Offérimus tibi, 
juk neked, Urunk, imád- Dómine, preces et mú

ságunkatésadományainkat: nera: quae, ut tuo sint di
s hogy tekintetedre méltók gna conspéctu, Apostoló
legyenek, Péter és Pál apos-~ rum tuórum Petri et Pauli 
tolaid könyörgése segitsen précibus adjuvémur. Per 
mlnket. A mi Urunk. Dóminum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 
Aldozásra. (Bölcs. 3, 1-3). Communio. (Sap. 3, 1-2 

Az igazak lelkei lsten kezé- et 3.) justórum ánimae in 
ben vannak és a halál kinja manu Dei sunt, et non tan
nem éri ~ket. úgy látszott a get illos torméntum mall
balgák szemében, hogy meg- tlae: visi sunt óculis lnsi
haltak, lik azonban békes- piéntium mori: illi autern 
ségben vannak. sunt in pace. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Prótege, 

t-\ Oltalmazd, Urunk, népe- Dómine, pópulum tu
det, amely Péter és Pál um: et Apostolórum tuórum 
apostolaid pártfogásában l Petri et Pauli patrocfnio 
bizik és folytonos védel- confidéntem, perpétua de
meddel llrizd meg. A ml l fensióne consérva. Per Dó-
Urunk. minum. 

J !ilius 7: Szent CirDI és Metód püspökök és hitvallók. 
Két testvér; Szalonikiben születtek, majd a szl!vok közé 

mentek tériteni és a szlávok apostolal lettek. Irást szerkesztettek 
számukra, lelordltották a szentkönyveket, megalkották a szlllv 
liturgiát. Cirill t Rómában, 869-ben, Met6d Velehradban, 885-ben. 

Szentmise: Sacerdótes, 1285. 1., az alábblak kivlltelévtl : 
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Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem· 
örök lsten, ki a szláv pitérne Deus, qui Sla

népeket Szent Cirill és Me- vóniae gentes per beátos 
tód hitvallóid és püspökeid Confessóres tuos atque Pon
által engedted neved isme- tlfices Cyrlllum et Methó
retére eljutni: add, hogy dium ad agnitiónem tui n ó
akiknek finnepét üljük, minis venfre tribufstl: prae
azok társaságába is eljus- sta; ut, quorum festivitáte 
sunk. A mi Urunk jézus glorlámur, eórum consórtlo 
Krisztus. copulémur. Per Dóminum. 

Szent evangélium: Design~ vit, 940. l. 
Felajánlásra. (Zs. 67, 36.) l Offertorium. (Ps. 67, 36.) 

Csodálatos az lsten az ő Mirábilis Deus ln sanctis 
szenieiben: Izrael Istene ad suis: Deus Israel, ipse dabi t 
erllt és hatalmat népének: virtútem, et fortitúdinem 
áldott legyen az lsten. plebi suae: benedictus Deus. 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Preces nostras, 
kérünk, Urunk, hiveid quaesumus, Dómine, et 

imáira és adományaira; tuórum réspice oblatiónes 
hogy szenteid ünnepén ne- fidéli um: ut tibi gratae sint 
ked kedvesek legyenek, in tuórum festlvitáte San
nekünk pedig megszerezzék ctórum, et nobis eónferant 
könyörülll segltségedet. A tuae propitiatiónis auxilium. 
mi Urunk. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Mt. 10, 27.) Communio. (Matth. 10, 
Amit nektek sötétben mon- 27.) Quod dico vobis in té
dok, mondjátok el fényes nebris, dlclte in lúmine, dl
nappal, mondja az úr: és cit Dóminus: et quod in 
amit fülbesúgva hallotok, aure audltis, praedicáte su-
hirdessétek a háztetőkrlll. per tecta. 

l 

!\ ldozás utáni imádság. 
J-\ Kérünk, mindenható ls
ten, ki nekünk mennyei ado
mányokat méltóztatol nyuj
tani, engedd, Szent Cirill 
és Metód közbenjárására, 
hogy a földieket megvessük. 
A mi Urunk. 

Postcommunio. Quaesu
mus, omnipotens Deus: 

ut, qui nobis múnera digná
rls praebére caeléstia, lnter
cedéntibus sanctis tuis Cy
rlllo et Methódio, despicere 
terréna concédas. Per Dó
minum. 

Jlillus 8 : Szent Erzsébet királyné, özvegy. 

Arp~dhAzl Szent Erz.~~bet unokahúga. Mlkor portug~J 
klrilyn6 lett, nagynénjét vette mlntaképUI. Özvegységre jutva 



10$6 JÚLIUS 10. 

(l ls belépett Szent Ferenc harmadrendjébe. t 1336-ban ; teste 
épen megmaradt. 

Szentmise: Cognóvl, 1316. J., az aiAbbl könyörgéssel: 

Könyörgés. Legkegyel me- 1 Qrátio. Clementíssime De· 
sebb lsten, ki Szent Er- 1 us, qui beátam Ellsa

zsébet királynét más jeles · beth reginam, inter céteras 
adományok mellett a hábo- egrégias dotes, béliici furóris 
rús düh lecsillapltásának ki- sedándi praerogatfva deco
váltságával is feldiszitetted: rásti: da nobis, e jus inter
add meg nekünk az ö közben- cessióne; post mortális vi
járására, hogy békés földi tae, quam suppliciter péti
élet után, amit alázattal mus, pacem, ad aetérna 
kérünk, az örök boldog- gáudia pervenlre. Per Dó
ságba jusssunk. Ami Urunk. minum. 

Jdllus 10: Hét szent vértanu testvér és Szent Ruflna és 
Szekunda szűzek és vértanuk. 

A hét vértanu testvér volt és anyjuknak, Szent Felleltasnak 
(nov. 23.) szemeiAttAra szenvedtek borzasztó klnos vértanuhalAit 
RómAban, 162-ben. - Ruflna és Szekunda pedig nővérek voltak 
és mlkor völegényeik hitehagyottak lettek, a hAzassAg elöl elmene· 
kültek Róm-iból, de visszahoztAk öket és 257-ben Jefejezték. 

Bevonulásra. (Zs. 112, l, 9.) Introitus. (Ps. 112, l et 9.) 

Illesérjétek az Urat, llaudáte, púerl, Dómi-
ti szolgákJ dicsér- num, laudáte nomen 
jétek az Ur nevét; Dómini: qui habi-

ki lakást ad a házban a mag- táre facit stérilem in domo, 
talannak, mint fiain ör- matrem filiórum laetántem. 
vendó anyának. (Zs. 112, 2.) (Ps. ibid., 2.) Sit nomen Dó
Áldott legyen az úr neve; mini benedictum: ex hoc 
most és mindörökre. r. Di- nunc, et usque in saeculum. 
csóség. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio_ Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls-, mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy kik bátraknak is- ut, qui gloriósos Mártyres 
mertük meg a dicső vér- -fortes in sua confesslőne co
tanukat a hit megvallásá-l gnóvimus, pios apud te in 
ban, kegyeseknek érezzük 1 nostra intercessióne senfiá
őket értünk való közben- l mus. Per Dómlnum nostrum 
járásukban. A mi Urunk. ! jesum. 

Szentlecke: Mullerem fortem 1316. 1. 
Atvonulá'ilra. (Zs. 123, 7-l Graduale. (Ps. 123, 7-8.) 
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8.) Megszabadultunk, mint 
a madár a vadászok tllré
blll. r. Összetört a t ll r és mi 
megszabadultunk: Az úr 
nevében van a segftsé
günk, ki az eget és a földet 
alkotta. 

Alleluja, alleluja. r. Ez 
az igazi testvériség, mely 
legyőzi a világ gonoszságait: 
követi Krisztust és a meny
nyei orsZi\g dicslíségét birja. 
Alleluja. 

Anima nostra, sicut passer, 
erépta est de láqueo venán
tium. r. Láqueus contritus 
est, et nos liberáti sum us: 
adjutórium nostrum in nó
mine Dómini, qui fecit eae
Ium et terram. 

Allelúja, allelúja. r. Haec 
est vera fratérnitas, quae 
vicit mundi crimina: Chri
stum secúta est, lnclyta te
nens regna caeléstia. Alle
lúja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequén~ sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(12, 46-50.) (12, 46-50.) 

Az időben: Szólott Jézus J n illo témpore: Loquénte 
a sereghez, Ime, az ll jesu ad turbas, ecce ma

anyja s atyjafiai kinn áll- ter ejus, et fratres stabant 
nak vala, beszélni akarván foris, quaeréntes loqui ei. 
vele. Mondá tehát neki va- Dixit autern ei quidarn: Ee
laki: fme, anyád és atyád- ce ma ter tua, et fratres tui 
fiai kinn állanak, keresvén foris stant quaeréntes te. At 
téged. O pedig felelvén an- ipse respóndens dicénti sibi, 
nak, ki neki szólott, mondá: ait: Quae est mater mea, et 
Ki az én anyám és kik az én qui sunt fratres mei? Et 
atyámfiai? Es kiterjesztvén exténdens manum in disef
kezét tanftványai felé, mon- pulos suos, dixit: Ecce ma
dá: Ime, az én anyám és az ter mea, et fratres mei. Qui
énatyámfiai.MertakiAtyám cúmque enim fécerit volun
akaratát cselekszi, ki meny- tátern Patris mei, qui in 
nyekben vagyon, az az én fi- eaelis est: ipse meus frater, 
vérem és nővérem és anyám. et soror, et mater est. 

Felajánlásra. (Zs. 123, 7.) Offertoriwn. (Ps. 123, 7.) 
Megszabadultunk, mint a Anima nostra, sicut passer, 
madár a vadászok tc5ré-~ erépta est de láqueo venán
ból: összetört a tőr és mi ti um: láqueus contritus est, 
megszabadultunk. et nos liberáti sumus. 

Csendes imádság. A jelen- secreta. Sacrifidis prae
levő adományokra, ké- .._ séntibus, quaesumus, 

rfink, Urunk, tekints meg- Dómine, lnténde placátus: 
engesztelőd ve; hogy szen- et, intereedén ti bus Sanctis 
teid közbenjárására mind tuis, devotióni nostrae pro-

Mi&&zále. 67 



1058 jÚLIUS ll. ÉS 12. 

áldozatkészségOnket, mind 
üdvösségünket gyarapltsák. 
A mi Urunk. 

Aldozásra. (Mt. 12, 50.) 
Aki Atyám akaratát cse
lekszi, ki mennyekben va
gyon, az az én fivérern és nő
~érem és anyám, mondja az 
Ur. , 

ffciant, et salúti. Per Dómi
num nostrum jesum Chri
stum, Fflium. 

Coaununio. (Matth. 12, 
50.) Quicúmque fécerit vo
luntátem Patris mei, qui in 
eaelis est: ipse meus frater, 
et soror, et mater est, dicit 
Dóminus. 

A ldozás utáni imádság. postcoaununio. Quaesu
J-\. Kérünk, mindenható mus, omnipotens Deus: 
lsten, hogy szenteld köz- , ut intercedéntibus Sanctis 
benjárására valóban el is ! tuls, illius salutárls caplá
nyerjük azt az üdvösséget, , mus efféctum; cujus per 
melynek zálogát vettok e l haec mystérla pignus accé-
tnisztériumokban. A mi. pimus. Per Dóminum. 

J Illius ll : l. Szent Plus pápa és vértanu •. 

Sokat küzdött a gnosztikusok ellen. A hagyomány szerint ll 
rendelte el, hogy a húsvétot vasárnapon kell ünnepelni. t 155 körül. 
RómAba n. 

Szentnúse: Si diligis 1248.1. 

J Illius 12: Gualbert Szent János apát. 
Firenzei nemes volt. Testvérét meggyilkolták és ő bosszút akart 

állani. Éppen Nagypénteken találkozott a gyilkossal; maga fegyve
resen volt, az védelem nélkül. De mikor ellensége l(rlsztus nevében 
könyör~ött életéért, megbocsátott neki. Utána bencés lett és Val
lumbrodban kolostort alapltott Ott is halt meg, 1073-ban. 

Ugyanezen a napon ülJ az Egyház Szent Nábor és Félix vér
tanuk emlékezetét. Mind a kettő katona volt és Milánó közelében 
lefejezték őket, 303 körül. 

Szentnúse: Os justi 1298. l. az alábbiak kivételével: 

A 2. könyörgés : megemlékez~s a szent vértanukról: 

Add meg, kérünk, Urunk, tpraesta, quaesumus, Dó
hogy mikéntSzent Nábor l mine: ut, sicut nos sanc

és Félix vértanuid születé- [ tórum Mártyrum tuórum 
sének ünnepe mindlg visz- Náboris et Fellcis natalieia 
sza tér, úgy közbenjárásuk l eelebránda non déserunt; 
is mindig kisérjen mlnket. ita júgiter suffráglis comi-
A ml Urunk. ; téntur. Per Dómlnum. 
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+ A szent evangélium sza- licSequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerlnt. secúndum Matthaeum. 

(5, 43-48.) (5, 43-48.) 

Az idt'Jben : Mondá jézus J n illo témpore: Dixit jesus 
tanltványainak: Hallot- disclpulis suis: Audlstis 

tátok, hogy mondatott : quia dictum est : Dlliges 
Szeresd felebarAtodat és próximum tuum, et ódio 
gyűlöld ellenségedet. Én habébis inimlcum tuum. 
pedig mondom nektek: Sze- Ego autern dico vobis: Dilí
ressétek ellenségeiteket: jót gite inimicos vestros, bene
tegyetek azokkal, kik tit e- fácite his, qui odérun t vos: 
ket gyűlölnek, és imádkoz- et oráte pro persequéntlbus, 
zatok üldözőitekért és rágat- et calumniántibus vos: ut 
mazóitokért, hogy fiai le- sitis filii Patris vestri, qui 
gyetek Atyátoknak, ki ln eaelis est: qui solern 
mennyekben vagyon, kl suum orlri facit super honos 
napját fölkelti jókra és go- et malos: et pluit super 
noszokra, s esőt ad az iga- justos et injústos. Si enim 
zaknak és hamisaknak. dillgitis eos, qui vos dlli
Mert ha azokat szeretitek, gunt, quam mercédem ha
kik titeket szeretnek, mi- bébitis? nonne et publicáni 
csoda jutalmatok leszen? hoc fáciunt? Et si saluta
Nem azt c~elekszik-e a vá- véritis fratres vestros tan
mosok is? És ha csak atyá- tum, quid ámplius fácitis? 
tokfiait köszöntitek, mi kO- non ne et éthnici hoc fáciunt? 
Jönöset műveltek? Nem azt Estőte ergo vos perfécti, 
cselekszik-e a pogányok is? sicut et Pater vester eae
Legyetek tehát tökéletesek, léstis perléctus est. 
miként a ti mennyei Atyá-
tok tökéletes. 

A 2. csendes Imádság a szent vértanukról : 

Néped adományai, kérünk, M ú nera plebis tuae, quae
Urunk, Szent Nábor sumus, Dómine, sanc

és Félix vértanui d közben- tórum MArtyrum tuórumNá
járására !egyenek kedvesek boriset Fellcis fiant gratasuf
előtted és akiknek diadal- 1 frágiis: et quórum triúmphis 
napján hozzuk el nevednek, ; tuo nómini offerúntur, ipsó
azoknak érdemei által méi-J rum digna perflciántur et 
tók is legyenek. A mi. méritls. Per Dóminum. 

A 2. illdozás utáni Imádsiig a szent vértanukról: 

Szenteid születésének ün-,Natallciis Sanctórum tuó
nepén kérünk, Urunk: rum, quaesumus, Dó

hogy a szakramentum ado- mine: ut, sacraménti múnere 
67• 
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mányával megerösltve, 
örökké élvezzük a javakat, 
amelyek jóvoltodból most 
segltenek. A mi Urunk. 

vegetáti, bonis, quibus per 
tuam grátiam nunc fovémur, 
perfruámur aetérnis. Per 
Dóminum. 

J !ilius 13: Szent Anaklét pápa és vértanu. 

Mb néven Kiétus p~pa. Uralkodott az elsö sz~zadban: 
t 91-ben. 

Szentmise: St diligis 1248. t. 

J ú Ilus 14 : Szent Bonaventura püspik, hitvalló és egyház
tanító. 

Ferences szerzetes volt, majd rendi gener~lis, végill kardln~lls lett. 
Aquino szentje mellett a skolasztikus theologia legnagyobb tudósa 
lett, a odoctor seraphicus• és •mlnden misztikus fejedelme•. 
t 1274-ben, a m~sodik lyonJ zsinat alatt. 

Szentnúse: ln médio, 1288. 1., az al~bblak kivételével: 

Graduale ut~n ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. r. (Zs .. 

1 

Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
109, 4.) Megesküdött az úr 109, 4.) J urávit Dóminus et 
és nem bánja meg: Pap vagy non poenitébit eum: Tu es 
te mindörökké, Melkizedek l sacérdos in aetérnum, se
rendje szerint. Alleluja. cúndum órdinem Melchlse-

! dech. Allelúja. 
Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertoriwn. (Ps. 88, 25.) 

Vele lesz hííségem és kegyel- Véritas mea, et misericórdia 
mem; és felemelkedik a mea cum ipso: et in nómine 
szarva nevemben. meo exaltábltur cornu ejus. 

Csendes ~. Szent secreta. Sanct! Bonaven
Bonaventura hitvallód túrae Confessóris tui 

és pOspököd évenkénti On- atque Pontlficis, quaesu
nepe, kérünk, Urunk, te- mus, Dómine, ánnua solém
gyen minket elfogadottá nltas ptetáti tuae nos red
kegyességed elött: hogy ez dat accéptos: ut, per haec 
engesztelll szolgálat neki piae placatiónis offlcia, et 
a boldog jutalmat adja meg, ill um beáta retribútio co
nekünk pedig szerezze meg mitétur, et nobis grátiae 
kegyelmed adományait. A tuae dona conclliet. Per Dó-
mi Urunk. mlnum. 
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A ldozás utáni imádság. 

t-\ lsten, a hűséges lelkek 
megjutalmazója; add, hogy 
Szent Bonaventura hitval
lód és püspöködnek könyör
gésére, akinek tiszteletre
méltó ünnepét ültük, elnyer
jük a bocsánatot. A mi 
Urunk. 

Postcommunio. Deus, fi
délium remunerátor ani

márum: praesta; ut beátl 
Bonaventúrae Confessóris 
tui atque Pontfficis, cujus 
venerándam celebrámus fe
stivitátem, précibus indul
géntiam consequámur. Per 
Dóminum. 

Jeiilus 15: Szent Henrik csász6r, hitvalló. 
Német enszár volt. Súlyos betegségéből Szent Benedek közben

járására csodflval gyógyult meg. Ezután belépett a rendbe, de 
azt a parancsot kapta, hogy menjen vissza trónjára. Igy lett a 
bencés Oblátusoknak, Szent Benedek világban élő gyermekelnek 
a pártfogója. t l 024-ben 

Szentmise: Os justl, 1292. 1., az alábbi könyörgéssel; 

Könyörgés. Isten, ki a mal' Qrátio. Deus, qui hodiérna 
napon Szent Henrik die beátum Henricum 

hitvallódat a földi ország Confessórem tuum e terrént 
magaslatáról az örök biro-l cúlmine impérii ad regnum 
dalomba helyezted, alázato- aetérnum transtullsti: te 
san kérünk, hogy miként súpplices exorámus; ut, si
neki megadtad, hogy kegyet-J cut ill um, grátiae tuae uber
med bőségének segitségevel táte praevéntum, illécebras 
legy6zze a világ csábltásait, i saeculi superáre feclsti, ita 
15t követve mi is elkerüljük l nos fácias, ejus imltatióne, 
e világ hlzelgéseit és tiszta mundi hujus blandiménta 
szlvvel hozzád jussunk. A vitáre, et ad te puris méntl
mi Urunk. 1 bus perven fre. Per Dóminum. 

Jeiitus 16: Kármelhegyi Boldogasszony 
A kármelita-rend a X ll. században alakult Kármel hegyén, 

ahol Illés próféta ls elvonulva élt. jellemzöje a Szüzanya Iránti 
nagy tisztelet. A skapuláré (a szent vállruha) felvétele mindenklt 
a Szent Szílz klllönös oltalma alá helyez. Ma tulajdonképpen ezt az 
anyai oltalmat köszönjük meg az ünnepi áldozattal. 

Bevonulásra. ! Introitus. 

llrvendjünk mindnyá- .audeámus omnes ln 
jan az úrban, ünne- Dómino, diem fe-
pet ülve a boldog- stum celebrántes 

ságosSzúz Márla tiszteletére, , sub honóre beátae Mariae 
kinek ünnepén örvendez- 1 VIrginis: de cujus solemni-
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nek az angyalok és magasz
talják az Isten Fiát. (Zs. 44, 
2.) Szlvem ünnepi szózattól 
árad, zengem dalomat a 
Királynak. r. Dics<lség. 

Könyörgés. lsten, ki a 
Kármel rendjét szent

séges Anyádnak, a m!nden
koron Szűz Máriának nevé
vel különöskép kltüntetted: 
engedd meg kegyesen, hogy 
akinek emlékét most ün
nepélyes áldozattal üljük 
annak védelmével az örök 
boldogságba eljuthassunk: 
Ki élsz. 
Szentlecke a Bölcseség köny-

véből. (Sirák 24, 23-31.) 

Jó Illatot fakasztok én, mint 
a szllllltll, és virágomból 

pompás, dús gyOmöles te
rem. Anyja vagyok én a szép 
szeretetnek, a félelemnek, 
beismerésnek és a szent re
ménynek. Nálam vagyon az 
út és az igazság minden ke
gyelme, nálam az élet és az 
erény mlnden reménye. jer
tek hozzám mind, kik meg
klvántok engem, és teljetek 
el gyümölcseimmel, mert 
lelkem édesebb a méznél, 
és birtoklásom jobb a lépes
méznél l Emlékezetem él 
minden idllk nemzedékei
ben. Kik engem esznek, 
még inkább éheznek, kik 
engem isznak, még inkább 
szomjaznak; ki reám hall
gat, meg nem szégyenül, kik 
értem fáradnak, nem esnek 
bűnbe. Kik fényt derltenek 
rám, /.!rök életet nyernek. 

táte gaudent Angeli, et col
láudant Filium Dei. (Ps. 44, 
2.) Eructávit cor meum ver
bum bonum: d i co ego ópera 
mea Regl. r. Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui beatls
simae semper Virginis 

et Genitricis tuae Maríae 
singulári tltulo Carméli ór
dinem decorásti: concéde 
propltius; ut, cujus hódie 
Commemoratiónem solémni 
celebrámus officio, ejus mu
nltl praesldiis, ad gáudia 
sempitérna pervenire mereá
mur: Qui vivis. 

Léctio llbri Sapiéntiae. 
(Eceli. 24, 23-31.) 

Ego quasi vitis fructifi
cávi suavitátem odóris: 

et flores mei, truetus honó
ris et honestátis. Ego mater 
pulchrae dilectiónis, et ti
móris, et agnitiónis, et sanc
tae spei. In me grátia om
nis vlae et veritát is: ln me 
omnis spes vitae et virtútls. 
Translte ad me omnes qui 
concuplscitis me, et a gene
ratlónibus meis implémini. 
Spirítus enim meus super 
mel dulcis, et heréditas mea 
super mel et favum. Memó
ria mea in generatlónis sae
culórum. Qui edunt me, ad
huc esúrient: et qui bibunt 
me, adhuc sltlent. Qui audit 
me, non confundétur: et 
qui operántur in me, non 
peccábunt. Qui elúcldant 
me, vitam aetérnam habé
bunt. 
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Atvonulásra. Áldott és l Graduale. Benedicta et 
tiszteletreméltó vagy, Sz úz 

1 
venerAbilis es, Virgo Maria: 

Mária, mert szúzességed 1 quae sine tactu pudóris ln
sérelme nélkül a Megváltó 'l vénta es mater Salvatórls. 
Anyja lettél. l. Szűz Szü- l. Virgo Del Génitrix, quem 
lll je Istennek. Az, akit az l totus non capit orbis, in 
egész világ nem tud befo- tua se clausit viscera factus 
gadni, emberré lévén, teben- homo. 
ned lakozott. 

Alleluja, alleluja. f. Álta- Alle1úja, allelúja. l. Per 
lad kaptuk vissza, lstennek 1 te, Dei Génltrix, nobis est 
anyja, az elvesztett életet; vita pérdita data: quae de 
ki a mennyblll kaptad gyer- caelo suscepist! prolem, et 
mekedet és a világra a Meg- mundo genuisti Salvatórem. 
váltót szülted. Alleluja. Allelúja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (ll, 27-

(11, 27-28.) l 28.) 

Az ldliben: jézus a sereg- }" illo témpore: Loquénte 
hez szólván, fölemelvén jesu ad turbas, extóllens 

szavát egy asszony a sereg- vocem quaedam múlier de 
bill, mondá neki: Boldog a turba, dixit illi: Beátus ven
méh, mely téged hordozott ter, qui te portávit, et úbera 
és az eml6k, melyeket szop- quae suxlsti. At ille dixit: 
tál. O pedig mondá: Sőt Quinlmo beáti, qui áudiunt 
inkább boldogok, kik az verbum Dei, et custódiunt 
lsten igéjét hallgatják és Illud. 
megllrzik azt. 

Felajánlásra. (Jerem. 18, 
20.) Emlékezzél meg, lsten 
Szűzanyja, az úr ellitt állva, 
hogy jót szólj érettünk, hogy 
méltatlankodását elfordltsa 
tól ünk. 

Csendes imádság. Szen
teid meg, kérünk, 

Urunk, a bemutatott ado
mányokat és engedd, hogy a 
boldogságos Szűz Mária ál
dásos közbenjárására szá
munkra üdvösek legyenek. 
Ugyanazon. 

Offertoriwn. (Jerem. 18, 
20.) Recordáre, Virgo ma
ter, in conspéctu Del, ut lo
quáris pro nobis bona, et 
ut avértat indignatiónem 
suam a nobis. 

Secreta. Sanctifica, Dó
mine, quaesumus, oblá

ta libámina: et beátae Del 
Genitricis Mariae salubér
rima intercessióne, nobis sa
lutária fore concéde. Per 
eúmdem Dóminum. 

Prefáció a szent Szllzr61 : 5fo6. l. 
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Áldozásra. Világ méltósá
gos királynője, mindenkor 
Szüz Mária, járj közbe bé
kességünkért s üdvösségün
kért Te, ki szülted Krisztus 
Urunkat, a mindenek Meg
váltóját. , 

Communio. Regina mundi 
dignlssima, Maria Virgo per
pétua, intereéde pro nostra 
pace et salúte, quae genuistl 
Christum Dóminum Salva
tórem ómnium. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Adjuvet 
t-\ Segitsen minket, ké- nos, quaesumus, 06-
rOnk, Urunk, dicsőséges, mine, glonósae tuae Geni
mindenkoron Szüz Anyád, trlcis, sempérque VIrginis 
Mária tiszteletreméltó köz- Mariae intercéssio vene
benjárása, hogy akiket jó- ránda: ut, quos perpétuis 
téteményeivel mlndig elhal- 1 cumutávit beneffciis, a cun
mozott, azokat mlnden ve- 'l ctis periculis absolútos, sua 
szélytöl megszabadítva jó- fáciat pietáte concórdes: 
ságával egyesltse is : Ki élsz. Qui vivis. 

Jólfus 17: Szent Elek hitvalló. 
l(risztus irtinti szeretetblll elhagyta menyasszonyflt és zarán

dokútra kelt. Majd visszatérve Rómába, Ismeretlen koldusként 
m 17 éven flt s:r:ülel hflzflban. t az v. szflzadban. 

Szenbnise: Os )usti, 1292.1., az alflbbiak kivételével: 
Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Eplstolae beátl Pauli 
tolnak Timoteushoz Irt leve- Apóstali ad Tlmótheum. 

léből. (1. 6, 6-12.) (1. 6, 6-12.) 

Kedvesem : A jámborság caríssime: Est quaest us 
nagy jövedelmiforráa, magnus pietas cum suf

ha megelégedés kiséri. Mert ficiéntia. Nihil enim intúli
nem hoztunk semmit sem mus in hunc mundum: ha u d 
magunkkal a világra: s dúbium quod nec auférre 
kétségtelen, hogy el sem quid póssumus. Habéntes 
vihetünk semmit. Ha te- autern aliménta, et quibus 
hát van eledelünk s ruhá-~ tegámur, his conténti sl
zatunk, elégedjünk meg ve- mus. Nam qui volunt divi
lük. Mert akik gazdagok tes fleri, incldunt ln tenta
akarnak lenni, kisértésbe es-

1

1 tiónem, et ln láqueum dlá
nek, az ördög kelepcéjébe, boli, et desidéria multa in
sok haszontalan és káros l utllia, et noclva: quae mer
kivánságba, melyek pusz- gunt hórnines ln intéritum, 
tulásba s romlásba döntik et perditiónem. Radix enim 
az embert. Minden bajnak j ómnium marórum est cupi
gyökere ugyanis a kapzsi- dltas: quam quidarn appe-
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ság: ahhoz szegödve, jóné- téntes, erravérunt a fide, et 
hányan eltévelyedtek a hit- inseruérunt se dolóribus 
től és sok gyötrelembe ver- multis. Tu autem, o homo 
ték magukat. Te, ó lsten Dei, haec fuge: sectáre vero 
embere, fuss e dolgoktól; justltiam, pietátem, fidem, 
igazságra, jámborságra, hit- caritátem, patiéntiam, man
re, szeretetre, béketűrésre, suetúdinem. Certa bonum 
szelldségre törekedjéL Har- certámen fidei, apprehénde 
cold a hit jó harcát, szerezd vitam aetérnam. 
meg az örök életet. 

Szent evangélium: Ecce nos, 1299. l. 

J Illius 18: Lellisi Szent Karnlll hitvalló. 

A •Jó halill atytib rend alapltója. Negyedik fogadalmuk, hogy 
a járvAnyos betegeket ilpolják. Ezt tette az alapitó is, ezért a bete
gek pilrtfogója. t 1614-ben, Rómában. 

Ugyanezen a napon üll az Egyhilz Szent Szimforoza és hét fia 
emlékezetét. Tivoli mellett szenvedtek vértanusilgot, a ll. szil
zadban. 

Bevonulásra. (ján. 15, 13.) 1 Introitus. (Joánn. 15, 13.) 

llagyobb szeretete sen- majórem hac dilectló-
kinek sincs, annál, nem nemo habet, ut 
mintha valaki életét ánimam suam po-

adja barátaiért. (Zs. 40, 2.) nat quis pro amicis suis. (Ps. 
Boldog, kl a szűkölködónek s 40, 2.) Beátus qui intéllegit 
a szegénynek gondját viseli: super egén um, et páuperem: 
a nyomorúsáj napján meg- in die maia liberábit eum 

. menti dt az Ur. t. Dicsdség. Dóminus. "1. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, ki Szent Qrátio. Deus, qui sanetum 
Kamillt a halállal vf- Camfllum, ad animá

vódó lelkek megsegftésére a rum in extrémo agóne lu
szeretet kiváló buzgóságával etántium subsldium, singu
ékesftetted, érdemeire ké- , lári caritátls praerogatlva 
rünk, öntsd belénk szerete-1 decorásti: e jus, quaesumus, 
ted lelkét, hogy halálunk 1 méritis, splritum nobis tuae 
óráján az ellenséget legydz- , dilectiónis infúnde: ut in 
zük és a mennyei koronát hora éxitus nostri hostem 
elnyerhessük. A mi Urunk vlncere, et ad eaeléstem me
Jézus Krisztus által, ki ve· reámur corónam pervenlre. 
Ted él. Per Dóminum. 

A 2. könyörgés : megemlékezés a szent vértan ukról: 
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Isten, ki megengeded ne- Deus, qui nos concédis 
künk, hogy Szent Szimfo- sanctórum Mártyrum 

róza és fiai vértanuld szüle- tuórumSymphorósaeetfilió
tésnapját megülj ük: add meg rum e jus natalieia cólere: 
nekünk, hogy az örök bot- da nobis in aetérna beati
dogságban társaságuknak túdine de eórum societáte 
örvendhessünk. Ami Urunk. gaudére. Per Dóminum. 

Szentlecke: Nollte mirari, 701. l. 
Atvonulásra. (Zs. 36, 30-., Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 

31.) Bölcseséget beszél az Os j usti meditábitur sapién
lgaznak szája és igazságot tiam, et lingua ejus loquétur 
szól nyelve. r. Szlvében, judícium. Y. Lex Dei ejus 
van lstenének törvénye: s ! in corde ipsfus: et non sup-
nem ingadozik lépése. • plantabúntur gressus ejus. 

Alleluja, alleluja. "'§. (Zs., Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
IJJ,J.)Boldogazazember,ki JJJ, J.) Beátus vir, qui ti
az Urat féli és parancsalban l met Dóm in um: ln mandátis 
nagy tetszését leli. Alleluja. ejus cupit nimis. Allelúja. 

Szent evangétiwn: Hoc est praecéptum meum, 1246. l. 
Felajánlásra.(Zs. 20, 2-3.)' Offertoriwn. (Ps. 20, 2-3.) 

Uram, hatalmadon örvend ln virtúte tua, Dómine, !ae
az igaz és felette újjong tábitur justus, et super sa
segltségeden, teljesitetted lutáre- tuum exsultábit ve
szívének kívánságát. heménter: desidérium áni-

mae ejus tribuist! ei. 

Csendes imádság. A szep- secreta. Hóstia immacu
lőtelen áldozati ado- láta, qua illud Dómini 

mány, mellyel a mi Urunk nostri jesu Christi immén
jézus Krisztus mérhetetlen sae caritátis opus renová
szeretetének müvét meg- mus, sit, Deus Pater omnl
újltjuk, legyen mándenható potens, sancto Camlllo in
Atyaisten, Szent Kamill tercedénte, contra omnes 
közbenjárására a test és ! córporis et ánimae infirmi
lélek minden betegsége ellen ·l tátes salutáre remédium, ct 
üdvös gyógyszer, s a végső in extrémo agóne solátium 
küzdelemben vigasztalás és ! et tutéla. Per eúmdem Dó-
oltalom. Ugyanazon. i minum. 

A 2. csendes imAdsAg a szent vértanukról: 

Felajánljuk, neked, Urunk, Múnera tibi, Dómine, no
áldozatkészségünk ado- strae devotiónis offérl

mányalt, legyenek kedvesek mus: quae et pro tuórum tibi 
előtted szenteld tiszteletére, grata sint honóre justórum, 
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és irgalmadból, mint üdvöt-l et nobis salutária, te mise
hozó adományt kapjuk visz-~ ránte, reddántur. Per Dó-
sza <Iket. A mi Urunk. minum. 

Áldozásra. (Mát. 25, 36, Conununio. (Matth. 25, 
40.) Beteg voltam és meg- 36 et 40.) lnflrmus fui, et 
látogattatok engem. Bi- visitástis me. Amen, amen 
zony, bizony mondom nek- dico vobis: Quámdiu feci
tek, amit egynek e legkisebb stis uni ex his frátribus meis 
atyámfiai közül cseleked- mfnimis, mihi feclstis. 
tetek, nekem cselekedtétek. , 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Per haec 
E mennyei táplálék ál- eaeléslia aliménta, quae 

tal, melyet Szent Kamill sancti Camllli Confessóris 
hitvallód ünnepén jámbor tui solémnia celebrántes, 
áhitattal vettünk; add, ké- pia devotióne suscépimus: 
rünk, Urunk, megérdemel- da, quaesumus, Dómine; ut 
nünk, hogy halálunk óráján in hora mortis nostrae sa
a szentségekkel megújltva és craméntis reféctl, et culpis 
minden bűnüoktlll megtisz- ómnibus expiáti, in sinu 
tulva irgalmad ölébe örven- misericórdiae tuae laeti sús
dezve felvétessünk: Ki élsz. cipi mereámur: Qui vivis. 

A 3. AldozAs utAni imAdsAg a szent vértanukról : 

{\.dd meg nekünk, kérünk, l praesta nobis, quaesumus, 
J-\ Urunk, szent vértanu- Dómine: intercedénti
idnak Szimforózának és fiai- bus sanctis Martyribus tuis 
nak közbenjárására, hogy Symphorósa et filils e jus; 
amit ajkunkkal vettünk, ut, quod ore contlngimus, 
tiszta léleklcel fogadjuk. pura mente capiámus. Per 
A mi Urunk. Dóminum. 

Július 19: Páli Szent VInce hitvalló. 

Szent Vince a lazarisUk (misszióspapok) és irgalmas nővérek 
rendjének alapltója, a keresztényi szeretet tArsulatainak pArt
fogója. Neve annyit jelent, mint győztes - és valóban szt'retetével 
legyőzte a viiAgot. BAr teljesen szegény volt, 50 millió frankot 
tudott életében adni a szegényeknek. Az emberiség egyik leg
nagyobb jótevője, kinek alapitAsal ma is áldást és enyhülést ter
jesztenek. t 1660-ban, 86 éves korában. 

Szentmise: justus ut palma 1295. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Szent !Orátio. Deus, qui ad evan
Vincét apostoll erővel gelizándum paupéribus 

töltötted el, hogy a szegé- 1 et ecclesiástici órdinis decó-
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nyeknek az evangéliumot rem promovéndum, beátum 
budesse és az egyházi rend Vincéntium a postólica virtú
méltóságátelómozditsa ;add, te roborásti: praesta, quae
kérünk, hogy akinek jám- • sumus; ut, cujus pia mérita 
bor érdemeit tiszteljük, e ré- j venerámur, vlrtútum quo
nyeinek példájából is ta- .

1 

que instruámur exémplis. 
nuljunk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Szent evangélium: Designávlt, 940. l. 

J !ilius 20: Aemillani Szent Jeromos hitvalló. 
Az előző két nap szentje utlm ma a felebarAtl szeretet egy har· 

madik hősét, az oArvák atyjAI• ünnepeli az Egyhh. Velencei szár
mazású katonatiszt volt és vilAglas életet élt. Megtérése után 
pap és a szegények, Arvák gyámolításával foglalkozó rend meg
alapltója lett. t 1537-ben, Somaskában. A tevékeny felebarAtl 
szeretet ékes himnusza a mai egész mlse. 

Ugyanezen a napon Oli az EgyhAz Szent Margit sz !iz és vértanu 
emlékezetét. Dajkája oktatta kl a katholikus hitre, melyért pogány 
atyja kltaszltotta és amelyért 275-ben szenvedett vértanuúgot, 
Antiochiában. A kereszteshadjáratok Idején terjedt el tisztelete 
nyugaton is. Külünösen a szülés előtt Alló anyAk kérik közben
jArAsát. 

Bevonulásra.(Jer.sir.2,11.) Introitus. (Thren. 2, ll.) 

májam a földre omlik llffúsum est in terra 
az én népem leányá- jecur meum super 
nak romlása miatt, contritióne ffliae pó-

mld~n a kisded és csecsem~ puli mei, cum deflceret pár
eleped a város utcáin. (Zs. vulus et lactens in platéis 
112, l.) Dicsérjétek az óppidi. (Ps. 112, 1.) Laudáte 
Urat, ti szolgák, dicsérj é- púeri, Dóminum: laudáte 
tek az úr nevét. f. Dl- nómen Dóminl. f. Glória 
cs~ség. Patri. 

K 6nyörgés. lsten, irgalom Qrátio. Deus, misericor
Atyja, Szent Jeromos diárum pater, per mé

érdemei és közbenjárására, rita et intercessiónem beátl 
akit az árvák oltalmazójává Hierónymi, quem órphanls 
és atyjává tettél: engedd, adjutőrern et patrem esse 
ho~y híven megMizzük volulstl: concéde; ut spiri
fialddá való fogadásunk lel- tum adoptiónis, quo filii 
két, amely által nemcsak tui nomlnámur et sumus, 
neveznek gyermekeidnek, fidéliter custodlámus. Per 
hanem azok vagyunk is. Dóminum nostrum jesum 
A ml Urunk. Christum. 
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(A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Margitról a Me exspecta-

vérunt kezdet(! szentmise könyörgésével, 1305. 1.) 
Szentlecke lzaiás prófétától Uctio lsaíae Prophétae. 
l (58, 7-ll.) (58, 7-1 t.) 

Igy szól az úr: Törd megaz Haec dicit Dóminus: Fran
éhezőnek kenyeredet, s ge esuriénti panem tu

a szilkölködőket és a bújdo· um, et egénos, vagósque 
sókat vidd be házadba ; ha induc in dornum tuam: cum 
mezftelent látsz, takard be, vlderis nudum, óperi eum, 
és ne vesd meg önnön tes- et carnem tuam ne despé
tedet l Akkor majd felvirrad, xeris. Tunc erúmpet quasi 
mint a hajnal, világossá- mane lumen tuum, et sáni
god, és gyógyulásod gyorsan tas tua cftius oriétur, et 
bekövetkezik; szined előtt anteibit fáciem tuam justl
halad m,!ljd igazságosságod, tia tua, et glória Dómini 
és az Ur dicsősége gyüjt cólliget te. Tunc invocábis, 
egybe téged. Akkor majd 1 et Dóm in us exáudiet: ela
könyörögsz, és az úr meg-l mábis, et dicet: Ecce ad
hallgat{ kiáltasz, és ő igy sum; si abstúleris de médio 
szól: me itt vagyok. Ha j tui caténam, et desferis 
eltáv91ítod körödből az igát, l exténdere dígitum, et loqui 
és megszűnsz ujjaddal mu- quod non prodest. Cum ef
togatni és haszontalansá- fúderis esuriénti ánimam 
got beszélni; ha odaadod tuam, et ánimam afflictam 
kenyeredet az éhezőnek, és repléveris, oriétur in téne
jóllaktatod a lesújtott lel- bris lux tua, et ténebrae 
ket: Akkor felragyog a sö- tuae erunt sicut meridies. 
tétben világosságod, és sö- 1 Et réquiem tibi dabit Dó
tétséged déli verőfényre vál-J minus semper, et implébit 
tozik, és az úr nyugalmat • splendóribus ánimam tuam, 
ad neked mindenkoron, fé- l et ossa tua liberábit, et eris 
nyességgel tölti be lelkedet és ! quasi hortus irrlguus, et si
megszabadftja csontjaidat; cut fons aquárum cujus 
oiyan leszel,mint az öntözött non deflcient aquae. 
kert, és mint a vízforrás, 
metynek einern fogynak vizei 
. A'tvonulásra. (Péld. 5, 16.) 

Ömöljenek forrásaid a sza
badba és osztogasd vizedet 
az utcákon. r. (Zs. 11 t, 5, 
g.) Jó annak az embernek, 
aki könyörOI és kölcsön ad; 
a törvény szerint intézi dol
gait, mert soha meg nem 
inog az. 

Graduale. (Prov. 5, 16.) 
Derivéntur fontes tui foras, 
et in platéis aquas tuas dl
vide. r. (Ps. ll l, 5-6.) Ju
cúndus homo, qui miseré
tur, et cómmodat: dispónet 
scrmónes suos in judfcio, 
quia in aetérnum non com
movébitur. 
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Alleluja, alleluja. W. (Zsol- Í Allelúja, allelúja. f. (lb., 
tár lll, 9.) A szegényeknek! 9.) Dispérsit, dedit paupéri
bllven osztogat, igazsága! bus: justitia ejus manet in 
örökre megmarad. Alleluja. i saeculum saecull. Allelúja. 

+ A szent evangéliwn sza- j ;BSequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent Máté szerint.l secúndum Matthaeum. 

(19, 13-21.) (19, 13-21.) 

Az idliben: Kisdedeket {"illo témpore: Obláti sunt 
vivének jézushoz, hogy jesu párvuli, ut manus 

tegye rájuk kezeit és imád- eis impóneret, et oráret. 
kozzék. A tanltványok pe-l Disclpuli autern lncrepá
dig feddék liket. Jézus azon- ban t eos. jesus vero ait eis: 
ban mondá nekik: Haggyá- Slnite párvulos, et nollte 
tok a kisdedeket hozzám eos prohibére ad me venire: 
jönni és ne tartsátok vissza tálium est enim regnum eae
őket tlilem; mert ilyeneké lórum. Et cum imposulsset 
a mennyek országa. Es mi- eis manus, ábiit inde. Et 
után rájuk tette kezeit, el- ecce un us accédens, ait Illi: 
méne onnét. És Ime, hozzá- Magister bone, quid bon/ 
járulván egy valaki, mondá fáciam, ut hábeam vitam 
neki: jó mester, mi jót cse-~ aetérnam? Qui dixit ei: 
lekedjem, hogy az örök éle- Quid me lntérrogas de bono? 
tet elnyerjem? Kl mondá Un us. est bon us, Deus. Si 
neki: Mit kérdesz engem a autern vis ad vitam Ingred i, 
jóról? Egy a jó, az lsten. 1 serv a mandáta. Dicit illi: 
De ha be akarsz menni az Quae? jesus autern dixit: 
életre, tartsd meg a paran- Non hornieidium fácies: 
csokat. Kérdé amaz: Melye- Non adulterábis: Non fá
ket? Jézus pedig mondá: cies furtum: Non falsum 
Ne ölj, ne törj házasságot, testimónium dices: Honóra 
ne orozz, hamis tanuságot patrem tuum, et matrem 
ne szólj, tiszteld atyádat és tuam, et dlliges próximum 
anyádat és szeresd feleba- tuum sicut te ipsum. Dicit 
rátodat, mint tenmagadat. 1111 adoléscens: Omnia haec 
Mondá neki az ifjú: Mind- custodlvi a juventúte mea: 
ezeket megtartottam fiatal- quid adhuc mihi deest? Ait 
ságom óta; minek hljával illi jesus: Si vis perléctus 
vagyok még? Mondá neki esse, vade, vende quae ha
jézu~: Ha tökéletes akarsz bes, et da paupéribus, et 
Ienm, menj, add el, amid habébis thesáurum in caelo: 
vagyon és oszd el a szegé- et veni, séquere me. 
nyeknek és kincsed leszen 
mennyekben; és jer, kövess engem. 
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Felajánlásra. (Tóbiás 12, l Offertorium.(Tob. 12, 12.) 
12.) Amikor könnyek kö- Quando orábas cum Jácri
zött imádkoztál és eltemet- mis, et sepeliébas mórtuos, 
ted a halottakat és étkezé- j et derelinquébas prándium 
sedet félbeszakítottad és l tuum, et mórtuos abscondé
napközben ott rejtegetted a bas per diem in domo tua, 
holttesteket házadban, s éj-J et nocte sepeliébas eos: ego 
nek idején eltemetted őket: óbtuli oratiónem tu am Dó
én az úr elé vittem imád- 1 mino. 
ságodat. 1 

Csendes imádság. Legke-l secreta. Clementissime 
gyeimesebb lsten, ki Deus, qui, véteri hó

Szent jeromosban a régi l mine consúmpto, novum 
embert megsemmisitetted s secúndum te ín beáto Hie
képmásodra újat méltóztat-1 rónymo creáre dignátus es: 
tál teremteni, add meg, az ő 1 da, per mérita ips í us; ut 
érdemei által, hogy hasonló-J nos páriter renovátí, hane 
képpen megújuljunk és az placatiónís hóstiam in odó
engesztelés ez áldozatát ne-j rem tibi suavlssimum offe
ked kellemes illatul bemu-, rámus. Per Dóminum no-
tassuk. A mi Urunk. l strum. 

(A 2. csendes imádság: Szeni Margitról, 1307. l.) 

Áldozásra. (Jakab l, 27.)! Communio. (Jac. l, 27.) 
A tiszta és szeplötelen val- !l Relígio munda et immacu
lásosság az Isten és Atya láta apud Deum et Patrem, 
előtt ez: meglátogatni az haec est: visitáre puplllos, 
árvákat és özvegyeket az ő et viduas in tribulatióne 
szorongatásukban és magát eórum, et immaculátum se 
szeplötelenül megőrizni e custodíre ab hoc saeculo. 
világtól. 

l 

A.ldozás utáni imádság. postcommunio. Angeló
t-\ Az angyalok kenyeré- rum pane refécti te, 
től megújítva; alázatosan Dómine, suppliciter depre
kérünk, Urunk, hogy akik cámur: ut, qui ánnuam 
örömmel ünnepeljük Szent beáti Hierónymi eónfessó
jeromos hitvallód éven- ris tui memóriam celebráre 
kénti ünnepét, példáját is gaudémus; ejúsdem étiarn 
kövessük és országodban et exémplum imitémur, et 
bőséges jutalmat nyerjünk·~ amplíssimum in regno tuo 
A mi Urunk, jézus l(risz- praemium obtinére valeá-
tus. mus. Per Dóminum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: Szent Margitról, 1307. 1.) 
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Július 21 : Szent Praxedls szliz. 
Pudens szentttomak, a legelső római keresztények egyikének, 

akinek Szent Pfll ls üdvözletét küldte, a leánya. Vagyonflt és 
munkáját az Egyhttz és a szt>gények szolgttlatflba ttllltotta. t 150 
körül. 

Bevonulásra. (Zsolt. 118, 
46-47.) 

llizonyságaidról kirá
lyok előtt beszélek, 
és nem szégyenülök 

meg; és parancsaidról el
mélkedem, mert szeretem 
dket. (Zs. 118, 1.) Boldogok, 
kiknek útja szepllitelen, kik 
az úr törvénye szerint jár
nak. f. Dicsőség. 

Könyörgés. Hallgass meg 
Odvözltő Istenünk, hogy 

miként Szent Praxedis szűz 
ünnepének örvendünk, a 
jámbor áldozatos lelkület
ben is növekedjünk. A mi 
Urunk. 

Introitus. (Psalm. J 18, 
46-47.) 

lloquébar de testimó
niis tuis in conspéc
tu regum, et non 

confundébar: et meditábar 
in mandátis tuis, quae dl
léxi nimis. (Ps. Ibid., J.) 
Beátl immaculáti ln via: 
qui ámbulant in lege Dó
minl. 8'. Glória Patri. 

OrAtio. Exáudi nos, Deus, 
salutáfis noster: ut, si

cut de beátae Praxédis Vir
ginis tuae festivitáte gaudé
mus; ita piae devotiónis 
erudiámur afféctu. Per Dó-
minum. 

Szentlecke: De virginibus, 1311.1. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 8.) 
Szereted az Igazságot, gyíi
lölöd a gonoszságot. f. Azért 
kent fel téged az lsten, a 
te Istened, az öröm olajával. 

Alleluja, alleluja. 8'. (U. o. 
5.) Kelj útra ékességedben és 
szépségedben, haladj szeren
csével és diadalmaskodjál. 
Alleluja. 

Graduale. (Ps. 44, 8.) Di
lexlstl justltiam, et odfsti 
iniquitátem. Y. Proptérea 
unxit te Deus, Deus tuus, 
óleo laetrtiae. 

Allelúja, alleluja. Y. (lb., 
5.) Spécie tua, et pulchritú
dine tua lnténde, próspere 
procéde, et regna. Alleluja. 

Szent evangélium: Simile est regnum caelórum thesAu ro, 1306.1. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 3.) Offertorium. (Ps. 44, 3.) 
Kedvesség ömlik el ajka- Dlffúsa est grátia in láblis 
~o.n; azért áldott meg téged tu ls: proptérea benedixit te 
örökre, mindörökön örökké Deus in aetérnum, et in sae-
az lsten. 1 culum saeculi. 
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Csendes imádság. Legyen, secreta. Accépta tibi sit, 
Urunk, elfogadott el6t- Dómine, sacrátae ple

ted az adomány, melyet a bis oblátio pro tuórum ho
neked szentelt nép, szenteid nóre Sanctórum: quórum se 
tiszteletére bemutat, tudva, méritis de tribulatióne per
hogy érdemeik miatt nyert cepisse cognóscit auxilium. 
a bajban segítséget. A mi Per Dóminum nostrum. je-
Urunk. sum Christum. 

Áldozásra. (Mt. 13, 45-46.) Communio. (Matth. 13, 
Hasonló a mennyek országa 45-46.) Simile est regnum 
a kereskedő emberhez, ki caelórum hórnini negotia
szép gyöngyöket keres. Ta- l tóri, quaerénti bonas marga
lálván pedig egy drága- 'i rftas: invénta autern una 
gyöngyöt, eladá minden va- pretiósamargarfta,dedítóm
gronát és megvevé azt. nia sua, et comparávit eam. 
A ldozás utáni imádság. Be- postcommunio. Satiásti, 

J-\ töltötted, Urunk, csalá- Dómine, famfliam tu
dodat a szent adományok- am munéribus sacris: ejus, 
kal ; kérünk, üdíts is fel quaesumus, semper inter
minket mindenkor annak ventióne nos réfove, cujus 
közbenjárására, akinek ün- solémnia celebrámus. Per 
nepét üljük. A mi Urunk Dóminum nostrum jesum 
jézus Krisztus. Christum. 

JtUius 22 : Bíinbánó Szent Mária Magdolna. 

A SzentlrAsban úgylátszik három különbözö asszonyról van 
szó : a •bűnbAnóról•, aki megmosta könnyeivel az úr IAbAt ; 
betAnlal Máriáról, Lázár és Márta testvéréről ; és magdalal MA
riáról, aki az úr halálánál Uán. 19, 25) és a feltámadásnál lép 
elő. A liturgia azonban ezt a hármat egy személynek veszi. 

Bevonulásra. (Zs. 118, 95-96.) j Introitus. (Ps. 118, 95-96.) 

•

esnek reám a banö- l me exspectavérunt pec-
sök, hogy elveszítse- j catóres, ut pérderent 
nek: de én bizony-' me: testimónia tua, 

ságaidra figyelek, Uram: lá-ll Dómine, intelléxi: omnis 
tom, hogy minden dolog vé- consummatiónis vidi finem: 
ges, legyen bármily tökéle-,latum mandátum tuum ni
tes, de a te parancsolatod mis. (Ps. ibid., 1.) Beáti im
megmarad. (Zsolt. 118, 1.) maculáti in via: qui ámbu
Boldogok, kiknek útja szep-1' lant in lege Dómini. 'ST.Glória 
lőtelen, kik az úr törvénye Patri et Fllio et Spiritui 
szerint járnak. 'ST. Dicsőség. : Sancto. 

Misszále. 68 
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Könyörgés. Segitsen min-'Qrátio. Beátae Mariae 
ket, kérünk, Urunk, Magdalénae,quaesumus, 

Szent Mária Magdolna köz- Dómine, suffrágiis adjuvé
benjárása; akinek esdeklll mur: cujus précibus exorá
könyörgésére bátyját, Lá- tus, quatriduánum fratrem 
zárt, ki már négy napja ha- Lázarum vivum ab inferis 
l ott volt, a sirból életre tá- resuscitásti: Qui vivis et 
masztottad : Ki élsz. regnas. 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. 
véblii.(Ének. 3, 2-5; 8, 6-7.) (Cant. 3, 2-5; 8, 6-7.) 

f elkelek, járom a várost, surgam, et circulbo elvi
utcáit és tereit, kere- tátern: per vicos et pia

sem, akit szeret a lelkem l téas quaeram quem diligi t 
Kerestem, de nem találtam. án ima mea: quaesi v i ill um, 
Ott értek a várost járó őrök. et non in vén i. lovenérunt 
Láttátok-e, akit lelkem sze- me vlgiles, qui custódiunt 
ret? Alig hogy elhagytam elvitátern: Num quem dili
llket, megleltem, akit szeret git ánima mea, vidístis? 
a lelkem; megragad tam, el Páululum cum pertransls
nem engedem, mlg be nem sem eos, invéni quem diligit 
viszem anyám házába, édes án ima mea: té n ui eum, nec 
szülllm kamarájába. Kérlek dimittam, donec introdú
titeket, jeruzsálem leányai, cam illum in dornum matris 
a gazellákra, a szarvas- meae, et in cubiculum geni
üszllkre a mezón: fel ne tricis mea e. Adjúro vos, fi
költsétek, fel ne riasszátok liae jerúsalem, per cápreas, 
kedvesemet, mig csak maga cervósque campórum, ne 
nem akarja. Tégy engem, suscitétis, neque evigiláre 
mint a pecsétgyű rút, szived- faciátis diléctam, donec 
re, mint a pecsétgyürűt, ka- ipsa velit. Pone me ut signá
rodra; mert erős a szerelem, culum super cor tuum, ut 
mint a halál, könyörtelen a signáculum super bráchium 
féltés, mint az alvilág; szík- tuum: quia fortis est ut 
rája izzó, tüzes szikra. Ten- mors diléctio, dura sicut 
gernyi viz sem tudja elol- inférnus aemulátio: lámpa
tani a szerelmet, folyamok des ejus, lámpades ignis, 
sem tudják elsodorni; ha j atque flammárum. A quae 
valaki a háza egész vagyo- multae non potuérunt ex
nát adja a szerelemért, vaj-J stinguere caritátem, nec fiú
jon lenézik-e érte? mina óbruent illarn: si dé-

de rit homo omnern substán
tiarn domus suae pro dllectióne, quasi nihil despiclet 
e am. 
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Atvonulásra. (Zs. 44, 8.) Graduale. (Ps. 44, 8.) D!-
Szereted az igazságot és Iexisti justítiam, et odisti 
gyűlölöd a gonoszságot. f. iniquitátem. J. Proptérea 
Azért kent fel téged az Is- unxit te Deus, Deus tuus, 
ten, a te Istened, az öröm óleo laetitiae. 
olajával. 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. 
44. 3.) Kedvesség ömlik el 
ajkadon; azért áldott meg 
téged örökre az lsten. Alle
luja. 

Allelúja, allelúja. 't. (Ib., 
3.) Diffúsa est grátia in lá
biis tuis: proptérea bene
dixit te Deus in aetérnum. 
Alle! úja. 

Szent evangélium: Rogábat, 372. 1. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 10.) l Offertorium. (Ps. 44, W) 
Királyleányok jönnek dicső-j Ffliae regum in bonóre tuo: 
ségedben: arannyal átszőtt, ástltit regina a dextris tuis 
sokszfnű ruhában a király- in vestitu deauráto, eireúrn-
né áll jobbodon. data varietáte. 

Csendes imádság. Adomá- secreta. Múnera nostra, 
nyainkat, kérünk, quaesumus, Dómine, 

Urunk, Szent Mária Mag- beátae Mariae Magdalénae 
dolna dicső érdemei tegyék gloriósa mérita tibi reddant 
előtted elfogadottakká; hi- accépta: cujus oblatiónls 
szen az ő szeretetének áldo- obséquium unigénitus Fili us 
zatos szolgálatát egyszülött tuus cleménter suscépit lm
Fiad kegyesen fogadta: Ki pénsum: Qui tecum. 
élsz. 

Áldozásra. (Zs. 118, 121, 
122, 128.) Igazat és helyeset 
cselekszem, Uram, el ne 
nyomjanak engem a ke
vélyek. Követem minden 
parancsolatodat, gyűlölök 
minden hamis utat. , 
A ldozás utáni imádság. Ma

J-\ gunkhoz véve, Urunk, 
az egyetlen és üdvötszerző 
orvosságot, testedet és drága 
véredet: kérünk, hogy Szent 
Mária Magdolna pártfogása 
által minden bajtól meg
meneküljünk : Ki élsz. 

Communio. (Ps. 118, 121, 
122 et 128.) Feci judícium, 
et justitiam, Dómine, non 
calumniéntur mihi supérbi: 
ad ómnia mandáta tua di
rigébar, omnern viam ini
quitátis ódio hábui. 

Postcommunio. Sumpto, 
quaesumus, Dómine, 

único ac salutári remédio, 
córpore et sánguine tuo 
pretióso: ab ómnibus malis, 
sanctae Mariae Magdalénae 
patroclniis, eruámur: Qui 
vivis. 

68* 
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Jdllus 23: Szent Apolllnárls püspök és vértanu. 
Apollinaris Szent Péterrel együtt jött Rómába és innen kllldtc 

az apostol püspökként Ravennába, ahol vértanu lett 75 körül. 
Ugyanezen a napon üll az EgyMz Szent Llborlus püspök és 

hitvalló emlékezetét. Oall származású volt és hazája földjén lett 
pap és püspllk. t 397-ben. 
Bevonulásra. (Dán.3,84,87.) lntroitus. (Dan. 3, 84 et 87.) 

ltldjátok lsten papjai .acerdótes Dei, bene-
az Urat: szentek és dl ci te Dóminum: 
alázatos szlvüek di- sancti, et húmiles 

csérjétek az Istent. (Dán. 3, corde, laudáte Deum. (Ibid., 
57.) Áldjátok az úr minden 57.) Benedícitc, ómnia ópera 
alkotmánya! az Urat: dl-l Dómini, Dómino: Jaudáte et 
csérjétek, magasztaljátok lit superexaltáte eum in sae-
mindörökké. Y. Dicsóség. cula. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, a hűsé- Qrátio. Deus, fi délium re
ges lelkek megjutalma- munerátor animárum, 

zója, ki ezt a napot Szent qui hunc diem beáti Apolli
Apollináris pOspököd vérta- 1 náris Sacerdótis tui marty
nuságával megszen telted: rio consecrásti: tribue no
add meg, kérünk, nekünl< bis, quaesumus, fámulis tu is; 
szolgáidnak, hogy kinek ut, cujus veoerándam cele
tiszteletreméltó ünnepét ál- brámus festivitátem, préci
dozattal megüljük, annak bus ejus indulgéntiam con
könyörgésére bocsánatot sequámur. Per Dóminum 
nyerjünk. A ml Urunk. nostrum jesum Christum. 
(A 2. könyörgés : megemlekezh Szent Liborlusról, a Státult kez-

det!! szentmise könyörgésével, 1281.1.) 

tol leveléből. (l. 5, 1-1 J.) Apóstoli. (l. 5,1-1 J.) 
Szentlecke Szent Péter a pos-~ Léctio Epistolae beáti Petri 

Szeretteírn: A preszbite- carlssimi: Senióres, qui in 
reket, kik köztetek van- vobis sunt, óbsecro, 

nak, kérem mint elüljáró- consénlor et testis Christi 
társuk és Krisztus szenve- passiónum: qui et e jus, quae 
désének tanuja és az ó di- in futúro revelánda est, gló
csöségének is részese, mely a riae communicátor: páscite 
jövllben ki fog nyilvánlt- qui in vobis est gregem Dei, 
ta tn i: legeltessétek lsten providéntes non coácte, sed 
nyáját, mely rátok bizatott, spontánce secúndum Deum: 
gondját viselvén nem kény- neque turpis lucri grátia, 
szerűségböl, hanem szabad sed voluntárie: neque ut do
akaratból lsten sze ri nt; sem minántes in cleris, sed forma 
nem rút nyerészkedésből, ha- facti gregis ex ánimo. Et 
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nem buzgóságból; sem nem l cum apparúerit princeps 
mint uralkodók a választot- pastórum, percipiétis im
tak fölött, hanem szlvből, marcesclbilem glóriae coró
tnint a nyájnak példaképei. nam. Similiter adolescéntes, 
S ha majd megjelenik a pász- súbditi estőte senióribus. 
torok fejedelme, elnyeritek Omnes autern Invicem hu
a dicsöség hervadhatlan ko- militátem insinuáte: quia 
ronáját. Hasonlóképen if- Deus supérbis reslstit, hu
jak, engedelmeskedjetek az mllibus autern dat grátiam. 
öregebbeknek. Mindnyájan Humiliámini igitur sub po
pedig alázatosságot tanuslt- ténti manu Dei, ut vos exál
satok egymás iránt, mert tet in témpore visitatiónis: 
lsten a kevélyeknek ellen- omnern sollicitúdinem ve
áll, az alázatosaknak pedig stram projiciéntes in eum, 
kegyelmet ad. Alázzátok quóniam ipsi cura est de 
meg tehát magatokat az ls- vobis. Sóbrii estóte, et vigi
ten hatalmas keze alatt, láte: quia adversárius ve
hogy felmagasztaljon titeket st er diábolus tamquam leo 
a látogatásnak idején, min- rúgiens circuit, quaerens 
den aggodalmatokat őreá quem dévoret: cui resistite 
bízván, mert neki gondja fortes in fide: sciéntes eám
van rátok. Józanok legyetek dem passiónem ei, quae in 
és vigyázzatok, mert a ti el- mundo est, vestrae fraterni
lenségtek, az ördög, mint 

1 

táti fieri. Deus autern omnis 
ordltó oroszlán körüljár, grátiae, qui vocávit nos in 
keresvén, akit elnyeljen; aetérnam suam glóriam in 
erős hittel álljatok ellen 1 Christo jesu, módicum pas
neki, tudván, hogy ugyanaz 1 sos ipse perficiet, confirmá
a szenvedés vár a ti testvé-l bit, solidabftque. lpsi gló
reitekre, kik e világon van-, ria, et impérium in saecula 
nak. A minden kegyelem saeculórum. Amen. 
Istene pedig, aki az ő örök 
dicsöségére hivott meg minket Jézus Krisztus által, 
maga fog minket, miután kissé szenvedtünk, tökéle
tesíteni, megerösfteni és megszilárditani. ő neki legyen 
dicsöség és uralom mindörökön örökké. Amen. 

Atvonulásra. (Zs. 88, 21-1 Graduale. (Ps. 88, 21-23.) 
23.) Megtaláltam Dávidot, a 1 Jnvéni David servum meum, 
szolgámat,felkentem őt szent ; óleo sancto meo unxi eum: 
olajommal; mert kezem lesz i manus enim mea auxiliábi
a segftsége és karom az ó l tur ei, et bráchium meum 
erőssége.,. Semmit sem te- confortábiteum.Y.Nihilpro
het vele az ellenség és nem flciet inimlcus in eo, et filius 
árthat neki a gonoszság fia. l iniquitátis non nocébit ei. 
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Alleluja, alleluja. Y. (Z.s. Allelúja, allelúja. "Y. (Ps. 
109, 4.) Megesküdött az Ur 109, 4.) j urávit Dóminus, et 
és nem bánja meg: Pap non poenitébit eum: tu es 
vagy te mindörökké, Melki- sacérdos in aetérnum, se
zedek rendje szerint. Alle- cúndum órdinem Melchlse-
luja. dech. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- >t-Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(22, 24-30.) (22, 24-30.) 

Az időben: Versengés tá- J n illo témpore: Facta est 
mada a tanltványok kö- conténtio inter disclpulos, 

zött, ki tekintendő közülük quis eórum viderétur esse 
nagyobbnak : jézus pedig major. Dixit autern eis je
mondá nekik : A nemzetek sus: Reges géntium doml
királyai uralkodnak azokon nántur eórum; et qui pote
és akik hatalmat gyakorol- státem habent super eos, 
nak rajtuk, azokat kegyel- benéfici vocántur. Vos au
meseknek hívják. De ti ne tem non sic: sed qui major 
úgy; hanemaki nagyobb köz- est in vobis, fiat sicut minor: 
tetek, legyen mint a kisebb et qui praecéssor est, sicut 
és aki elöljár, mint a szol- ministrátor. Nam quis ma
gáló. Mert ki nagyobb, az-e, jor est, qui recúmbit, an qui 
aki asztalnál ül, vagy aki minfstrat? nonne qui re
felszolgál? nemde aki asztal- cúmbit? Ego au tem in mé
nál ül? Mégis én úgy vagyok dio vestrum sum, sicut qui 
köztetek,mintaki szolgái.De ministrat. Vos autern estís, 
ti vagytok, akik kitartotta- qui permansistis mecum in 
tok velem megpróbáltatása- tentatiónibus meis: et ego 
imban; azért én is rendelem dispóno vobis, sicut dispó
nektek, miként Atyám or- suit mihi Pater meus re
szágot rendelt nekem, hogy gnum, ut edátis, et bibátis 
egyetek és igyatok asztalom- super mensam meam in re
ná.l az én országomban és gno meo: et sedeátis super 
tronokon üljetek, ítélvén thronos, judleántes duó
Izrael tizenkét nemzetségét. decim tribus Israel. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertorium. (Ps. 88, 25.) 
Vele lesz hűségem és kegyel- Véritas mea, et misericórdia 
mem és felemelkedik a mea cum ipso: et in nómine 
szarva nevemben. j meo exaltábitur comu ejus. 

Csendes imádság. Tekints, l secreta. Réspice, Dómine, 
Urunk, kegyesen ez ado-, '- propiti us super haec 

mány~kr~, amelyeket Szent múnera: quae pro beáti Sa
Apolltnánsz püspököd és cerdótis et Mártyris tui Apol-
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vértanud emlékezetére be- lllináris commemoratióne de
mutatunk és bűneinkért férimus, et pro nostris offen
áldozatul hozunk. A mi j siónibus immolámus. Per 
Urunk Jézus Krisztus. Dóminum nostrum. 

(A 2. csendes imádság: Szent Liboriusról, 1284 1.) 
Áldozásra. (Mt. 25, 20-21.) 1 Communio. (Matth. 25, 20 

Uram, öt talentumot adtál et 21.) Dómine, quinque ta
nekem; Ime, másik ötöt nyer- lén ta tradidísti mihi, ecce 
tem rajta. jól van, derék és ália quinque superlucrátus 
hű szolgám; mivelhogy a sum. Euge, serve bone et fi
kevésben hű voltál, sokat délis, quia in pauca fuisti 
bízok rád: menj be Urad fi dél is, su pra multa te con-
örömébe. stltuam: intra in gáudium 
, Dómini tui. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Tua san
j-\ Szentségeidet magunk- cta suméntes, quaesu
hoz véve, kérünk, Urunk, mus, Dómine, ut beáti Apol
hogy Szent Apollináris támo- lináris nos fóveant conti
gatása mándenkor gyámolít- nuáta praesidia: quia non 
son minket; hiszen te nem désinis propiti us intuéri, 
szünsz meg kegyesen te- quos tálibus auxiliis concés
kinteni azokra, akiket ily seris adjuvári. Per Dómi
segitségben engedsz része- num nostrum jesum Chri-
sülni. A mi Urunk. . stum, Filium tuum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: Szent Liboriusról, 1284. 1.) 

Július 24 : Szent jakab apostol vlglllája. 
Ugyanezen a napon Uli az Egyház Szent Kr!sztina szúz é& 

vértanu emlékeutét. Előkelő olaszországi család sarja. Mlnt gyer· 
mek, összetörte bálványszobrait. Vértanú lett .'104-ben. 

Szentmise: Ego autem, 1245. l. 
(A 2. könyörgés, csendes és flldozás utáni imádság Szent 

Krisztináról, a Me exspectavérunt kezde\ ii szentmise könyörgései
vel, 1305. l. a 3. a Szent Szüzröl, 622-625. 1.) 

július 25: Szent Jakab apostol. 
Szent jakab az idősebb, Zebedeus i!s Salome fia. Szent jános 

testvére volt. 6 is látta Jézus megdicsőülését és halfllgyötrelmét, 
a másik két kiválasztottal együtt. Az apostolok közül legelőször 
ürltette ki a szenvedés kelyhét, mert Herodes Agrippa 42-ben 
lefcjeztette. 

Az ünnep valószinűleg a szent maradványainak feltalálását, 
ereklyéinek fltvitelét, vagy a Santlago de Compostella-bazilika 
relszentel~sét ünnepli. 
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A szent csontjait ugyanis - bizonyflra még az izlám elter
jellése előtt - Spanyolországba vitték és ott elrejtették. Csodá
Jatos fényjel kllvetkeztében, u IX. század elején fedezték fel. I l. 
Alfonz király a s1.ent slrja fölé templomot és kolostort épittetett 
(829) és ebből fejlődött ki a jelenlegi Santiago de Compostella. 
Ma a szent ereklyék az 1122-ben befejezett hathajós bazilikA
ban nyugosznak. 1883-ban a Ritus-kongregáció v;;lódiságukra 
nézve megvizsgálta és XIII. Leó pápa 1884 november t-én ünne
pélyes bullával megerősltette. 

Ugyanezen a napon Oli az Egyház Szent Kristóf vértanu 
emlékezetét. A bajokban különllsen segitő 14 szent egyike. Sa
mosban hitéért lefejezték 250 körül. 

Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) Introitus. (Ps. 138, 17.) 

ll ily tiszteletremélták mlhl au tem nimis hono-
előttem, lsten, a te ráti sunt arnici tui, 
barátaid: mily hatal- Deus: nimis confor-

mas a számuk. (Zs. u. o. 1- tátus est principátus eórum. 
2.) Uram, te megvizsgáltál (Ps. ib., 1-2.) Dómine, pro
és ismersz engem; tudod, ha básti me, et cognovlstl me: 
leülök és ha felkelek. r. tu cognovlsti sessiónem me
Dicsöség az Atyának és Fiú- am,et resurrectióncm meam. 
nak és Szentléleknek. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Légy, Urunk, Qrátio.Esto, Dómine, pte
néped megszentelöje és bl tuae sanctificAtor et 

oltalmazója, hogy Szent Ja- custos: ut, Apóstoll tul Ja
kab apostolodnak oltalmá- cóbi munlta praesldiis, et 
val megerösltve, életmódja l conversatióne tibi pláceat, 
kedves legyen előtted, s ny u- et secúra mente desérviat .. 
godt lélekkel szolgáljon ne-

1 
Per Dómlnum nostrum Je-

ked. A mi Urunk. , sum Christum. 
(A 2. könyörgés [csak a csendcs szentmlsékben] : megemlékezés 
Szent Kristófrót, az In virtúte kezdetü szentmise könyörgésével, 

1258. 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a korintusiakhoz Irt 

leveléből. (l. 4, 9-15.) 

Testvérek: Azt tartom, 
hogy lsten minket apos

tolokat utolsóknak állitott 
oda, mint halálra szánta
kat, mert látványossága let
tünk a világnak, angyalok
nak ls, embereknek is. Ml 
oktalanok vagyunk Krisz-

Léctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Corlnthios. (1. 

4, 9-15.) 

f ratres: Puto, quod Deus 
nos Apóstolos novissi

rnos osténdit, tamquam 
morti destinátos: quia spec
tácui um facti sumus mun
do, et Angelis, et homlni
bus. Nos stulti propter Chri
stum, vos autern prudéntes 



JÚLIUS 25. 1081 

tusért, ti pedig okosok in Christo: nos infírmi, vos 
Krisztusban; mi gyöngék, ti autern fortes: vos nóbiles, 
pedig erősek; ti nemesek, nos autern ignóbiles. Usque 
mi pedig nemtelenek. Mind in hane horarn et esurlmus, 
ez óráig éhezünk és szomja- et sitlmus, et nudi sumus, 
zunk, és nincs ruhánk, és et cólaphis caedimur, et in
arcul veretOnk, és nincs ott- stábiles sumus, et laborá
honunk, és fáradunk, saját mus operántes mánibus no
kezünkkel dolgozván; át- stris: maledicímu r, et bene
koznak minket és mi áldást dicimus: persecutiónem pá
mondunk; üldözést szenve- timur, et sustinémus: bla
dünk és mi eltűrjúk; gya- sphemámur, et obsecrámus: 
láznak minket és ml imád- tamquam purgaménta hu
kozunk; szinte salakja let- jus mundi facti sumus, óm
tünk ennek a világnak, min- nium peripséma usque ad
denek söpredékévé mlndez huc. Non ut confúndam 
ideig. Nem azért from eze- vos, haec scribo, sed ut fl
ket, hogy megszégyenltse- llos meos carlssimos móneo. 
lek titeket, hanem mint ked- Nam si decern mlllia paeda
ves fiaimat intelek. Mert ha gogórum habeátis in Chri
tfzezer tan !tótok is volna st o: sed non multos patres. 
Krisztusban, de atyátok Nam ln Christo jesu per 
nincsen sok, mert Krisztus Evangélium ego vos génui. 
jézusban az evangélium ál-
tal én nemzettelek titeket. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 17 Graduale. (Ps. 44, 17-18.) 
és 18.) Az egész világ feje- Constltues eos prlncipes su
delmeivé teszed őket, em lé- per omnern terram: mémo
kezetessé teszik nevedet, res erunt nóminis tui, Dó
Uram. f. Atyáid helyébe mine. r. Pro pátribus tuls 
fiaid szúletnek, dicsérni fog- nati sunt tibi filii: proptérea 
nak érte a népek. pópuli confitebúntur tibi. 

Alleluja.! alleluja l r. (ján. Allelúja, allelúja. r. (Jo-
15, 16.) ~:;n választottalak ánn. 15. 16.) Ego vos elégí 
titeket a világból, hogy el- de mundo, ut eátis, et fru
menvén, gyümölcsöt terem- ctum afferátis: et truetus 
jetek és a ti gyümölcsötök i vester máneat. Allelúja. 
megmaradjon. Alieiujal · 
+ A szent evangélium sza-l +Sequéntia sancti Evangéli 
ka!'za Szent Máté szerint. ' secúndum Matthaeum. 

(20, 20-23.) (20, 20-23.) 

Az Időben: jézushoz járula l" illo témpore: Accéssit ad 
Zebedeus fiainak anyja jesum mater flliórum Ze

fiaival együtt, Imádván őt bedaei cum fillis suis, adó-
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és kérvén tőle valamit. O pe- rans, et petens áliquid ab 
dig kérdé: Mit akarsz? Fe- eo. Qui dixit ei: Quid vis? 
lelé amaz neki: Mondd, Ait lili: Dic ut sédeant hi 
hogy ez az én két fiam egyik duo filii mei, unus ad déxte
jobbodon, másik baloldalon j ram tuam, et unus ad sinl
Oljön országodban. Felelvén stram in regno tuo. Respón
pedig Jézus, mondá: Nem l d ens autern jesus, dixit: 
tudjátok, mit kértek. Meg Nescltis quid petátls. Po
tudjátok-e inni a poharat, 

1 

téstis blbere cálicem, quem 
melyet én inni fogok? Fele- ego bibltúrus sum? Dicunt 
Iének: Meg tudjuk. Mondá ei: Póssumus. Ait lllls: CAli
nekik: Az én poharamat 1 cem quidem meum bibétis: 

_ugyan inni fogjátok; de sedére autern ad déxteram 
jobb- vagy baloldalomon meam, vel slnlstram, non 
ülni, nem az én dolgom, hogy est meum dare vobis, sed 
megadjam nektek, hanem quibus parátum est a Patre 
akiknek Atyám készltette. meo. 

Felajánlásra. (Zs. 18, 5.) Offertorium. (Ps. 18, 5.) 
Az egész földre elhat szóza- ln omnern terram exlvit so
tuk s a földkerekség hatá- n us eórum: et in flnes orbis 
raira szavuk. terrae verba eórum. 

Csendes imádság. Néped secreta. Oblatiónes pópuli 
felajánlott adományait, tui, quaesumus, Dó

kérünk, Urunk, Szent jakab mine, beáti jacóbi Apóstoll 
apostolodnak boldog szen- pássio beáta conclliet: et 
vedése tegye engesztelő ere- quae nostris non aptae sunt 
jűvé, és mivel erre a mi méritls, fiant tibi plácitae 
érdemeink elégtelenek, az ll ejus deprecatióne. Per Dó
könyörgése tegye kedvessé l minum nostrum jesum 
előtted. A mi Urunk. Christum. 
(A 2. csendes imAdság [csak a csendes szentmlsékben]: Szent 

l(rlstó!ról, 1261. 1.) 
Prefáció az apostolokról, 568. 1. 

Aldozásra. (Mt. 19, 28.) Communio. (Matth. 19, 
Ti, kik engem követtetek, 28.) Vos, qui secúti estis me, 
trónon fogtok ülni, ltélvén sedébitis super sedes, judi
Izrael tizenkét nemzetsége cántes duódecírn tribus ls-
felett. rael. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Beáti A
t\. Szent jakab apostolod- póstoli tui jacóbi, quae
nak közbenjárására segits sumus, Dómine, interces
meg, kérünk, Urunk, minket, sióne nos ádjuva: pro cujus 
akinek ünnepén örömmel festivitáte percépimus tua 
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vettük magunkhoz szentsé-1 sancta laetántes. Per Dó-
geidet. A ml Urunk. minum. 
(A 2. áldoz.'1s utáni lmAdság [csak a csendes szentmisékben]: 

Szent l(ristófról, 1261.1.) 

Július 26: Sze nt Anna, a Boldogságos SzCíz Mirla anyja. 
Szent Anna nevét a ll. szAzadból való •Jakab protoevan

géllum• tartotta fenn. A Szent Szüz iránt való nagy szeretet vitte 
az Egyházat ana, hogy a Szent Szüz anyját is tisztelettel 
vegye körül. Az ünnep eredete 500 körül kereshető, mikor juszti
nián császár Konstantinápolyban templomot állitott neki, de 
általánossá X111. Oergely pápa tette 1584-ben. 

Bevonulásra. Introitus. 

llrvendjünk mindnyá- llaudeámus omnes in 
jan az Úrban, ünne- Dómino, diem fe-
pet ülve Szent Anna stum celebrántes 

tiszteletére: kinek ünnepén sub honóre beátae An nae: 
örvendeznek az angyalok és l de cujus solemnitáte gau
együtt magasztalják az lsten . dent Angeli, et colláudant 
Fiát. (Zs. 44, 2.) Szivem ün- Filium Dei. (Ps. 44, 2.) Eruc
nepi szózattól árad: zengem távit cor meum verbum 
dalomat a Királynak. Y. Di- bonum: dico ego ópera mea 
csllség. Regi. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Szent 
1
1Qrátio. Deus, qui beátae 

Annának kegyeskedtél Annae grátiam conférre 
megadni azt a kegyelmet, dignátus es, ut Genitricis 
hogy egyszülött Fiad szülll- unigéniti Filii tui mater éf
jének anyja. lehetett, en- fici mererétur: concéde pro• 
gedd kegyesen, hogy aki- pi tius; ut, cujus solémnla ce
nek onnepét ünnepeljük, • lebrámus, ejus apud te pa
annak pártfogására segit-~ trociniis adjuvémur. Per 
séget nyerjünk. Ugyanazon. eúmdem Dóminum. 

Szentlecke: Mullerem fortem, 1316.1. 
Atvonulásra. (Zs. 44, 8.) Graduale. (Ps. 44, 8.) Di-

Szereted az igazságot és gyű- Iexisti justftiam, et odlsti 
lölöd a gonoszságot. Y. Azért iniquitátem. Y. Proptére a 
kent fel téged az lsten, a te unxit te Deus, Deus tuus, 
Istened az öröm olajával. 1 óleo laetitiae. 

Alleluja, alleluja! 'g'. (U.' Allelúja, allelúja. J'. (lb., 
o. 3.) l(edvesség ömlik el aj- 3.) Diffúsa est grátia ln lá
kadon, azért áldott meg té- biis tuis: proptérea benedl
ged örökre az lsten. Alle- xit te Deus in aetérnum. Al-
tuja. lelúja. 
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Szent evangéliwn: Simile est 1306.1. 
Felajánlásra. (Zs. 44, 10.): Offertoriwn. (Ps. 44, 10.) 

Királyleányok jönnek di- i filiae regum in honóre tuo, 
csllségedben, arannyal át- : ástitit regina a dextris tuis 
szlltt, sokszíníi ruhában a 1 in vestltu deaurátio, cirrúm-
királyné áll jobbodon. J data varietáte. 

Csendes imádság. A jelen- : secreta. Sacritici is prae
lcvll áldozati adomá-l séntibus, quaesumus, 

nyokra, kérünk, Urunk, te- Dómine, placátus inténde: 
kin ts le megengesztellldöt- ! ut per intercessiónem beátae 
ten, hogy Szent Anná-l Annae, quae Genitricis filii 
nak közbenjárására, aki a i tui Dómini nostri jesu Chri
te fiad, a mi Urunk jézus : sti mater éxstitit, et devo
Krisztus szüllljének anyja tióni nostrae proficiant, et 
volt, áldozatkészségünknek salúti. Per eúmdem Dómi
és üdvösségünknek javára num nostrum jesum Chris-
váljanak. Ugyanazon. tum, Filium tuum. 

Prefáció a közös, 568. l. 
Áldozásra. (Zsolt. 44, 3.) l Communio. (Psalm. 44, 3.) 

Kedvesség ömlik el ajka- Diffúsa est grátia in láblis 
don, azért áldott meg teged 1 tuis: proptérea benedixit te 
örökre, mindörökön örökké ' Deus in aetérnum, et in sae-
az lsten. culum saeculi. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Caelésti
j-\ A mennyei szentségeket tibus 'sacraméntis vege
magunkhoz véve, kérünk, táti, quaesumus, Dómine 
Urunk Istenünk, hogy Szent Deus noster: ut, Interees
Annának közbenjárására, sióne beátae Annae, quam 
akiről azt akartad, hogy l Genitricis Filii tui matrem 
fiad szalőjének anyja le- esse volufsti, ad aetérnam 
gyen, eljuthassunk az örök j salútem pervenire mereá
üdvösségre. Ugyanazon. mur.Per eúmdem Dómfnum 

Jdllus 27: Szent Pantaleon vértanu. 
Maximianus császár orvosa volt és a Diocletianus-f~le üldözés

kor fejezUk le, 305 körül. 
Szentmise: Laetábitur, 1261. l. 

Július 28: Szent Nazarlua 6s Celzus vértanuk, 1. VIktor 
pápa 6s v'rtanu, 1. Ince pápa & hitvalló. 

K:Wönbözö helyek és ldt'ik szentjelt ünnepli ma egyOtt az 
Egyház. Nazarlus és Celzus 68 körül szenvedtek vértanuhalált 
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Mllanóban. I. VIktor pflpa szintén vértanu lett 198-ban, I. Ince 
pedig a pápaság primátusának erőskezü védelmezője, 417-ben 
halt meg. 

Szentmise: lntret, 1265.1. az alflbbiak kivételével: 

Könyörgés. Nazarius, Cel- IQrátio.Sanctórum tuórum 
zus, Viktor és Ince szen- nos, Dómine, Nazáril, 

teldnek dicsliséges hitval- Celsi, Victóris et lnnocéntli 
lása erllsítsen meg minket, contéssio beáta commúniat: 
Urunk, és esdje ki gyön- et fragilitátl nostrae subst
geségünk számára kegyes dium dignánter exóret. Per 
segftségedet. A mi Urunk. Dóminum. 
Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. 

véből. (10, 17-20.) (10, 17-20.) 

Az úr megadta az igazak- R éddidit Deus justis mer
nak robotjuk jutalmát cédem labórum suórum 

és csodás utakon vezérelte et dedúxlt illos in via mirá
őket, lepiül szolgált nekik bili: et fuit ill is ln velaménto 
nappal, éjjel pedig csillag- diéi, et ln luce stellárum per 
fényül. Átvitte őket a V ö- noctem: tránstulit illos per 
rös tengeren, átvezette őket Mare Rubrum, et transvé
a nagy vizen; ellenségeiket xit lllos per aquam nlmiam. 
pedig a tengerbe merltette, lnimlcos autern illórum de
s a tenger mélységéből part- mérslt in mare, et ab attitú
ra vetette. Ezért az igazak dine lnferórum edúxit lllos. 
kifosztották a gonoszokat, Ideo justi tulérunt spólia 
és énekkel dlcsérték, Uram, impiórum, et decantavérunt 
szent nevedet, s egyetértve Dómine, nomen sanetum 
magasztaltál( győztes keze- tuum, et vlctrlcem manum 
det, Urunk Istenünk. tuam laudavérunt párlter, 

Csendes imádság. Add 
meg nekünk, mlnden

ható lsten, hogy ez adomá
nyokkal, miket Szent Naza
rius, Celzus, Viktor és Ince 
szenteid'tiszteletérehoztunk, 
egyrészt neked adva tetszé
sedre lehessünk, másrészt 
tőled visszakapva életet 
nrerhessünk. A mi Urunk. 

Aldozás utáni imádság. 
Szent Nazarius, Celzus, 

Viktor és Ince közbenjárá-

Dómine Deus noster. 

Secreta. Concéde nobis, 
omnipotens Deus: ut 

his munéribus, quae ln san
ctórum tuórum Nazáril, 
Celsi, Vlctóris et lnnocéntll 
honóre deférlmus, et te pla
cémus exhlbitls, et nos vivl
ficémur accéptis. Per Dó
minum nostrum jesum 
Christum. 

Postcommunio. Sanctó
rum Nazárii, Celsi, Vi

ctóris et lnnocéntll, Dómine, 
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sára megengesztellldötten, l intercessióne piacát us: prae
add meg, Urunk, kérünk, sta, quaesumus; ut, quod 
hogy amit a földön a szent- temporáli celebrámus actló
áldozatban cselekszünk, azt ne, perpétua salvatlőne ca
az örökkévaló üdvösségben piámus. Per Dóminum nos
elnyerhessük. A mi Urunk. trum Jesnm Christum. 

Jídlus 29 : Szent Márta szűz. 
Szent Mária és Lázár testvére. A látszatra haszontalan hét

köznapi munka szentje. 
Ugyanezen a napon üli az Egyház l I. Sze nt Félix pápa, Szent 

Simplicius, Fausztinus és Beatrix vértanuk emlékezetét. Simpli· 
eius és Fausztinus testvérek voltak és Diocletianus a Tiberisbe 
dobta öket. Nővérük eltemette testOket és ezért öt megfojtot
ták. (t305.) 

Szentmise: Dilexísti, 1309.1., az alábblak kivételével: 
A 2. könyörgés : megemlékezés a sze nt vértanukról : 

!\.dd meg, kérünk, Urunk, praesta, quaesumus, Dó
l"\ hogy keresztény néped, mine: ut, sicut pópulus 
amint örömmel Oli szent christiánus Mártyrum tuó
vértanuid : Félix, Simpli- rum Fellcis, Simpllcii, Faus
eius, Fausztinus és Beatrix i tini et Beatricis temporáJi 
földi ünnepét, úgy élvez-l solemnitáte congáudet, ita 
hesse az örök ünnepet is; és perfruátur aetérna; et, quod 
valóban elnyerje, amit szent voUs célebrat, comprehén
áldozattal megünnepel. A dat efféctu. Per Dominum 
mi Urunk. nostrum. 

Szent evangélium: lntrávit, 1114.1. 
A 2. csendes imádság: a szent vértanukról : 

Elhoztuk, Urunk, ez ado-; H óstias tibi, Dómine, pro 
mányokat Szent Félix; sanctórum Mártyrum 

Simplicius, Fausztinus és tuórum Felfcls, Simplfcii, 
Beatrix vértanuld emlékére Faustini et Beatricis com
s könyörögve kérünk, hogy memoratióne deférimus : 
mind a bocsánatot, mind az suppliciter deprecAntes; ut 
üdvösséget eszközöljék ki indulgéntiam nobis páriter 
számunkra. A mi Urunk cónferant, et salútem. Per 
jézus Krisztus. 1 Dóminum nostrum. 

A 2. áldozás utáni Imádság: a szent vértanukr61: 
!\. dd meg, kérünk minden-~ p raesta, quaesumus, om
l"\ ható lsten, hogy Szent nl potens Deus: ut sane
Félix, Simplicius, Fausztinus tórum Mártyrum tuórum 
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és Beatrix vértanuld On- Fellcis, Slmplícii, Faustini 
n epe, amelyet a mennyei et Beatricis caeléstibus mys
mlsztériummal ünnepeltünk, tériis celebráta solémnitas, 
megnyerje nekünk irgalmas indulgéntiam nobis tuae 
bocsánatodat. A mi Urunk! propitiatiónis acqufrat. Per 
Jézus Krisztus. 1 Dóminum nostrum. 

Július 30: Szent Abdon és Szennen vértanuk. 

l(ét e16kelő perzsa volt. Azzal vádolták üket, hogy a temetet· 
lenül hagyott vértanukat saját birtokukon eltemették. Ezért 
ólmosvégű korbáccsal végigverték 6ket, majd lefejezték 250-ben. 

Szentmise: Intret, 1265. 1., az alábbiak kivételével. 

Könyörgés. lsten, ki szen- Qrátio. Deus, qui sanctis 
teldnek Abdonnak és tuis Abdon et Sennen 

Szennennek a kegyelem nagy ad hane glóriam venién dl 
bőségét adtad, hogy ekkora copiósum munusgrátiae con
dicsóségre jussanak: add tulisti: da fámulis tu is suó
meg szolgáldnak bűneik bo- rum véniam peccatórum; 
csánatát, hogy szenteid ér- ut, Sanctórum tuórum in
demei által minden baj- tercedéntlbus méritis, ab 
tól megszabaduljanak. A ómnibus mereántur adversi
ml Urunk jézus Krisztus, tátibus liberárl. Per Dóml-
a te Fiad. num. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoll ad Corfnthios. (II. 

leveléből. (II, 6, 4-10.) 6, 4-10.) 

Testvérek: Viselkedjünk fratres: Exhibeámus nos
mindenben lsten szol- metfpsos sicut Dei mi

gáiként, sok tűrésben, nyo- nlstros in multa patléntia, 
morúságban, szúkségben, in tribulatiónibus, in neces
szorongatásban, verésben, sitátibus, in angústiis, in 
tömlöcben, zendülésben, fá- plagis, in carcéribus, in sedi
radságban, virrasztásban, tiónibus, in labóribus, in vi
böjtölésben, tisztaságban, glliis, in jejúniis, in casti
tudásban, béketűrésben, táte, in sciéntia, in longani
nyájasságban, a Szentlélek- mitáte, in suavitáte, in Spi
ben, nem szlnlelt szeretet- ritu Sancto, in caritáte non 
ben, az igazság igéjében, Is- ficta, in verbo veritátis, in 
ten erejében, jobbról és bal- virtúte Dei, per arma justl
ról az igazságosság fegyver- tiae a dextris, et a sinlstris: 
zetében, dicsőségben és per glóriam, et ignobilitá
becstelenségben, gyalázat- . tem: per infámiam, et bo-
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ban és jó hfmévben; mint l nam famam: ut seductóres, 
csábltók és mégis igazmon- et veráces: sicut qui ignóti, 
dók; mint ismeretlenek és et cógniti: quasi -moriéntes, 
mégis Ismeretesek; mint ha- et ecce vivimus: ut casti
láira váltak és Ime, mégis gáti, et non mortificátl: 
él!ink; mint megvertek, de quasi tristes, semper autern 
megnem öltek; mint szomor- gaudéntcs: sicut egén tes, 
kodók és mégis mlndig örven- multos autern locupletántes: 
dezők; mint szűkölködők és tamquam nihil habéntes, et 
mégis sokakat gazdagltók; ómnia possidéntes. 
mint akiknek semmijük sin-
csen és mindenük megvan. j 

Atvonulásra. (Móz. ll. 15, Graduale. (Exodi. 15, ll.) 
ll.) Dicsl5séges lsten az (l 1 Gloriósus Deus in sanctls 
szenteiben: csodálatos fölsé- 1 suis: mirábilis in majestáte, 
gében, csodatevő. W. (U. o., fáciens prodlgia. W. (Ibid., 6) 
6.) jobbodat, Uram, fel- Déxtera tua, Dómine, glori
magasztalta ereje: jobbod flcáta est in virtúte: déxtera 
az ellenséget megverte. manus tua confrégit inimf-

cos. . 
Alleluja, alleluja! W., Allelúja, allelúja. W. (Sap. 

(Bölcs. 3, 1.) Az igazak lel- 3, 1.) Justórum ánimae ln 
kei lsten kezében vannak és manu Del sunt, et non tan
a halál kin ja nem éri őket. 'j get illos torméntum maliti ae. 
Alleluja. Allelúja. 

Szent evangélium: Videns Jesus turbas, 1215. l. 
Felajánlásra. (Zs. 67, 36.) Offertoriwn. (Ps. 67, 36.) 

Csodálatos az lsten az ö Mirábilis Deus in sanctis 
szenteiben: Izrael Istene ad suis: Deus Israel, Ipse dabi t 
erőt és hatalmat népének: virtútem, et fortitúdinem 
áldott legyen az lsten. p leb i suae: benedictus Deus. 

Csendes imádság. Ez az secreta. Haec hóstia, quae
áldozati adomány, me- sur.tus, · Dómine, quam 

lyet szent vértanuld szüle- sanctórum Mártyrum tuó
tésnapjának emlékére be- rum natalieia recenséntes 
mutatunk, kérünk, Urunk, offérimus: et vincula no
~ldozza fel gonoszságunk bi- strae pravitátis absólvat, et 
hncseit s szerezze me~ ne- tuae nobis misericórdiae 
künk irgalmad ajándekait. dona conclliet. Per Dóml-
A mi Urunk. num. 

Áldozásra. (Zs. 78, 2, ll.) Communio. (Ps. 78, 2 et 
Odavetették szolgáid holt- ll.) Posuérunt mortália ser
testét eledeJOl az ég mada- vórum tuórum, Dómlnc, 



JÚLIUS 31. 1089 

rainak, Uram, szenteid hú- escas volatliibus caeli, car
sát a föld vadainak, tartsd nes sanctórum tuórum bé
meg karod erejével a ha- stlis terrae: secúndum ma-
lálra szántakat. gnitúdinem bráchii tuii pós-

, side fflios morte punitórum. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Per huj us, 

J-\ E misztérium mfikö- Dómine, operatiónem 
dése által, Urunk, tisztul- mystérii, et vitla nostra pur
janak meg bfineink: és Sze nt géntur: et, intercedéntibus 
Abdon és Szennen vértanu id sanct is Martyribus tu is Ab
közbenjárására teljesülje- don et Sennen, justa desi
nek igaz klvánságaink. Ami déria compleántur. Per Dó-
Urunk. 1 minum. 

Július 31 : Szent Ignác hitvalló. 

Loyola viiághtra szent)e. Spanyol nemes és katonatiszt volt. 
Súlyos sebesüléséből meggyógyulva visszavonu!t Manrézába és 
megírta a lelkigyakorlatos könyvet. Késöbb pap lett és 1534-ben 
megalapitotta a jézus Társaságát. t 1556-ban Rómában. 

Bevonulásra. (Filip 2,10-11.)' Introitus. (Philipp. 2, 10-11.) 

•

ézus nevére minden ll" nómine jesu omne 
térd meghajoljon: ' genuflectátur, eaelé-
az égieké, a földieké _ _ stium, terréstrlum, 

.és az alvilágiaké; s minden l et infernórum: et omnis Iin
nyelv vallja, az Atyalsten gua confiteátur, quia Dómi
dicsőségére, hogy Jézus nus jesus Christus in glória 
Krisztus az úr. (Zs. 5, 12- 1 est Dei Patris. (Ps. 5, 12-13.) 
13.) Dicsekedjenek mind-1 Gloriabúntur in te omnes, 
azok benned, kik szeretik 

1 
qui dlligunt nomen tuum: 

nevedet; mert te az igazat_ quóniam tu benedfces justo, 
megáldod. r. Dicsőség. 'f, Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, te ne- Qrátio. Deus, qui ad majó
ved nagyobb dicsősé- rem tul nóminis gló

gének terjesztésére Szent lg- riam propagándam, novo 
nác által a küzdő Egyházat per beátum lgnátium sub
új segftG csapattal erGsftet- sldio milltántem Eccléslam 
ted meg, engedd, hogy támo- roborásti: concéde: ut, ej us 
gatásával és példája szerint auxlllo et imitatlőne certán
harcolva a földön, méltók tes in terris, coronárt cum 
legyünk társaságában el- ipso mereámur in caelis. Per 
nyerni a koronát a menny- Dóminum nostrum jesum 
ben. A mi Urunk. Christum. 

Misszálr. 69 
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Szentlecke: Memor esto, 1262. l. 

Atvonulásra. (Zs. 91, 13,! Graduale. (Ps. 91, 13 et 
14.) Virul majd az igaz, mint )14.) justus ut palma floré
a pálma, gyarapszik, mint i bit: sicut cedrus Liban i 
a Libanon cédrusa az úr: multiplicábitur in domo Dó
házában 8'. (Zsolt. 91 ,3.) Hir- i mini. 'f. (Ibid., 3.) Ad an
detni reggelenként kegyel-\ nunliándum mane miseri
medet, éjjelente hűségedet. córdiam tuam, et veritátern 

. 1 tuam per noctem. 
Alleluja, alleluja. 'f, (Jak. Allelúja, allelúja. 8'. (Jac. 

l, 12.) Boldog a férfiú, aki a l, 12.) Beátus vir, qui suffert 
kisértést kiállja; mert hű- tentatiónem: qu ón iam cum 
nek találtatván, elnyeri az probátus fúerit, acclpiet 
élet koronáját. Alleluja. i corónam vitae. Allelúja. 

Szent evangélium: Designflvlt, 940. 1. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertorium. (Ps. 88, 25.) 
Vele lesz hűségem és ke- Véritas mea, et misericórdia 
gyelmem, és felemelkedik a mea cum ipso: et in nómine 
szarva nevemben. meo exaltábitur cornu ejus. 

Csendes imádság. Egye- secreta. Adsint, Dómine 
saljön adományainkkal, Deus, oblatiónibus no

Urunk Istenllnk,Szent Ignác stris sancti Ignátil benlgna 
kegyes pártfogása; hogy a suffrágia: ut sacrosáncta 
szentséges misztérlumok, mystéria, in quibus omnis 
melyekbe minden szentség sanctitátis fontem . consti
forrását helyezted, valóban tulsti, nos quoque in veri
megszenteljenek minket. A táte sanctlficent. Per Dómi-
mi Urunk. num. 

Áldozásra. (Luk. 12, 49.) Conununio. (Luc. 12, 49.) 
Tüzet jöttem bocsátani a Ignem veni mlttere in ter
földre; és mit akarok mást. ram: et quid volo, nisi ut 
"!int hogy felgyulladjon? accendátur? 
A ldozás utáni imádság. A postconunwúo. Laudis hó

/"\ dicsérő áldozat, melyet stia, Dómine, quam pro 
Urunk, Szent Ignácért hálát sancto lgnátio grátias agén
adva bemutattunk: az 6 köz- tes obtúlimus: ad perpé
benjárása által juttasson el tuam nos majestátls tuae 
minket Fölséged örök dicső l- laudatiónem, e jus interces
tésére. A mi Urunk jézus sióne, perdúcat. Per Dómi-
Krisztus. num. 
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Augusztus l : Szent Péter bilincsel. 
Augusztus t. a római Esquilin-templom felszentelésének -

Sancti Petri ad vincuta- napja, amelyet lll. Sixtus pApa (432-
40) éplttetett. Itt örzik a szent lflncokat, melyekkel Szent Péter 
a jeruzsflleml és római börtönökben volt meglflncolva és amelyek 
csodAlatosan eggyé vflltak. Ünnepell teMt a szent ap<~stolnak 
az angyal segitségével történt csodfilatos kiszabadulfisflt ; de 
egyúttal megünnepell az oldó- és kötiihataimat is, amellyel Péter 
a bűn Altat lelfineolt lelkeket fogsflgukból megszabadltja. 

Ugyanezen a napon üll az Egyház a Szent Makkabeus vértanu 
testvérek emlékezetét. Anyjukkal együtt Antiochus Epifflnes 
alatt szenvedtek vértanusllgot őseik hitéért, a Kr. elötti ll. szA
zadba n. Ereklyéiket a Szent Péter bilincseinek római templomtlban 

örzik. 

Szentmise: ugyanaz, mlnt június 29-én, 1033. 1., az aiAbblak ki-
vételével: 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
Péter apostolt bilincsei- Petrum Apóstolum, a 

tili megszabadUottad s bán- vinculis absolútum, illae
tattanul távozni hagytad: sum a bire feclsti: nostrórum 
kérünk, oldd meg bűneink quaesumus, absólve vin
bilincseitszárj ki kegyesen! cula peccatórum; et ómnia 
tlJiünk minden rosszat. A miJ maia a nobis propitiátus ex-
Urunk. clúde. Per Dóminum. 
A 2. könyörgés: megemlékezés Szent Pálról, 839. l. ; a 3. a 

Szent Makkabeus vértanu testvérekrlll : 
Vértanuld testvéri serege Fratéma nos, Dómine, 

örvendeztessen meg, Urunk, Mártyrum tuórum coróna 
mlnket és szerezzen hltünk- laetíficet: quae et fidei no
nek növekedést az erény- strae praebeat increménta 
ben s vigasztaljon meg min- virtútum; et multlplici nos 
ket sokszoros pártfogásával. suffrágio consolétur. Per Dó-
A ml Urunk. minum. 

Alleluja, alleluja. f. Oldd Allelúja, allelúja. t. Sólve, 
meg, lsten parancsára, Pé- jubénte Deo, terrárum, Pe
ter, földünk kötelékeit; hisz t re, caténas: qui facis ut pá
te nyitod meg a menny bi- teant eaeléslia regna beátis. 
rodalmát a boldogoknak. Allelúja. 
Alleluja. 

Csendes imádság. Az áldo
zati adomány, melyet 

neked bemutattunk, Urunk, 
Szent Péter apostolod köz-

Secreta. Oblátum tibi, Dó
mine, sacriflcium, in· 

tercedénte beáto Petro 
Apóstolo tuo, vivificet nos 

69• 
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benjárásáramindenkoréltes-1 semper, et múniat. Per Dó
sen és erősítsen minket. Ami. minum. 
A 2. csendes Imádság: Szent Pfllról, 1041. l.; a 3. a Szent 

Makkabeus vértanu testvérekről: 

Misztériumaidat, Urunk, Mystéria tua, Dómine, 
szent vértanuidnak tisztele- pro sanctórum Mártyrum 
tére áldozatos lélekkel vé- tuórum honórc, devóta 
gezzük: hogy általuk mind mente tractémus: quibus et 
az oltalmunk, mind az örö- praesldium .nobis crescat, et 
münk gyarapodjék. A mi. gáudium. Per Dóminum. 
' A ldozás utáni imádság. postcommunio. Córporis 

t-\ Szent tested és drága sacri et pretiósi sángui
véred vételével eltöltve, ké- nis repiéti libámine, quae
rünk, Urunk Istenünk, hogy sum us, Dómine Deus noster: 
amit jámbor áldozattal ün- ut, quod pia devotióne gé
neplünk, megváltásunk zál o- rimus, certa redemptióne ca
gaként megkapjuk. Ugyan- piámus. Per eúmdem Dó-
azon a mi Urunk. minum. 
A 2. flldozlls utáni imádság: Szent Pálról, 1041. 1.; a 3. a Szent 

Makkabeus vértanu testvérekről : 

Add meg, kérünk min- Praesta, quaesumus, om-
denható lsten, hogy akik- nlpotens Deus: ut, quorum 1 
nek emlékét a szentség vé- memóriam sacraménti parti
telével ünnepeljük, azokat cipatióne recólimus, fidern 
a hitben való gyarapodás ál- quoque profieiéodo secté
tal is kövessük. Ami Urunk., mur. Per Dóminum. 

Augusztus 2 : Liguori Szent Alfonz Márla püspök, hH· 
valló és egyháztanító. 

Nápolyi ügyvédből lett pappá és a Megváltóról nevezett rend 
(redemptoristák) alapltója. Erkölcstani könyvei a legnagyobb 
tekintélynek örvendenek. t 1787-ben. 

Ugyanezen a napon Oli az Egyház l. Szent Istvin pápa vér
tanu emlékezetét. Róma szUiötte volt és ott ls halt meg 257-ben. 

Bevonulásra. (Luk. 4, 18.) Introitus. (Luc. 4, 18.) raz úr Lelke énrajtam, .plritus Dómini super 
azért kent föl en- me: propter quod 
gem: elküldött en- unxi t me: evangeli-

gem örömhlrt vinni a sze- záre paupéribus misit me, 
gényeknek, meggyógyitani sanáre contritos corde. (Ps. 
a töredelmes szlvűeket. (Zs. l 77, 1.) Atténdite, pópule 
77, 1.) Figyelj népem tanl- meus, legern meam: incli-
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tásomra; hajtsd füledet szá- ná te aurem vestram ln verba 
jam lgéire. f. Dicsőség. oris mei. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a lel- Qrátio. Deus, qui per bd
kek iránti buzgóságtól tum Alfónsum Mariam 

égő Szent Alfonz Márla hit- Confessórem tuum atque 
vallód és püspököd által Pontificem, animárum zelo 
Egyházadat új renddel gaz- succénsum, Ecclésiam tuaitt 
dagitottad: kérünk, hogy nova pro le foecundástl: 
üdvös intelmein okulva és quaesumus; ut, e jus salu
példája által megerősödve, táribus mónitis edócti et 
szerencsésen eljuthassunk exémplis roboráti, ad te per
hozzád. A mi Urunk jézus venire fellciter valeámus. 
Krisztus. 1 Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : megemlékezés I. Szent István pápáról a 

Si diligis kezdetü szentmlse könyörgésével, 1248 1.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epistolae beátl Pauli 
tolnak Timoteushoz Irt le- Apóstoli ad Timótheum. 

velébőL (I I. 2, 1-7 .) (II. 2, 1-7.) 

Kedvesem: Légy erősajé- carissime: Confortáre ln 
zus Krisztusban levő grátia, quae est in Chri

kegyelem révén; s amit tő- sto jesu: et quae audístl a 
Jem számos tanu bizonyság- me per multos testes, haec 
tétele kiséretében hallottál, comménda fidélibus homl
bfzd hűséges, mások tanitá- nibus, qui idónei erunt et 
sára is alkalmas emberekre. álios docére. Labóra sicut 
Törd magad, mint Krisztus bonus miles Christi jesu. 
jézus jó katonája. Aki Is- Nemo mllltans Deo lmplicat 
tenért harcol, nem bocsát- se negótiis saeculáribus: ut 
kozlk világi dolgokba, hogy ei pláceat, cui se probávit. 
annak tessék, akihez szegő- Nam et qui certat in agóne, 
dött. Hiszen a versenyző is non coronátur, nisi legitime 
csak akkor nyer koszorút, ha certáverit. La borántem agrl
szabályszerűen versenyzik. colarn opórtet primum de 
A termésből elsősorban a fá- frúctibus percfpere. Intél
radozó földmlvest illeti a ré- lige quae dico: dabi t enim 
szesedés. Értsd meg, amit tibi Dóminus ln ómnibus 
mondok: majd az Ur meg- intelléctum. 
adja néked mindennek a 
megértését. 

Atvonulásra. (Zs. 118,52-
53.) Örök Itéleteidre gondo
lok, Uram, és megvigasztaló
dom: harag vesz rajtam erlH 

Graduale. (Ps. 118, 52-53.) 
Memor fui judidőrum tuó
rum a saeculo, Dómine, et 
consol á tus sum: deféctio té-
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a bűnösök miatt, kik elhagy- nu it me pro peccatóribus de
ják törvényedet. 't. (Zs. 39, relinquéntibus legern tuam. 
ll.) Igazságodat nem rej· Y. (Ps. 39, ll.) justitiam 
tettem el sz! vernben: hűsé- tu am non abscóndi in corde 
gedet és segitségedet hirde- meo: veritátern tuam, et sa-
tem. llutáre tuum dixi. 

Alleluja, alleluja. Y. (Si· Allelúja, allelúja. 't.(Eccli. 
rák 49, 3-4.) lsten kaldötte ' 49, 3-4.) Ipse est diréctus 
őt a nép megtérftésére és el divinitus in poeniténtiam 
ls távoUtotta az istentelen gentis, et tulit abominatió· 
undokságokat: és odaadta nes impietátis: et guberná
szlvét az úrnak: sa bűnök vit ad Dóminum cor ipslus: 
napjaiban megszilárdftotta et in diébus peccatórum cor
a jámborságo t. Alleluja. roborávit pietátem. Allelúja. 

Szent evangélium: Deslgn!vlt, 940. t., utina Credo. 

Felajánlásra. (Péld. 3, 9, Offertorium. (Prov. 3, 9 
27.) Tiszteld meg az Urat et 27.) Honóra Dóminum de 
vagyonodból és adj neki tua substántia, et de priml
minden terrnéked zsengé- tiis ómnium frugum tuárum 
jéből. Ne tartsd vissza a jó- da ei. Noli prohibére bene
tevéstól azt, akitlll telik: fácere eum, qui potest: si 
magad is tégy jót, ha teheted. va les, et ipse bénefac. 

Csendes imádság. Urunk secreta. Caeléstl, Dómine 
jézus Krisztus, a meny- jesu Christe, sacriffcii 

nyei áldozat tüzével égesd igne corda nostra in odórem 
el szlvünket kellemes illatul: suavitátis exúre: qui beáto 
aki Szent Alfonz Mártának Alfónso Mariae tribulsti et 
megadtad, hogy e szent haec mystéria celebráre, et 
mlsztériumokat megülhesse per éadem hóstiam tibi san
és általuk magát szent áldo-, ctam sefpsum exhibére: Qui 
zatul neked bemutassa: Ki vivis et regnas cum Deo 
élsz. Patre. 

(A 2. csendes im!dsAg: l. Sunt IstvAn pApAról 1250. 1.) 
Áldozásra. (Sirák 50, l, Communio. (Eceli. 50, l 

9.) A főpap, ki élete folya- et 9.) Sacérdos magnus, qui 
mán jókarba hozta a házat in vita sua suffúlsit dom um., 
és napjaiban megerősftette et in diébus suis corroborávlt 
a templomot, mint a lobogó templum, quasi ignls effúl· 
tűz és a tűzben égll tömjén. gens, et thus ardens ln igne. , 
A ldozás utáni imádság. ls- postcommunio. Deus, qui 

l-\ ten, ki Szent Alfonz beátum AJtónsum Ma
Mária hitvallódat és püspö- ! rlam Confessórem tuum at-
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kö(let az isteni mlsztérium 
húséges sáfárává és hirde
tőjévé tetted: engedd meg 
az li közbenjárására és ér
demeire, hogy hiveid gyak
ran vegyék és vételével té
ged szüntelenül dicsliltse
nek. A mi Urunk. 

que Pontificem, fidélem di
vini mystérii dispensató
rem et praeeónern effecfstl: 
ejus méritis, precibúsque 
concéde; ut fidéles tui et 
frequénter perclplant, et 
percipiéndo sine fine colláu
dent. Per Dóminum. 

(A 2. áldozás utáni imádság 1 1. Szent István pápáról, 1251. 1.) 

Augusztus 3 : Szent István els6 vértanu megtalálása, 
jeruzsálem mellett, Kaphargamalóban, 415-ben megtaliJük 

Szent István első vértanu ereklyéit és a mai napon ünnepélyesen 
Sion templomába vitték. 

Szentmise: ugyanaz, mint dec. 26-án, 855.1. az alábbi könyörgéuel: 

K önyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérünk, Urunk, mus, Dómine, imitári 

hogy kövessük, amit tisz- quod cólimus: ut discámus 
telünk: hogy ellenségeinket et lnlmlcos dilfgere; quia 
is megtanuljuk szeretni; . e jus inventiónem celebrá
mert annak megtalálását : mus, qui novit étiarn pro 
ünnepeljük, aki üldözliiért persecutóribus exoráre Dó
is tudta kérni a ml Urunkat, minum nostrumjesum Chrl
jézus Krisztust, Fiadat: Ki stum Filium tuum: Qui 
veled él. tecum. 

Credo nincs. 

Augusztus 4 : Szent Domonkos hitvalló. 
Spanyol nemes volt. Mint kanonok is sokat buzgólkodott 

Dél-Franciaországban az eretnekek megtéritésén. Ezért alapl
totta meg 1216-ban a -.,rédlkáló testvérek rendjé .. t (domonkosok), 
t 1221-ben, Bolognában. Ereklyéi ls ott pihennek. 

Szentmise: Os justi, 1292,1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadat Szent Domon- siam tuam beáti Doml

kos hitvallód érdemel és ta- nici Confessóris tui illumi
nltásai által ragyogóvá tenni ná re dignátus es méritis et 
méltóztattál, engedd, ho~y doctrlnis: concéde; ut ejus 
közbenjárására sohase nel- intercessióne temporálibus 
kOiözze a földiekben a se- non destltuátur auxlllls, et 
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gftséget és lelkiekben mln-J spirituáJibus semper pr()ff
denkor gyarapodjék. A mi l ciat increméntis. Per Dómi-
Urunk. num. 

Szentlecke: Tcstlficor, 1288. l. 

Alleluja, alleluja.-,. (Ozeás Allelúja, allelúja. -,. (Osee 
14, 6.) Virul majd az 14, 6.) justus germinábit si
igaz, mint a liliom: virá- cut lllium: et florébit in ae
gozni fog az úr előtt mind- térnum ante Dóminum. Al-
örökké. Alleluja.. lel úja. 

Csendes imádság. Szen- secretá. Múnera tibi, Dó
teld meg, Urunk, a ne- mine, dicáta sanctí

ked hozott adományokat, fica: ut, méritis beáti Do
hogy Szent Domonkos hit- mlnlci Confessóris tui nobis 
vallód érdemeiért üdvössé- proficiant ad medélam. Per 
gOnkre váljanak. A mi Dóminum nostrum jesum 
Urunk. Christum. 

Áldozásra. (Luk. 12, 42.) Communio (Luc. 12, 42.) 
HQ és okos szolga, kit az úr Fidélis servus et prudens, 
háznépe fölé rendel: hogy quem constituit dóm i n us 
búzát adjon nekik mérték super farniliam suam: ut det 
szerint annak idején. illis in témpore trftici men-

, súram. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Concéde, 
.t\ Engedd, kérünk, mln- quaesumus, omnipo
denható lsten, hogy min- tens Deus: ut, qui peccató
ket, kiket bűneink súlya le- rum nostrórum póndere 
nyom, Szent Domonkos hit-, prémimur, beáti Dominici 
vallód közbenjárása föl- Confessóris tui patroclnio 
emeljen. A mi Urunk. sublevémur. Per Dóminum. 

Augusztus 5: Havas Boldogasszony. 

A régebbi Mflrla-templom -Santa Maria Maggiore - szen
telésének ünnepe. Liberius pápa épittette 366-ban azon a helyen, 
amelyet a legenda szerlnt ezen a napon csodálatosan hó borltott. 
Innen a név is: Havas Boldogasszony. 

Szentmise: Salve, 1325.1. 

Augusztus 6: Urunk Jfzus Krlsztus szlneviltozása. 
Ez az ünnep Jézus életének arra a csodA& esetére emlékeztet, 

amikor Péter, jakab és Jznos apostolok ellltt (akik késllbb az 
Olajflik he~yén hallllfélelmének tanul voltak,) egész alakjlit a 
bennerejl!l tstenl er6 sugftrozta lit. Eme titok Jl+urgikus me~dl-
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c~ltésének nyomai a V 11. szllzadba nyúlnak vissza. Már. akkor 
olvasták ezt az evangéllumot a második böjti vasárnap vigilia! 
miséjén, de ez maradt az evangélium akkor is, amikor a vigilfai 
ünneplést az előtte levő szombat reggelre tették. A megdicsőüléli 
annepét augusztus 6-án III. Kalixtus pflpa (1455-58) rendelte 
el bÁiaünnepül, annak emlékére, hogy Hunyadi jflnos a török 
fölött Nándorfehérvflrnfll az 1457. évben gyözelmet aratott. 
(Ennek emlékét hirdeti még ezenkívül a déli harangszó ls az 
egész világon.) 

A megdicsőülés helye régi hagyomflnyok szerint a Tábor 
hegye. Ez egy 662 méte-r magas hegy, 10 km távolságra Nflzárettől 
keletre. A he-gyen már Ilona csflszflmö hflrom hajlékot épittetett : 
a Megvflltó templomflt és két oratóriumot vagyis kflpolnát. 

Ugyanezen a napon Uli az Egyház II. Szent Xistus, Feli
elssimus és Agapitus vértanuk emlékezetét. Szent Xistus .pápa 
volt és két kedves diAkonusával egyfitt 258-ban lefejezték 
Rómában. 

Bevonulásra. (Zs. 76, 19.) 

liiilámaid beragyogták 
a földkerekséget, 
rengett a föld és re

megett. (Zs. 83, 2-3.) Mily 
kellemesek a te hajlékaid, 
seregeknek Ura, sóvárogva 
vágyakozik lelkem az úr 
udvaraiba. f. Dicsőség az 
Atyának. 

Könyörgés. lsten, ki Egy
szülötted dicsőséges 

szlneváltozásában a hit 
misztériumát az atyák ta
nuságtételével megerősttet
ted és a ragyogó felhőbill 
kicsendOlll szózattal gyer
mekeidnek tökéletes örök
befogadását csodálatosan 
ellire jelezted, engedd ke
gyelmesen, hogy mi ennek 
a dicsilséges Királynak örö
kös társai és az ő dicsilsé
gének részesei lehessünk. 
Ugyanazon. 

lntroitus. (Ps. 76, 19.) 

lllluxérunt coruscatió
nes tuae orbi terrae: 
commóta est, et con

trémuit terra. (Ps. 83, 2-3.) 
Quam dilécta tabernácula 
tua, Dómine virtútuml con
cupíscit, et délicit ánima 
mea in átria Dómini. f. Gló
ria Patri. 

Orátio. Deus, qui fidei sa
craménta in Unigéniti 

tui gloriósa Transfiguratlóne, 
Patrum testimónio robo
rásti, et adoptlónem filió
rum perféctam, voce delápsa 
in nube lúcida, mirablliter 
praesignásti: concéde pro· 
pltius; ut ipsfus Regis gló
riae nos coherédes efflcias, 
et ejúsdem glóriae trlbuas 
esse consórtes. Per eúmdem 
Dóminum nostrum jesum 
Christum, Fltium tuum 
qui tecum. 

(A 2.könyörgés (csak a csendes misékben): megemlékezés a szent 
vértanukról a Sapientiarn kezdetil szentmise könyörgésével: 1269.1.) 
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Szentlecke Szent Péter apos- Léctio Epistol ae beátl Petri 
tol leveléből. (ll. l, 16-19.) Apóstoli. (ll. l, 16-19.) 

Szeretteírn: Nem mester- 1 carlssimi: Non doctas fá
ségesen kieszelt mesé- ' bulas secúti notam fé

ket követvén adtuk tudo- cimus vobis Dómini nostri 
mástokra a mi Urunk jézus jesu Christi virtútem et 
Krisztusnak hatalmát és praeséntiam: sed speculató
megjelenését, hanem mint res facti illius magnitúdinis. 
akik szemlélöi voltunk az 6 Acclpiens enim a Deo Patre 
nagyságának. Mldőn ugyan- honórem et glóriam, voce 
ls az AtyaistenUll tiszteletet delápsa ad eum hujuscémo
és dicsóséget nyert, ilyen- di a magnlfica glória: Hic 
féle szózat hangzott le hozzá est Fílius meus diléctus, in 
a magasztos dicsőségből: Ez quo mihi complácui, ipsum 
az én szeretett fiam, kiben audite. Et hane vocem nos 
nekem kedvem telt, öt hall- audlvimus de caelo allátam, 
gassátok. És ezt az égből cum essémus cum ipso in 
jövl! szózatot mi hallottuk, monte sancto. Et habémus 
mikor vele voltunk a szent firmiórem prophéticum ser
hegyen. És erősebb prófétai mónem: cui bene fácitis at
beszéd birtokában vagyunk, tendéntes, quasi lucérnae 
melyre jól teszitek, ha fi- lucénti in caliginőso loco, 
gyeltek, mint homályos he- donec dies elucéscat, et lú
lyen világltó szövétnekre, cifer oi"iátur in córdibus ve
mlg a nap fel nem virrad és stris. 
a hajnali csillag fel nem tíi-
nik a ti szlvetekben. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 3 és Graduale. (Ps. 44, 3 et 2.) 
2.) Ékesebb vagy az embe- Speciósus forma prae filils 
rek fiainál, kedvesség ömlik hóminum: diffúsa est grátia 
el ajkadon. -r. Szlvem ün- in Iábiis tuis. -r. Eructávit 
nepi szózattól árad, zengem cor meum verbum bonum: 
dalomat a királynak. dico ego ópera mea regi. 

Alleluja, alleluja. -r.(Böics Alletúja, allelúja. -r. (Sap. 
7, 26.) Az örök világos- 7, 26.) Candor est lúcis ae
ság kisugárzása szepititelen l térnae, spéculum sine má
tükör és jóságának kép- cula, et írnágo bonitátis il-
mása. Alleluja l Ilus. Alle! úja. 

Szent evangélium: Assúmpsit, 252. 1 . 

. Fetajánlásca. (Zs. lll, 3.) l Offertorium. (Ps. lll, 3.) 
D1cs6ség és gazda;tság lesz l Glória, et divltiae in domo 
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házában és Igazsága mfnd
örökre megmarad, alleluja. 

Csendes imádság. A fel
ajánlott adományokat, 

kérünk, Urunk, Egyszülöt
tednek dicsőséges szlnevál
tozása szentelje meg és az ő 
ragyogó fényességével tisz
tfts meg minket is büneink 
szennyétől. Ugyanazon. 

ejus: et justitia ejus manet 
ln saeculum saeculi, allelúja. 

Secreta. Obláta, quaesu
mus, Dómine, múnera 

glorlósa Unigéniti tui Trans
figuratlóne sanctifica: nos
que a peccatórum máculls, 
splendoribus ipsfus illustra
tlónis emúnda. Per eúm
dem Dóminum. 

(A 2. csendes imlldság : a szent vértanukról, 1271. 1.) 

Prefáció a karácsonyi, 561. l. 

Aldozásra. (Máté 17, 9.) l Communio. (Matth. 17, 9.) 
A látomást, melynek szem- Vlsiónem quam vidlstls, né
tanul voltatok, senkinek se 

1 

mini dixérltls, donec a mór
mondjátok, mlg csak az Em- tu is resúrgat Fili us hóminls. 
berfia halottaiból fel nem 
támad. i 
' ' A ldozás utáni írná~. i postcommunio. Praesta 

t-\ Add meg nekünk, ke- : quaesumus, omnlpo
rünk, mindenható lsten, i tens Deus: ut sacrosAncta 
hogy Fiad szlneváltozásá- : Filii tui Transfiguratlónis 
nak szentséges mlsztérlu- ! mystéria, quae solémnl ce
mát, melyet ünnepélyes ál- ·

1
1ebrámus officio, purlficátae 

dozattal megünnepeltünk, a mentis intelligéntia conse
tiszta szlv értelmével felfog-~ quámur. Per eúmdem Dó-
hassuk. Ugyanazon. minum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: a szent vértanukról, 1271. 1.) 

Aucasztus 7 : Szent Kajetán hitvalló. 

Orófl családból származott. Először jogtudós volt s csak azután 
lett pap. Luther kortársa, de Igazi ét helyes módon reformitor. 
O alapltotta a teotinus-kongregációt ; t 1547-ben, Nápolyban. 

Ugyanezen a napon Illi az Egyház Szent Donát piispök és vér
tanu emlékezetét. Az aposztata julián császár végeztette kl 
362-ben. 

Szentmise : Os justl, 1292. 1., az alábblak klvétel~vel : 

Könyörgés. lsten, kl Szent 'Qrátio. Deus, qui beáto 
l(ajetán hitvallódnak Cajetáno Confessőrl 

megadtad, hogy az apostoll tuo apostólicam vivén dl fór-
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életet kövesse, add, hogy mam imitári tribu Isti: da 
közbenjárására és példájára nobis, ej us intercessióne et 
mindenkor benned bizzunk exémplo, in te semper con
s egyedül a mennyeiek után fidere, et sola caelestia de
vágyakozzunk. Ami Urunk. l slderáre. Per Dóminum. 

A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Donittról: 

lsten, ki papjaid dicsd- Deus, tuórum glória sa-
sége vagy: add meg, ké- cerdótum: praesta, quaesu
rOnk, hogy Szent Donát vér- mus; ut sanct! Mártyris tui 
tanud és püspököd segltsé- et Episcopi Donát!, cujus 
gét, kinek ünnepét üljük, festa gérimus, sentiámus au
érezhessük. A mi Urunk. , xllium. Per Dóminum. 

Szent evangélium: Nemo potest, 746. 1. 

Csendes imádság. Add secreta. Praesta nobis, 
meg, kérünk minden- quaesumus, omnipo

ható lsten, hogy alázatos tens Deus: ut nostrae hu
áldozatunk szenteid tiszte- militátis oblátio, et pro tuó
letére kedves legyen előtted rum tibi grata sit honóre 
és tisztitsa meg testünket Sanctórum, et nos córpore 
és lelkünket. A mi Urunk l páriter et mente purlficet. 
jézus Krisztus. Per Dóminum. 

A 2. csendes imitdsltg : Szent Donittról: 

Add meg, kérünk, Urunk: 1 Praesta, quaesumus, Dó
hogy akit neved dicséretére ·~ mine: ut sancti Mártyris tui 
szentelt adományokkal tisz- et Episcopi Donáti interces
telünk, Szent Donát vér- 1 sióne, quem ad laudem nó
tanud és püspököd közben-~ minis tui dicátis munéribus 
járására, jámbor áldozat- honor~mus, piae nobis fru
készségünk gyümölcse is 

1 

ctus devotiónis accréscat. 
gyarapodjék. A mi. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Máté 24, 46- Communio. (Matth. 24, 
47.) Boldog az a szolga, 146-47.) Beátus servus, quem 
kit mikor ura eljövend, éb- i cum vénerit dóminus, iové
ren talál : bizony mondom i nerit vigliántem: amen dl co 
nektek, hogy minden va- l vobis, super ómnia bona sua 
grona fölé rendeli dt. 1 constltuet eum. 

Aldozás utáni imádság. ·postcommunio. Quaesu
KérOnk, mindenható ls-~ mus, omnipotens Deus: 

ten: hogy, a mennyei táplá- ut, qui caeléstia aliménta 
lékot mi, akik magunkhoz percépimus, intercedénte 
vettük, Szent Kajetán hit- i beáto Cajetáno Confessóre 
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vallód közbenjárására általa l tuo, per haec contra ómnia 
minden bajtól védve le-l advérsa muniámur. Per Dó-
gyünk. A mi Urunk. minum. 

A 2. áldozás utáni Imádság: Szent Donátról: 

Mindenható irgalmas ls- Omnipotens et miséricou 
ten, aki minket szentsé- Deus, qui nos sacramentó
geid részeseivé és szolgáivá rum tuórum et participes 
teszel: add, kérünk, hogy éfficis, et minlstros: praest a, 
Szent Donát vértanud és quaesumus; ut, intercedénte 
püspököd közbenjárására, beáto Donáto Mártyre tuo 
hitének közösségéMI is, s atque Pontifice, ejúsdem 
a szent szolgálatban való proficiámus et fidei consór
buzgóságából is hasznot tio, et digno servltio. Per 
merlthessünk. A mi Urunk. Dóminum. 

Augusztus 8: Szent Clrjék, Largus és Smaragdus vértanuk. 

Szent Cirjék diákonus a kényszermunkára ltélt keresztények 
támogatásában szerzett érdemeket. Diocletianus alatt 22 társával, 
köztük Largusszal és Smaragdusszal, vértanuság()t szenvedett 
309-ben. 

Bevonulásra. (Zs. 33, 10-11.) 

•

éljétek az Urat szent
jei mind, mert nem 
szenvednek szüksé

get, akik Gt félik: a gazda
gok nyomorba juthatnak s 
éhezhetnek, de akik az Urat 
keresik, semmi jót sem nél
külöznek. (Zs. 33, 2.) Áldom 
az Urat minden időben; aj
kamon van dicsérete szün
teleit. r. Dicsőség. 

Könyörgés. lsten, ki Szent 
Cirjék, Largus és Sma

ragdus vértanuld évenkénti 
ünnepével megörvendez
tetsz minket: engedd ke
gyesen, hogy akiknek szale
tésnapját üljük, azoknak a 
szenvedésben való erejét is 
utánozhassuk. A mi Urunk. 

Introitus. (Ps. 33, 10-11.) 

111méte Dóminum, om
nes sancti ejus, quó
niam nihil deest ti

méntibus eum: divites egué
runt, et esuriérunt: inqui
réntes autern Dóminum non 
deflcient omni bono. (Ps.ib., 
2.) Benedicarn Dóminum in 
omni témpore: semper laus 
ejus in ore meo. r. Glória 
Patri. 

Orátio. Deus, qui nos án
nua sanctórum Márty

rum tuórum Cyrlaci, Largi 
et Smarágdi solemnitáte lae
titieas: concéde propiti us; 
ut, quorum natalieia cóli
mus, virtútem quoque pas
siónis imitémur. Per Dómi
num. 
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Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a tesszalonikalakhoz 
Irt leveléből. (l. 2, 13-16.) 

Testvérek: Hálát adunk 
lstennek szüntelenül, 

hogy ti mikor lsten igéjé
nek hirdetését tőlünk hal
lottátok, azt nem úgy fogad
tátok, mint emberek igéjét, 
hanem (aminthogy valóban 
az is), mint az lstennek Igé
jét, aki munkálkodik benne
tek, akik hivők lettetek. 
Mert ti, testvéreim, hasonló 
sorsra jutottatok, mint az 
lsten egyházai, melyek Ju
deában vannak Krisztus Jé
zusban: mert ugyanazt szen
vedtétek el fajtestvéreitek
t.51, mit ók is a zsidóktól, kik 
megölték az úr Jézust is és 
a prófétákat,s minket üldöz
tek; az lstennek nem telik 
kedve bennük. Űk ellensé
ges érzületűek minden em
ber iránt s megtiltják ne
künk, hogy ne beszéljünk a 
pogányokhoz, nehogy üd
vözüljenek. Igy betöltik 

Uctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Thessalonlcén-

ses. (1. 2, 13-16.) 

Fratres: Grátias ágimus 
Deo si ne intermissióne: 

quóniam cum accepissétis a 
nobis verbum auditus D.ei, 
acceplstis illud, non ut ver
bum hóminum, sed (sicut 
est vere) verbum Dei, qui 
operátur in vobis, qui cre
didlstis. Vos enim imitató
res facti estls, fratres, eccle
siárum Dei, quae sunt in Ju
daea in Christo jesu: quia 
eádem passi estis et vos a 
contribúlibus vestrls, sicut 
et ipsi a Judaeis: qui et Dó
minum occidérunt Jesum, et 
prophétas: et nos persecúti 
sunt, et Deo non placent, 
et ómnibus hominibus ad
versántur, prohibéntes nos 
géntiblis loqui, ut salvae 
fiant, ut lmpleant peccáta 
sua semper: pervénít enim 
Ira Del super illos usque in 
finem. 

mindenkor bűneik mértékét s az lsten haragja utól is 
érte .5ket mindvégiglen. 

Atvonulásra. (Zs. 33, 10- 1 Graduale. (Ps. 33, 10 et 
ll.) Féljétek az Urat, szent- ll.) Timéte Dómlnum, om
jel mind: mert nem szenved- nes sanct i ej us: quónlam nl
nek szükséget, akik öt félik. hil deest timéntibus eum. r. 
J. Akik pedig az Urat ke- lnquiréntes autern Dómi
resik, semmi jót sem nél- num, non deflcient omni 
külöznek. bono. 

Alleluja, alleluja. J.(Bölcs. Allelúja, alle! úja. r. (Sa p. 
3, 7.) Mindörökké fényle- 3, 7.) Fulgébunt justi, et 
nek majd az igazak, mint a tamquam scintlllae in arun
szikra, mely a nádasban dinéto discúrrent in aetér-
tovaharapódzik. Alleluja. num. Allelúja. 
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Szent evangélium: Eóntes in mundum, 814. 1. 
Felajánlásra. (~s. 31, ll.) Offertorium. (Ps. 31, ll.) 

Örvendjetek az Urban és vi- Laetámini in Dómino, et 
gadjatok, igazak: egyenes exsultáte, just i: et gloriá
szlvűek, mindnyájan uj- mini, omnes recti corde. 
jongjatok. 

Csendes imádság. Legyen 
elfogadott, Urunk, szf. 

ned ellitt áldozatkészsé
günk; és azoknak közben
járására váljék üdvössé
günkre, kiknek ünnepére 
elhoztuk. A mi Urunk. 

Áldozásra. (Márk. 16, 17-
18.) Azokat pedig, akik hisz
nek, ezek a jelek fogják kl· 
sérni: ördögöket űznek ki, 
a betegekre kezeiket teszik 

-és meggyógyulnak. 
l 

Secreta. Accépta sit in 
conspéctu tuo, Dómine, 

nostra devótio: et eórum no
bis fiat supplicatióne salutá
ris, pro quórum solemnitáte 
defértur. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum. 

Conununio. (Marc. 16, 17 
et 18.) Signa autern eos, qui 
in me credunt, haec sequén
tur: daemónia ejlcient: su
per aegros manus impónent, 
et bene habébunt. 

A ldozás utáni imádság. A postconununio. Refécti 
J-\ szent adományokban participatióne múneris 
való részvétel által meg- sacri, quaesumus, Dómine 
újltva, kérünk Urunk, Iste- Deus noster: ut, cujus exsé
nünk: hogy Szent Cirjék, quimur cultum, intercedén
Largus és Smaragdus vér- ti bus sanctls Martyribus tuis 
tanui d közbenjárására, amit Cyrlaco, Largo et Smarágdo
az áldozatban cselekedtünk, l sentiámus efféctum. Per Dó
annak hatását is érezhessük. minum nostrumjesum Chris, 
A mi Urunk. tum, Filium tuum. 

Augusztus 9: VIanney Szent János Márla hltvall6. 
Ars hires szent plébánosa, szigorú önmegtagadó életet foly

tatott, de egész lénye szelidség és egyszerűség volt. t 1859-ben. 
Ugyanezen a napon üll az EgyhAz Szent Lőrinc vértanu 

viglliájflt és Szent Romfln vértanu emlékezetét, aki római katona 
volt és Sze nt Lőrinc példfljfl t Jét va megttrt. Keresztsége ut fl n 
hamarosan lefejezték 258-ban. 

Szentmise: Os j usti, 1292.1., az alflbbi könyörgéssel: 

K önyörgés.Mindenható,ir- Qrátio. Omnipotens et mi
galmas lsten, ki Szent séricors Deus, qui sanc

jános Máriát lelkipásztori tum joánnem Mariam pa
buzgósága, szüntelen imád- storáli stúdio et jugi oratió-
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sága és izzó bűnbánata nis ac poeniténtiae ardóre 
által csodálatossá tetted: mirábilem effecísti: da, quae
add, kérünk, hogy példájára sumus, ut ejús exémplo et 
és esedezésére testvéreink intercessióne, ánimas fra
lelkét Krisztusnak, meg-~ trum lucrári Christo, et cum 
nyerhessük, hogy velük eis aetérnam glóriam eón
együtt az örök dicsliséget el-~ sequi valeámus. Per eúm-
érhessük. Ugyanazon. dem Dóminum. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldoz-is utáni imádság, megemlékezés 
Szent Lörinc vigiliájáról, a 3. Szent Román vértanuról; amint 

az itt következö misében van.) 
Utolsó evangélium a vigiliáról: Si quis vult, 1257. I. 

Ugyanaz nap : Szent L6rinc vértanu vlglllájL 
Bevonulásra. (Zs. lll, 9.) Introitus. (Ps. lll, 9.) 

11 szegényeknek bllven Dlispérsit, dedit paupé-
osztogat: igazsága ribus: justitia e jus 
örökön örökké meg- manet in saecul um 

marad: szarva dicsllségesen saeculi: cornu e jus exaltábi
felemelkedik. (Zs. lll, 1.) tur in glória. (Ps. ibid., 1.) 
Boldog az az ember, ki az Beátus vir, qui timet Dómi
Uratféli; parancsaiban nagy num: in mandátls e jus cupi t 
tetszését leli. r. Dicsőség. nimis; r. Glória Patri. 

Könyörgés. Légy kegyes, Qrátio. Adésto, Dómine, 
Urunk,könyörgéseinkre, supplicatiónibus no

és Szent Lőrinc vértanud stris: et intercessióne beáti 
közbenjárására, kinek ünne- Lauréntii Mártyris tui, eu
pére készülünk, fordítsd fe- jus praevenimus festlvitá
lénk jóságosan örök irgal- tem; perpétuam nobis mi
madat. A mi Urunk jézus sericórdiam benignus im-
Krisztus. 1 pénde. Per Dóminum. 
A 2. könyörgés: megemlékezés Szent jános Máriáról (1103. 1.), 

a 3. Stent Románról: 
Add meg, kérünk, minden- l Praesta, quaesumus, om

ható lsten, hogy Szent Ro- nl potens Deus: ut, interce
mán vértanud közbenjárá- dénte beáto Románo Márty
sára a test minden bajától re tuo, et a cunctis adversi
megszabaduljunk és a lélek tátibus liberémur in cór
minden rossz gondolatától : pore, et a pravis cogitatió
megtlsztuljunk. Ami Urunk l nibus mundémur in mente. 
Jézus Krisztus. Per Dóminum. 

Szentlecke: Confltébor, 1301. 1. 
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Atvonulásra. (Zs. lll, 9, Graduale. (Ps. lll, 9 et 
2.) A szegényeknek bőven 2.) Dispérsit, dedit paupéri
osztogat: igazsága örökön bus: justitia e jus manet in 
örökké megmarad. r. Ha- saeculum saeculi. r. Potens 
talmas tesz a földön iva- in terra erit semen ejus: ge
déka; az igazak nemzedéke nerátio rectórum benedicé· 
áldott leszen. tur. 

Szent evangélium: SI quis vult, 1257.1. 
Felajánlásra. (Jób. 16, 20.) l Offertorium. (Job 16, 20.) 

Könyörgésem tiszta; azért Orátio mea munda est: et 
kérem, hogy meghallgattas- Ideo peto, ut detur locus 
sék szavam az é~ben; mert voci meae ln caelo: quia ib i 
ott vagyon az en bizony- est judex meus, et cónscius 
ságom és tan um a magas- meus in excélsis: ascéndat 
ságban; az Úrhoz száll az ad Dóminum deprecátio 
én könyörgésem. mea. . 

Csendes imádság. Az ado- secreta. Hóstlas, Dómine, 
mányokat, amelyeket quas tibi offérimus, pro

neked bemutatunk, fogadd pltius súscipe: et, interce
kegyesen, Urunk és Szent dénte beáto Lauréntio Már
Lőrinc vértanud közbenjá-~ tyre tuo, vincula peccató
rására oldd meg bűneink rum nostrórum absólve. Per 
bilincseit. A mi Urunk. Dóminum. 
A 2. csendes imádsig: Szent János MAriAról (1294. 1.), 3. Szent 

Románról: 
Adományainkatéskönyör- Munéribus nostris, quae-

géseinket elfogadva, Urunk, sumus, Dómine, precJbús
kélilnk,tisztfts meg minket a que suscéptis: et eaeléstib us 
mennyei misztériumban és nos munda mystériis, et ele
hallgass meg kegyesen. Ami. ménterexáudi.PerDóminum. 

Áldozásra. (Mt. 16, 24.) Conununio.(Matth.t6,24.) 
Aki utánam akar jönni, ta- Qui vult venire post me, áb
gadja meg magát; vegye föl neget semetipsum et tollat 
k~resztjétéskövessenengem., crucemsuam,etsequáturme. 
J\ ldozásutáni imádság. Add postconununio. Da, quae

J-\ meg, kérünk, Urunk ls- sumus, Dómloe Deus 
tenünk, hogy amint most noster: ut, sicut beátl Lau
örömmel ünnepeljük Szent réntii Mártyris tui comme
Lőrinc vértanud emlékeze- moratióne, temporáll gra
tét a földön, úgy örvendhes- tulámur offlefo; Ita perpé
sQnk látásának az örökké- tuo laetémur aspéctu. Per 
valóságban. A mi Urunk. Dómlnum. 

Mlssdl~. 70 
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A 2. áldozás utáni lmádrig: Szent jános Máriáról (1295. 1.), 
a 3. Szent Románról : 

f(érünk, mindenható ls-~ Quaesumus, omnipotens 
ten, hogy akik a mennyei Deus: ut, qui caeléstia ali
táplálékot magunkhoz vet- ménta percépimus, interce
tük, Szent Román hitvallód dén te beáto Románo Már
közbenjárására általa min- tyre tuo, per haec contra 
den bajtól védve legyünk. ómnia advérsa muniámur. 
A mi Urunk. PP.r Dóminum. 

Augusztus tO: Szent Urlnc vértanu. 
ll. Sixtus pápa szerpapja volt. Mikor Valérián követelte t6le 

az Egyház kincseit, az egyházgondozta szegényeket vezette eléje. 
jókedvűen feküdt a tüzes rostélyra, melyen elevenen megsUtötték, 
258-ban. Róma várorinak nagy szentje. Már Szent Agoston el
mondhöttta : .Amint Róma nem rejtőzhetik el, úgy nem lehet 
Szent U!rlnc koronáját sem elrejteni•. 
Bevonulásra. (Zs. 95, 6.) Introitus. (Ps. 95, 6.) 

•

zlne elótt fenség van .onféssio et pulchri-
és szépség, szenté- túdo in conspéctu 
Iyében szentség és ejus: sánctitas, et 

dicsöség. (Zs. u. o. 1.) Ene- magnificéntia in sanctifica
keljetek az úrnak új éne- tióne ej us. (Ps. ibid., 1.) Can
ket; énekeljetek az úrnak táte Dórnino cánt!cum no
országok mind. "t. Dicső- vum: cantáte Dómino, om-
ség az Atyának. nis terra. 8'. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérünk minden- mus, omnipotens Deus: 

ható lsten, hogy bűneink- vitiórum nostrórum fiam
nek lángjait kiolthassuk, ki mas exstlnguere; qui beáto 
megadtad Szent Lőrincnek, Lauréntio tribuist! tormen
hogy elviselje égetli kin- tórum suórum incéndia su-
jait. A mi Urunk. peráre. Per Dóminum. 
Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthios. (ll. 

Ieveléblil. (ll. 9, 6-10.) 9, 6-10.) 

Testvérek: Aki szüken vet, fratres: Qui parce sémi
szOken is arat; és aki nat, parce et metet: et 

áldással vet, áldással is arat. qui séminat in benedictióni
f(iki amint eltökélte szlvé- bus, de benedictiónibus et 
ben, nem kedvetlenséggel! metet. Unusqulsque prout 
vagy kényszeríiségblil; mert destinávit in corde suo, non 
lsten a jókedvü adakozót ex tristltia, aut ex necessi· 
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szeretl. Hatalmas pedig az ~· tá te: h liarem enim datórem 
lsten, hogy mlnden kegyel- dlligit Deus. Potens est au
mét beiven árassza rátok, tem Deus omnern grátlam 
hogy mindenben, mindig abundáre fácere in vobis, ut 
teljes elégségben lévén, bll- in ómnlbus semper omnern 
ven teljék mlnden jótéte- sufficiéntiam habéntes, 
ményre, amint Irva vagyon: abundétis in omne opus bo
Bőven adott a szegények- num, sicut scriptum est: Di
n ek; igazságossága megma- spérsit, dedit paupéribus: 
rad örökön örökké. Aki pe- justitia ejus manet in sae
dig magot ád a magvető- culum saeculi. Qui autern 
nek, és kenyeret juttat ele- adminlstrat sem en semlnáti: 
delül, megsokasltja majd a et panem ad manducándum 
ti vetésteket ls, és megsza- praestáblt, et multiplicáblt 
porit ja igazságosságtok gyll- semen vestrum, et augébit 
mölcsét. increménta frugum justitiae 

vestrae. 
Atvonulásra. (Zs. 16, 3.) Graduale. (Ps. 16, 3.) Pro-

Szlvemet megvizsgáltad básti, Dómine, cor meum, et 
. Uram, éjjel is kutattad. -,. visltásti nocte. f. Igne me 
Tűzpróbára tettél, s nem examinástl, et non est in-
találtál bennem rosszat. vénta in me iniquitas. 

Alleluja, alleluja. Y. Szent Allelúja, allelúja. -,. Le-
Lőrinc levita jó munkát vég-/ vita Lauréntfus bonum opus 
zett, ki a kereszt jelével operát us est: qui per signum 
visszaadta a vakok látását. l Crucis eaecos illuminávit. Al-
Alleluja l lel úja. 

Szent evangélium: Amen, amen 862. 1. 

Felajánlásra. (Zs. 95, 6.) Offertorium. (Ps. 95, 6.) 
Szlne előtt fenség van és Conféssio et pulchritúdo in 
szépség; szentélyében szent- conspéctu ejus: sánctitas, et 
ség és dicsőség. magnificéntia in sanctifica

Csendes imádság. Fogadd 
kegyesen, kérünk, 

Urunk, a méltóképen fel
ajánlott adományokat és 
Szent L6rinc érdemeire való 
tekintetból engedd, hogy 
azok üdvössé,ünk segitó
eszközeivé válJanak. A mi. 

tióne ejus. 

Secreta. Áccipe, quaesu
mus, Dómlne, múnera 

dlgnánter o b láta: et beátl 
Lauréntii suffragántibus mé
ritis, ad nostrae salútis au
xilium provenire concéde. 
Per Dómlnum nostrum Je
sum Christum. 

Prefáció a közlis 568. l. 

70* 
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Áldozásra. (ján. 12, 26.) J Conununio. (Joann. 12, 
Aki nekem szolgál, engem 26.) Qui mihi minlstrat, me 
kövessen; és ahol én va- sequátur: et ubi ego sum, 
gyok, ott leszen az én szol- illic et miníster meus erit. 
g~m is. 
A ldozá,s utáni imádság. postconununio. Sacro mli· 

J-\ Szent adományaiddall nere satíátl, súpplices 
betöltve, könyörögve ké- te, Domine deprecámur: ut, 
rank téged, Urunk, hogy quod débitae servitútís ce
köteles szolgálatunk áldo- j lebrámus officio, interce
zalának bemutatásával és dénte beáto Lauréntio Már
Szent Lőrinc vértanudnak tyre tuo, salvatiónis tuae 
közbenjárása által meg- sentiámus augméntum. Per 
váltásod gyarapodását érez- Dóminum nostrum jesum 
zak. A mi Urunk. Christum. 

Aupztus ll : Szent Tibor és Zsuzsanna szúz, vértanuk. 

Római vértanuk. Mlndkettl!jllket 304 körlll fejezték le a 
Diocletianus-féle llldözés alatt. 

Szentmise: Salus autem, 1271. 1., az allibbiak kivételével: 

Könyörgés. Szent Tibor és J Qrátio. Sanctórum Már
Zsuzsanna vértanuld tyrum tuórum Tibúrtii 

segltsége szantelenal támo- 1 et Susánnae nos, Dómine, 
gasson mlnket, Urunk, hi- főveant continuáta praesi
szen te nem szűnsz meg dia: quia non désinis propl
kegyesen nézni azokra, aki- tius intuéri; quos tálibus au
ket ily segitségben engedsz xliils concésseris adjuvári. 
részesülni. A mi. Per Dóminum. 

Szentlecke: Sanctl per fldem, 845. 1. 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Adésto, Dómine, 
Urunk, néped könyörgé- précibus pópuli tui, 

seire, tekints adományaira, adésto munérlbus: ut, quae 
hogy amit a szent mlszté- sacris sunt obláta mystériis, 
riumszámáraelhoztak,szen- tuórum tibi pláceant inter
teid közbenjárására kedves cessióne Sanctórum. Per Dó
l~gyen előtted. A mi Urunk. minum. 

A ldozás utáni imádság. Ma- postconununio. Súmpsi
J-\. gunkhoz vettük, Urunk, mus, Dómine, pignus 
az örök megváltás zálogát redemptiónis aetérnae: quod 
és kérünk, hogy az szent sit nobis, quaesumus, inter-



AUGUSZTUS 12., 13. ÉS 14. 1109 

vértanuid közbenjárására veniéntibus sanctis Marty
segltségünk legyen a jelen és ribus tuis, vitae praeséntis 
a jövendő életre. Ami Urunk auxilium páriter et futúrae. 
jézus Krisztus. Per Dóminum. 

Augusztus 12: Szent Klára szűz. 

Assisi Szent Ferenc társnője ; a ferences 11. rend megalapi tó ja. 
t 1253-ban. Assisiben. 

Szentmise: Dllexlstl, 1309. l. 

Augusztus 13: Szent Ipoly és kasszián vértanuk. 

Szent Ipoly katona volt és Szent Lőrinc téritette meg a legenda 
szerlnt. Vértanu lett 258-ban. - J<asszián tanltó volt és pogány 
tanltványal stllusokkal agyonszurkálták 304-ben. 

Szentnúse: Salus autem, 1271. l. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da, quaesumus, 
rünk, mindenható ls- omnipotens Deus: ut 

ten, hogy Szent Ipoly és beatórum Mártyrum tuó
Kasszlán vértanuld tiszte- rum Hippólyti et Cássiáni 
letreméltó ünnepe mind ál- veneránda solémnitas, et 
dozatkészségünket, mind devotiónem nobis áugeat, et 
üdvösségünket gyarapltsa. salútem. Per Dómlnum no-
A mi Urunk. strum. 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Réspice, Dómlne, 
Urunk, néped ajándé- múnera pópuli tui, San

kaira, amelyeket szenteid ctórum festtvl tá te votfva: et 
napján felajánl, és a te igaz- tuae testificátioverltátis no
ságod megvallása váljék ne- bis profidat ad salútem. Per 
künk üdvünkre. A mi. Dómlnum. , 

Aldozás utáni imádság. 
Szentségeidnek vétele, 

Urunk, mentsen meg· min
ket; és igazságod fényé
ben erősitsen meg. A ml 
Urunk. 

Postcommunio. Sacramen
tórum tuórum, Dóml

ne, commúnlo sumpta nos 
salvet: et in tuae veritAtis 
luce conflrmet. Per Dóml
num. 

Aupsztus 14: Nagyboldogasszony vlgiJ(jja. 

Ugyanezen a napon üll az Egyház Szent Özséb hitvalló emlé· 
kezetét. Római pap voll és az ariánus J<onstantius császár 6t a 
sallit hátflban bebörtönöztette. Ott hall meg a IV. században. 
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Bevonulásra.(Zs.44,13,15-16.) lntroitus. (Ps. 44, 13, 15-16.) 

f[lsdik majd tekintete- .ultum tuum depreca-
det valamennyien a búntur omnes divi-
nép gazdagai: szűzi tes plebis: adducén-

társn<Ji követik a Királyhoz, tur R egi virgines post eam: 
követik őt hozzád társnői próximae ejus adducéntur 
örvendezve, ujjongással. (Zs. tibi in laetitia, et exsulta-
44, 2.) Szlvem ünnepi szó- tióne. (Ps. ib., 2.) Eructávit 
zattól árad, zengem dalomat cor meum verbum bonum: 
a Királynak. J. Dicsőség dico ego ópera mea Regi. 
az Atyának és Fiúnak. Y. Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, ki Má- Qrátio. Deus, qui virginá
ria szűzi bensejét, haj- Jem aulam beátae Ma

lékodul kiválasztani méltóz- rlae, in qua habitáres, ell
tattál; add, kérünk, hogy gere dignátus es: da, quae
védelme által oltalmazva sumus; ut, sua nos deten
Orömmel vegyünk részt On- sióne munltos, jucúndos fá
nepén : Ki élsz és uralkodol cias suae interésse festivl
az Atyával és Szentlélekkel. táti: Qui vivis. 
(A 2. ktlnyörgés : megeml~kezés Szent Özséb hitvallóról, az Os just l 
kezdedi szentmlse könyörgésével, 1292.1., 3. a Szentl~lekről1339. 1.) 

Szentlecke: Ego quasi vitis, 1064. l. 
Atvonulásra. Áldott és Graduale. Benedicta et 

tiszteletreméltó vagy, szűz venerábilis es, Virgo Maria: 
Mária: mert szűzességed sé- quae sine tactu pudóris in
relme nélkül a Megváltó any- vént a es mater Salvatóris. 
ja lettél. Y. Szüz, szülője Js- Y. Virgo Dei Génitrix, quem 
tennek,Az,akitazegészvilág ·totus non capit orbis, in 
nem tud befogadni, emberré tua se clausit viscera factus 
lévén, tebenned lakozott. homo. 

+ A szent evangélium sza. +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács sze ri nt. secúndum Lucam. (ll, 27-

(11' 27-28.) 28.) 

Az időben: jézus a sereg- l" illo témpore: Loquénte 
hez szólván, fölemelé jesu ad turbas, extóllens 

szavát egy asszony a sereg- vocem quaedam múlier de 
ból, mondá neki: Boldog a tur ba, dixit illi: Beátus ven
méh, me ly téged hordozott és ter, qui te portávit, et ú bera 
az emi<Jk,amelyeket szoptál. quae suxlsti. At ille dixit: 
O pedig mondá: Sót inkább Quinimmo beáti,qui áudiunt 
boldogok, kik az lsten igéjét verbum Dei, et custódlunt 
hallgatják és megőrzik azt. illud. 
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Felajánlásra. Boldog vagy Offertorium. Beáta es, 
Szüz Mária, mert te hordoz- Virgo Maria, quae ómnium 
tad amindenség Teremtőjét; portásti Creatórem: genuisti 
és szülted, ki téged alkotott qui te fecit, et in aetérnum 
és örökké szüz maradsz. pérmanes virgo. 

Csendes imádság. Ado- secreta. Múnera nostra, 
mányalnkat, Urunk, Dómine, apud elemén

ajánlja kegyességed ellitt az tiam tuam Dei Genitricis 
lsten anyjának imája; akit comméndet orátio: quam 
azért vettél el e világból, idclrco de praesénti saeculo 
hogy bűneinkért nálad b i- transtullsti; ut pro peccátis 
zalommal járjon közbe. nostris apud te fiduciállter 
Ugyanazon. intercéda t. Per eúmdem. 
(A 2. csendes imádság: Szent Özsébröl, 1294. l. 3. a SzentiHekröl 

1340. 1.) 
Prefáció a közös, 568. 1. 

Áldozásra. Boldog vagy Conununio. Beáta viscera 
Szűz Mária benseje, mert az Mariae Vlr~inis, quae porta
örök Atya Fiát hordoztad. vérunt aeterni Patris Fili um. 
' A ldozás utáni imádság. postconununio. Concéde, 

J-\ Add meg, irgalmas ls- mi:o~ricors Deus, fragi
ten, gyarlóságunknak a te li táti nostrae praesldium: 
segitségedet: hogy akik ls- ut, qui sanctae Dei Genitri
ten sze nt Any jának ünnepére cis festivitátem praeveni
elllkészülünk, az ő közben- mus; intercessiónis ejus au
járásának segitségével bú- xllio, a nostris iniquitátibus 
neinkböl fölkelhessünk. l resurgámus. Per eúmdem 
Ugyanazon. ! Dóminum. 
(A 2. áldozás utáni Imádság: Szent Özsébröl, 1295. 1., 3. a Szent

lélekröl, 1340. 1.) 



Augusztus 15: Nagyboldogasszony. 

Márla mennybemenetelének ünnepe. 

J. Mária mennybemenetelének ünnepén a küzdó Egyház 
örömünnepét egyesiti a győzedelmes Egyházéval, mikor Máriának 
csodálatos és diadalmas testi felvételét ünnepli a mennyországba. 

Az Egyháznak ez a hite ősrégi, és hi ttani hagyományon 
alapszik. A nyugati országokban az első tanu volt Toursi Gergely 
(t504.). XIV. Benedek pápa (1740-1758) mondja: •Máriának 
testi felvétele a mennyekbe •pia et probabilis op/nia>, azaz 
jámbor és valószerű vélemény, amit elvetni nemcsak istentelen 
és bűnös dolog, hanem ostoba és észszerűtlen is-. 

Mária halálának sem helye, sem ideje, sem éveinek száma 
határozottsággal meg nem állapítható. A legvalószínűbb vélemény 
azonban az, hogy Mária j eruzsálemben halt meg, éspedig, még 
mielőtt az apostolok elszéledtek volna. 

Mennybemenetel-ünnepe a legmagasztosabb és a leggyönyö
rűbb Mária-ünnep, első osztályú ünnep, vigiliával és oktávávaL 

2. Mivel kezdetben az Egyház csak a vértanuk halálának év
fordulóját (anniversariumát) ünnepelte, azért bizonyára ez a leg
régibb Mária-ünnep is, min t az ö halálá nak ünnepe. Ezt eleinte 
január 18-án ünnepelték, de már korá n megkezdték, augusztus 
15-én liturgikusan megünnepelni Mária mennybemenetelét is, 
amig a két gondolat ebben az ünnepben egyesült. Vigiliát és 
oktává t IV. Leó pápa (847) adott hozzá. Ma a litu·rgikus köny
vekben az ünnep neve : Assumptio B. M . V. Ezzel jelzik a különb
séget Krisztus és Mária mennybemenetele között. Krisztus saját 
erejéből szállott fel a mennybe,' ezért •Asunsio Domin i•, Máriát 
azonban lsten kegyelme vette fel a mennyországba, ezért : 
•Assumptio B. M . V.• 

A legrégibb na ptárakban az ünnep más néven is szerepel ; 
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Dormitio vagy Pausatio B. M. V.•, azaz Mária elhúnyta vagy 
nyugalma, ez jelzi tehU az lsten anyja halillilt. 

3. Sok helyen az Egyhflz e napon mezei virilgot, füveket és 
gabonát szentel. Ezeket a hilzakban szentelményekként őrzik. 
A f!lszentelést milr a IX. szilzad llturgiiljflban ls megtalAljuk é& 
a betakantott termények megszentelését jelenti. 

Bevonulásra. 

llrvendjünk mindnyá
jan az Úrban, ün
nepet ülve a bol

dogságos szűz Mária tiszte
letére, kinek mennybevite
lén örülnek ma az angyalok 
és magasztalják az lsten 
Fiát. (Zs. 44, 2.) Szlvem On
nepi szózattól árad, zengem 
dalomat a Királynak. 8'. Di
csllség. 

Könyörgés. Szolgáid vét
keit, kérünk, Urunk, bo

csásd meg, hogy akik tet
teinkkel neked nem tetszhe
tünk, a te Fiad sa mi Urunk 
anyjának közbenjárására 
üdvözölhessünk : Ki veled 
él és uralkodik. 

Szentlecke a Bölcseség köny
véblii.(Sirák.24,11-13,15-20.) 

P ibenlit kerestem mind
ezek köz1!tt, hogy az 

úr örökrészében tartózkod
jam. Akkor meghagyta ne
kem amindenség Teremtllje 
és mondotta, s aki terem
tett engem, pihenlit adott 
sátramnak.; és mondotta 
nekem: jákobban lakjál, 
Izraelben legyen örökrészed, 
és választottalm között verj 
gyökeret. Majd pedig Sion
ban kaptam állandó lakást; 
::1 szent városban találtam 

Introitus. 

•

audeámus omnes in 
Dómino, diem fe
stum celebrántes 

sub honóre beátae Mariae 
VIrginis: de cujus Assump
tióne gaudent Angeli, et 
colláudant Filium Dei. (Ps. 
44, 2.) Emctávit cor meum 
verbum oonum: d i co ego 
ópera mea Regi. 8'. Glória 
Patri. 

Orátio. Famulórum tuó
rum, quaesumus, Dó

mine, dellctis ignósce: ut, 
qui tibi piacére de áctibus 
nostris non valémus; Geni
tricis Filii tui Dómini nostri 
intercessióne salvémur: Qui 
tecum. 

Léctio libri Sapiéntiae. 
(Eceli. 24, 11-13 et 15-20.) 

In ómnibus réquiem quae
slvi, et in hereditáte Dó

mini morábor. Tunc praecé
pit, et dixit mihi Creátor 
ómnium et qui creávit me, 
requiévit in tabernáculo 
meo, et dixit mihi: ln jacob 
inhábita, et in Israel here
diJ.áre, et in eléctis meis 
nii~te radlces. Et sic in Sion 
firmáta· sum, et in civitáte 
sanctificáta similiter re
quiévi, et in jerúsalem po
téstas mea. Et radicávi in 
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ekkép pihenőt, és jeruzsá- pópulo honorificáto, et in 
lern lett uralmam székbe- pa~te Dei mei heréditas Il
lye. A· dicsőséges nép közt Ilus, et in plj!nitúdine sanc
vertem gyökeret, az én ls- tórum ~t(rltio mea. Quasi 
tenern részében, az ő örök- cedrus exaltáta sum in Li
részében, s a szentek gyüle- bano, et quasi cypréssus in 
kezetében megtelepedtem. monte Sion: quasi palma 
Magasra nőttem, mint a exaltáta sum in Cades, et 
cédrus a Libanonon, mint a quasi plantátio rosae in Jé
ciprusfa Sion hegyén. Fel- richo: quasi ollva speciosa 
nőttem, miként a pálma in campis, et quasi piátanus 
Kádesben, mint a rózsaliget exaltáta sum juxta aquam 
jerichóban, mint a díszes in platéis. Sicut cinnamó
olajfa a slkságon; magasra mum et bálsarnum aromatf
nőttem, mint a platán a vfz zans odórem dedi: quasi 
mellett, a tereken. Illato- l myrrha elécta dedi suavitá
zom, mint a fahéj és a fúsze-l tem odóris. 
res balzsam; mint a válo-
gatott mirha, kellemes illatot árasztok. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 5,, Graduale. (Ps. 44, 5, l J 
J J és 12.) A hűségért, a et 12.) Propter veritátem, et 
szelidségért és az igazságért ; mansuetúdinem, et justl
vezessen téged csodálatosan tiam, et dedúcet te mirabf
jobb kezed. ~. Halljad, leá- liter déxtera tua. ~. Audi, 
nyom és figyelj és hajtsd ide filia, et vide, et incllna au
füledet, fm a Király kivánja rem tuam: quia concupivit 
szépségedet. Rex spéciem tuam. 

Alleluja, alleluja.~ Meny- Allelúja, allelúja. ~. As-
nyekbe vitetett Mária, ör- súmpta est Maria in eae
vend az angyalok serege. Ium: gaudet exércitus Ange-
Alleluja l lórum. Allelúja . 

. +A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sanctiEvangélli 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (10, 38-

(10, 38-42.) 42.) 

Az időben: jézus betére }"Illo témpore: lntrávit je
egy faluba, hol egy sus in quoddam castéi

Márta nevú asszony befo- Ium: et múlier quaedam 
gadá őt házába. Vala pedig Martha nómine, excépit il
ennek egy Mária nevu nő- Ium ln dornum suam: et 
vére, aki az úr lábaihoz ül- hule erat soror nómine Ma
vén hallgatá az ő igéjét. rfa, quae étiarn sedens secus 
Márta pedig sürgött-forgott pedes Dómini, audiébat ver
a sok házi dologban. Egy- bum illfus. Martha autern 
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szer csak el61épvén, mondá: 
Uram, nem gondolsz-e vele, 
hogy nllvérem egyedül ha
gyott engem szolgálnl? 
Mondjad azért neki, hogy 
segitsen nekem. Felelvén, 
mondá neki az úr: Márta, 
Mártal Sok gondod van és 
sokat veszlldöl ; pedig egy 
a szükséges. Mária a legjobb 
részt választotta, mely el 
nem vétetik tllle. 

satagébat circa frequens mi
nistérlum: quae stetit, et 
ait: Dómine, non est tibi 
curae quod soror mea reli
quit mesolam ministráre?dlc 
ergo illi, ut me ádjuvet. Et 
respóndens, dixit illi Dómi
nus: Mart ha, Mart ha, solli
cita es, et turbáris erga plú
rima: porro unum est ne
cessárium. Maria óptimam 
partem elégit, quae non au
ferétur ab ea. 

Felajánlásra. Mennyekbe Offertorium. Assúmpta 
vitetett Mária: örvendenek est Maria in caelum: gau
az angyalok és ujjongva dent Angeli, collaudántes 
együtt áldják az Urat, alle- benedicunt Dóminum, alle-
lujal lúja. 

Csendes imádság. Legyen, secreta. Subvéniat, Dó
Urunk, néped segltsé- mine, plebi tuae Dei 

gére az lsten anyjának kö- Genitricis orátio: quam etsi 
nyörgése, hogy Igy bár pro conditióne carnis mi
amlnt tudjuk, test szerint grásse cognóscimus, in cae
t61ünk eltávozott, mégis léstl glória apud te pro no
érezzük, amint a mennyei bis lntercédere sentiámus. 
dicsliségben értünk nálad Per eúmdem Dóminum no-
közbenjár. Ugyanazon. strum jesum. 

Prefáció Szüz M~rl~ról, 566. l. 
Áldozásra. (Luk. 10, 42.) Conununio. (Luc. 10, 42.) 

Mária a legjobb részt vá- Optimam partem elégit sibi 
lasztotta, mely el nem véte- Maria, quae non auferétur 
tik tllle. ab ea in aetérnum. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Mensae 
t"\ A mennyel lakomában caeléstis participes ef
részesülve, kérjOk jóságo- fécti, lmplorámus clemén
dat, Urunk, Istenünk, hogy tiam tuam, Dómine Deus 
akik lsten anyjának menny- l noster: ut, qui Assumptló
bemenetelétmegllnnepeltük,. nem Dei Genitricis cólimus, 
az ll közbenj~rására mlnden a cunctis malis lmminéntl
fenyegeM bajtól megszaba- bus ejus intercessióne llbe
duljunk. Ugyanazon a mi rémur. Per eúmdem Dómi-
Urunk. num. 
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Augusztusi&: Szent joákim, a boldogságos Szliz Márla atyja. 

Szllz MAria atyj.it ls anyjával egyforma rang6 ünneppel tisz
teli az Egyház, mióta XIII. Leó pápa, akinek a keresztneve 
joákim volt, ezt a két ünnepet 1879-ben a ll. osztályú ünnepek 
rangjára emel te. 

Bevonulásra. (Zs. lll, 9.) lntroitus. (Ps. lll, 9.) 
szegényeknek bőven Dlispérsit, dedit paupé-
osztogat, igazsága ri bus: justitia e jus 
örökre megmarad: manet in saecul um 

szava dicsllségesen felemel- saeculi: cornu e jus exaltábi
kedik. (Zs. u. o. l.) Boldog tur in glória. (Ps. ib., l.) 
az az ember, ki az Urat Beátus vir, qui timet Dómi
féli, és parancsaiban nagy num: in mandátis ejus cupit 
tetszését leli. 8'. Dicsllség. nimis. 'f. Glória Patri. 

Könyörgés Isten, ki min- Qrátio. Deus, qui prae óm
den szent fölött Szent nibus Sanctis tuis beA

Joákimot választottad Fiad tum Jóachim Genitricis FI
Szüllljénekatyjává: engedd, liituT patrem esse volulsti 
kérünk, hogy akinek ünne- concéde, quaesumus; ut, 
pét ünnepeljük, annak párt- cujus festa venerámur, ejus 
fogásAt is mindörökre érez-

1

. quoque perpétuo patrodnia 
zük. Ugyanazon a mi. sentiAmus. Per eúmdem. 

Szentlecke: Beatus vir, 1292. l. 
Atvonulásra. (Zs. lll, 9 Graduale. (Ps. lll, 9 et 2.) 

és 2.) A szegényeknek bllven Dispérsit, dedit paupéribus: 
osztogat, igazsága örökre justitia ejus manet in sae
megmarad. J. Hatalmas lesz culum saeculi. 8'. Potens in 
a földön ivadéka, az igazak terra erit semen ejus: gene-
nemzedéke áldott leszen. rátlo rectórum benedicétur. 

Alleluja, alleluja l 8'. ó Allelúja, allelúja. r. O 
Joákim, Szent Anna férje, ~ Jóachim, sanctae conjux 
boldogságoSI Szűz atyia, itt Annae, pater airnae Vlrgl
jelenlevll szolgáidat segltsd nis, hic fámulls ferto salútis 
az üdvösségre. Alleluja l opem. Allelúja. 

Szent evangéliwn: Liber generationis, 1139. l. 
Felajánlásra. (Zs. 8, 6-7.) J Offertoriwn. (Ps. 8, 6-7.) 

Dicsliséggel és tisztelettel Glória et honóre coronásti 
koronáztad meg és ke- 1 eum: et constitulsti eum su
zed művei fölé állltottad,l per ópera mánuum tuárum, 
Uram. "Dómine. 
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Csendes imádság. Fogadd secreta. Súsclpe, clemen
el, kegyességes Isten, tlssime Deus, sacrifi

Szent Joákim pátriárka, cium in honórem sancti Pa
Szűz Mária atyja tisztele- triárchae Jóachim, patris 
tére ezt a fölségednek aján- Mariae Virginis, majestáti 
l ott adományt, hogy fele- tuae oblátum: ut, ipso cum 
ségével és boldogságos leá- cónjuge sua, et beatlssima 
nyával együtt való közben- prole intercedénte, perléc
járására megérdemeljük bű- tam eónsequi mereámur re
neinknek tökéletes bocsána- missiónem peccatórum, et 
tát és az örök dicsdséget. A 1 glórlam sempltérnam. Per 
mi Urunk. 1 Dóminum. 

Prefáció Szfiz Máriáról, 566. l. 
Áldozásra. (Luk. 12, 42.) Communio. (Luc. 12, 42.) 

Hű és okos sáfár, kit az úr Fidélis servus et prudens, 
háznépe fölé rendel, hogy quem constltuit dóminus su
búzát adjon nekik mérték per farniliam suam: ut det 
szerlnt a maga idejében. lllis in témpore triticl men-
, súram. 

Aldozás utáni imádság. postcommwtio. Quaesu
Kérünk, mindenható Is- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy a magunkhoz vett ut per haec sacraménta, 
szentségek által és Szent quae súmpsimus, interce
joákimnak, aki a te szere- déntibus méritis et précibus 
tett Fiad, a mi Urunk jézus beáti jóachim patris Geni
Krlsztus, Szüldjének atyja ,. tricis dilécti Fílii tul Dómini 
volt, érdemei és könyör- nostri jesu Christi, tuae grá
gése által a jelenben a te 1 tiae in praesénti, et aetérnae 
kegyelmednek és a jövdben l glóriae in futúro partlelpes 
az örök dicsdségnek részesei , esse mereámur. Per eúm-
lehessünk. Ugyanazon. : dem Dóminum. 

Augusztus 17 : Szeot Jic:lnt hitvalló. 

Lengyel nemes ; később domonkos szerzetes, a lengyelek 
apostola. t 1257-ben, l(rakkóban. - Ma van Szent Lőrinc vér
tanu oktévája is. 

Szentmise: Os justi, 1292. l. 
A 2. könyörgés: megemlékezés Nagyboldogasszonyról, 1113. 1., 

a 3. : Szent Lőrinc nyolcadáról, 1106. l. 

Gerjeszd fel Urunk Egy-~ Excita, Dómine, in Ecelé
házadban a Lelket, sia tua Splritum, cui 

melynek Szent Lőrinc levita beátus Lauréntius Levita 
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azolgált, hogy mi ugyanazzal servivit: ut, eódem nos rep
eltelve igyekezzünk szeretni, léti, studeámus amáre quod 
amit őszeretett és megtenn i, amávit, et ópere exercére 
amire tanitott. Ami Urunk... quod dócult. Per Dóm i num 
ugyanazon Szentlélekkel. 1 ... in unltáte ejúsdem. 
A 2. csendes Imádság: Nagyboldogasszonyról, 1115. J., a 3. Szent 

, Lőrinc nyolcadáról: 
A ldozatunkat, Urunk, ké- sacrificium nostrum tibi, 

J-\ rünk, Szent Ulrinc kö- Dómine, quaesumus, be
nyörgése tegye szentté előt- átl Laurentil precátio sancta 
ted, hogy akinek tiszteletére conclliet: ut, cujus honóre 
ünnepélyesen bemutattuk, solémniter exhibétur, ejus 
annak érdemei által váljék l méritis efflciátur accéptum. 
elfogadottá. A mi Urunk. Per Dóminum 

Prefáció: a Szent SzCizröl, 566.1. 
A 2. áldozb utáni imádság: Nagyboldogasszonyról, 1115. J., a 

3. Szent Lőrinc nyolcadáról: 

Könyörögve kérünk, min- súpplices te rogámus, Offi
denható lsten, hogy ki- nl potens Deus: ut, quos 

ket a mennyei adományok- donis caeléstibus satiásti, 
kal tápláltál, Sze nt Lőrinc intercedénte beáto Lauréntio 
vértanud közbenjárására Mártyre tuo, perpétua pro
őrfzd meg örök oltalmadban. tectlóne custódias. Per Dó-
A mi Urunk. minum. 

Augusztus 18: Nagyboldogasszony nyolcadának 4-lk napja. 

Ugyanezen a napon Oli az Egyház Szent Agapitus vértanu 
eml~kezetét. Tizenöt esztendős ifjú volt, amikor 275-ben lefejezték. 

Szentrnise: ugyanaz, mint az ünnepen, 1113. l. 
• • A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Agapltusról: 

Orvendjen Egyházad, ls- Laetétur Ecclésia tua, 
ten,Szent Agapitus vér- Deus, beáti Agapiti Már

tanud pártfogásában bizva : tyris tul confisa sulfráglis: 
és dicsőséges imádságára atque, ejus précibus glorió
az áldozatkészségben tart-~ sis, et devóta permáneat, 
son ki és éljen biztonság- et secúra consistat. Per 
ban. A mi Urunk. Dóminum. 

A 2. csendes imádság: Szent Agapltusról: 

fogaddei,Urunk,azadomá-~ súsclpe, Dómine, múnera
nyokat, amelyeket annak quae in e jus tibi solem

az ünnepén mutatunk be ne- nitéVe deférimus: eu jus nos 
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ked, kinek oltalmától remél-l confidimus patrocfnio libe
jük szabadulásunkat. A ml. rári. Per Dóminum. 

A 2. Aldozás utáni imádság: Szent Agapltusrtl: 

Betöltötted, Urunk, csalá- satlásti, Dómine, faml
dodat a szent adomá- liam tuam munéribus 

nyokkal; kérünk, ü dl ts is sacris: e jus, quaesumus, 
fel minket mindenkor annak semper lnterventióne nos 
a közbenJárására, kinek ün- réfove, cujus solémnia ce
nepét üljük. A mi Urunk. ; lebrámus. Per Dómlnum. 

Augusztus 19: Eudes Szent János hitvalló. 

jézus és Mária Szent Szlve tiszteletének nagy apostola. Erre 
a célra külön papi társulatot alapltott. t 1680-ban. 

Szentmise: Osjustl, 1292.1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
János hitvallódat jézus joánnem Confessórem 

és Mária szentséges Szlve tuum ad cuitum sacrórum 
tiszteletének helyes elllmoz- Córdium jesu et Mariae rite 
d! tására csodálatosan láng- promovéndum mirablliterin
ralobbantottad és vele Egy- flammástl, et per eum no
házadban új családokat ala- vas in Ecclésia tua famflias 
kfttattál, add meg, kérünk, congregáre vol u Isti: praesta 
hogy akinek jámbor érde- quaesumus; ut cujus pia 
meit tiszteljük, erényeinek mérita venerámur, virtutum 
példáján is okuljunk. Ugyan- quoque instruámur exém
azon a mi Urunk. piis. Per eúmdem Dóminum· 
(A 2. könyörg~s. csendes és áldozás utáni Imádság : Nagyboldog-

asszonyról, 1113., 1115. l.) 
Prefáció Szfiz Máriáról 566. l. 

Aupsztus 20 : Szent Bernát ap6.t, egyh6.ztanit6. 

Burgundi nemes volt. Egyszerre 30 tArsával együtt szerzetes 
lett Clteauxban, majd megalapítja Clairveaux-t, ahol Szent Be
nedek szellemét igyekszik a legnagyobb pontossággal megvalósl
tanl. A nagy szónok ; kiváló tudós ; a ododor mellifluuso; a téve
dések elleni küzdelem ben e rós harcos. t 1153-ban. 
Szentmise: In medio, 1288. 1., a justus cor suum kezdet(i szent 

leckével, 1291. l. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozás utáni imádság : Nagyboldog 

asszonyról, 1113., 1115. 1.) 
Prefáció Szfiz MáriAról 566. l. 
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Augusztus 21 : Chantal Fremiot Szent johanna Franciska 
özvegy. 

özvegysorsra jutva, u Imádságnak, a felebaráti szeretetnek 
és négy gyermeke nevelésének szentelte napjait. Majd 161~ban 
Szalézi Szent Ferenc biztatásAra és tflmogatflsával megszervezte 
a ovlzitációs apflcflk• kongregflciójilt. t 1641-ben, Moulinsban. 

Szenbnise: Cognóvl, 1316. 1., az alábblak kivételével: 

Könyörgés. Mindenható és 
irgalmas lsten, ki a sze

retetedtől lángragyúlt Szent 
johanna Franciskát, a töké
letesség útján az élet min
den ösvényén, csodálatos 
lelkierővel ajándékoztad 
meg és aki Egyházadat ál
tala új családdal akartad 
ragyogóvá tenni: érdemeire 
és könyörgésére · engedd, 
hogy mi, akik gyöngesé
gOnket tudva, a te erddben 
blzunk, az égi kegyelem se
gitségével minden akadályt 
legyőzzünk. A mi Urunk. 

Orátio. Omnipotens et mi
séricors Deus, qui beá

tam joánnam Franclscam 
tuo amóre succénsam, ad
mirábili spirítus fortitúdine 
per omnes vitae sémitas in 
via perfectiónis donásti, 
quique per illarn illustráre 
Ecclésiam tuam nova prole 
voluisti: e jus méritis et pré
cibus concéde; ut, qui in
firmitátis nostrae cónscil 
de tua virtúte confldimus, 
caeléstis grátiae auxllio cun
cta nobis adversántia vin
cámus. Per Dóminum. 

(A 2. könyörgés: megemlékezés Nagyboldogasszonyról, ll 13. J.) 

Csendes imádság. A szere- secreta. Illo nos amóris 
tet olyan tüzére gyujt- igne, quaesumus, Dó

son minket, kérünk, Urunk, mine, haec hóstia salutárls 
ez az üdvötszerzll adomány, lnflámmet: quo beátaejoán
amilyennel Szent johanna nae Franciseae cor vehe
Franciska szivét gyujtotta ménter incéndit, et fiam
oly hatalmasan lángra és mis adússit aetérnae carltá
emésztette meg az örök sze- tis. Per Dóminum nostrum 
retet tüzével. A ml Urunk. jesum Christum. 

, (A 2. csendes lmádsag: Nagyboldogasszonyról, lll !i. 1.) 

1\ ldozás utáni imádság. postcommunio. Splritum 
t-\ Öntsd belénk, Urunk, nobis, Dómine, tuae 
szereteted Lelkét és tedd, cariUtis infúnde: ut, quos 
hogy mi, akiket a mennyei caeléstis panis virtúte sa
kenyér erejével tápláltál, tiásti, beáta joánna Fran
Szent johanna Franciska clsca intercedénte, fácias 
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közbenjárására a földieket terréna desplcere, et te so
megvessük és téged, az egye- Ium Deum pur a mente se
dül igaz Istent tiszta szlvvel ctári. Per Dóm i num . . . in 
kövessünk. A mi Urunk. . . unitáte ejúsdem. 
ugyanazon Szentlélekkel. 

(A 2. áldozás utáni imadsag : Nagyboldogasszonyról, 1115.1.) 

Aupsztus 22 : Nagyboldogasszony nyolcada. 
Ugyanezen a napon üti az Egyhaz Szent Timót, Ipoly él 

Szlmforián vértanuk emlékezetét. Az elsőt lefejezték 311-ben; 
lpolyt, aki a hit védelmére sokat tett tollával, Szá!llúzték és Igy 
balt meg 235-ben; Szlmforiánt fiatal korában lefejezték 180 kö-
rül Galliában. . 

Szentnúse: ugyanaz, mint az Dnnepen, 1113. I. 
A 2. könyörgés : megemlékezés a szent vértanukról: 

Kérünk, Urunk, megen- Auxilium tuum nobis, Dó-
gesztelődötten nyujtsd segit- mine, quaesumus, piacátu
ségedet; és Sz en t Timót, impénde: et, intercedéntls 
Ipoly és Szimforlán vérta- bu's beátis Mártyribus tuis 
nuld közbenjárására ter- Timótheo, Hippólyto et 
jeszd ki fölénk könyörülő Symphoriáno, déxteram su
jobbodat. A mi Urunk Jé- per nos tuae propitiatlónis 
zus Krisztus, a te F1ad exténde. Per Dóminum no-
által, ki veled. st rum jesum Christ um 

A 2. csendes Imádság : a szent vértanukról : 

Legyen, Urunk, elfogadott A ccépta tibi sit, Dómine, 
előtted az adomány, me- t-\ sacrátae plebis oblátio 

lyet a neked szentelt nép pro tuórum honóre Sanctó
szenteid tiszteletére be- rum: quorum se méritis de 
mutat, tudva, hogy érde- tribulatióne perceplsse cog
meik miatt nyert a bajban nőscit auxílium. Per Dó-
segítséget. A mi Urunk. minum. 

A 2. áldozás utáni Imádság : a szent vértanukról : 

Az isteni áldozati lakoma Divini múneris largitáte 
bőségével eltelve,kérünk, satiáti, quaesumus, Dó

Urunk Istenünk, hogy mine Deus noster: ut, inter
Szent Timót, Ipoly és Si1m- cedéntibus sanctis Mártyri
forián vértanuk közbenjá- bus tuis Timótheo, Hippó
rására a benne való rész- ; lyto et Symphoriáno, in ej us 
vétellel mindenkor élhes-j semper participatióne vivá-
sünk. A mi Urunk. . mus. Per Dóminum. 

Misszál~. 71 
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Aupsztus 23 : Benlel S:unt Fülöp hitvalló. 
A szcrvltarend törvényhozója és nagy elterjesztllje. Mlnt 

apostoll prédikátor jllrta be az orsúgokat. t 1285-ben, Todlban. 
Ugyanezen a napon illi az Egybllz Szent Bertalan apostol 

ünnepének vigllllljAt. 

Szentmise: justus ut palma. 1295. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, kl ne- Qritio. Deus, qui per beá
künk Szent Fülöp hit- tum Phillppum Confes

vallódban az alázatosság kl- sórem tuum, exlmium nobis 
váló példáját nyujtottad : humilitátis exémplum tri
add meg szolgáidnak, hogy b u Isti: da fámulis tu is p ró
lit utánozva a világ javalt spera mundl ex ejus imita
megvessék s szOntelenül a tióne desplcere, et caeléstia 
mennyeieket keressék. A mi semper inqulrere. Per Dó-
Urunk. minum. 
(A 2. könyörgés, csendes ~s áldozll! utáni lmáds~g : megemlékezés 
Sunt Bertalan apostol vigillllj~ról az Ego autern ktzdetll szent· 

mise könyör.gélie!vel, 1245. 1.) 

Utolsó evangélium: a vigilillról, 1246.1. 

Aupsztus 24: Szent Bertalan apostol. 
Kappadoclllban, ArrnénlAban 6s Indlllban hirdette lsten or

azAgllt. A~hja~~:e& eleventn lehúzatta róla a bőrt, azutlln lefejez
ttt 1 e Albanopo.~llsban. 

Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) Introitus. (Psalm. 138, 17.) 

mily tlszteletreméltók mlhl autern nimis ho-
előttem, lsten, a te noráti sunt amid tui 
barátaid: mily ha tal- Deus: nimis confor-

mas a számuk. (Zs. 138, tátus est principátus eórum 
1-2.) Uram, te megvizsgál-l (Psalm. Ibid., 1-2.) Dómine 
tál és ismersz engem; tu- probástl me, et cognovlsti 
dod, ha leülök és ha felkelek. me: tu cognovlstl sessiónem 
r. Dicsőség az Atyának és meam, et resurrectlónem 
Fiúnak és Szentléleknek. meam. r. Glória Patri. 

Könyörgés: Mindenható Qritio. Omnipotens sem
örök lsten, ki e napon pltérne Deus, qui hujus 

Szent Bertalan apostolod diéi venerándam sanctám
ünnepével nekünk tiszte- que laetitiarn in beáti Apó
letes és szent örömet nyuj- i stoli tui Bartholomael festl
tottál, add . meg Egyhá- , vitáte tribuist l: da Ecclé-
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zadnak, kérünk, hogy sze
resse, amiben ő hitt és hir
desse, amit tőle tanult. A mi 
Urunk. 
Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a korintusiakhoz Irt 

leveléből. (1. 12, 27-31.) 

siae tuae, quaesumus; et 
amáre quod crédidit, et 
praedicáre quod dócuit. Per 
Dóminum. 
Uctio Epfstolae beáti Pauli 
Apóstoll ad Corlnthios. (1. 

12, 27-31.) 

Fratres: Vos estis corpus 
Christi, et membra de 

membro. Et quosdam qui
dem pósuit Deus in Ecclésia 
primum apóstolos, secúndo 
prophétas, tértio doctóres, 
delnde virtútes, exlnde grA
tias curatiónum, opitulatió
nes, gubernatiónes, génera 
linguárum, interpretatiónes 
sermónum. Numquid omnes 
apóstoli? numquid omnes 
prophétae? numquid omnes 
doctóres? numquid omnes 
virtútes? numquid omnes 
grá t iam habent curatiónum? 
numquid omnes linguis lo
quúntur? numquid omnes 
interpretántur? Aemulá
minl autern charfsmata me
Hóra. 

Testvérek: Ti pedig l(risz
tus teste vagytok, és 

egyenként tagjai. Éspedig 
némelyeket az lsten az egy
Ilázban először apostolokká 
tett, másodszor prófétákká, 
harmadszor tanftókká, az
után némelyeknek csoda
tevő erőt adott, továbbá 
gyógyftás adományát, se
gélynyujtásokat, kormány
zást, nyelvek nemeit, be
szédek értelmezését. Vajjon 
mindnyájan apostolok-e? 
Vajjon mindnyájan prófé
ták-e? Vajjon mindnyájan 
tanftók-e? Vajjon mindnyá
jan csodatevök-e? Vajjon 
.mlndnyájuknak megvan-e a 
:gyógyltás adománya? Vaj
jon mindnyájan beszélnek-e 
nyelveken? Vajjon mind
nyájan értelmeznek-e ? Törekedjetek azonban a jobb 
-adományokra. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 17J Graduale. (Ps. 44, 17-18.) 
-és 18.) Az egész világ feje-

1 

Constltues eos prfncipes su
delmeivé teszed őket: emlé- per omnern terram: mémo
kezetessé teszik nevedet, i res erunt nóminls tui, Dó
Uram. J. Atyáid helyébe mine. '1. Pro pátribus tuis 
fiaid szaletnek s dicsérni nati sunt tibi filii: proptérea 
fognak érte a népek. pópuli confitebúntur tibi. 

Alleluja, alleluja. '1. Té-~ Allelúja, allelúja. J. Te 
ged, Uram, az apostolok di- gloriósus Apostolórum cho
csőséges kara dicsér. Alle-l rus laudat, Dómine. Alle-
luja l lú.ia. 
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+ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(6, 12-19.) 

Az i dllben: Kiméne Jézus a 
hegyre imádkozni és az 

egész éjtszakát lsten imádá
sában tölté vala. Másnap 
eli!hfvá tanftványait, és ki
választa közülök tizenket
tilt (kiket eineveze aposto
loknak): Simont, kit Péter
nek is nevezett, és Andrást, 
annak fivérét, Jakabot és 
Jánost, Fülöpöt és Berta
lant, Mátét és Tamást, Ja
kabot, Alfeus fiát és Si
mont, ki Zelotának hivatik, 
és Judást a Jakabét, és is
karioti Judást, ki áruló lett. 
És lemenvén velük, meg
álla egy sik helyen, vele ta
nltványainak serege és nagy 
népsokaság egész Judeából, 
Jeruzsálembill, Tirus és Szi
don tengermellékéri!l, kik 
jöttek vala, hogy hallgas
sák i!t és meggyógyuljanak 
betegségeikből; akiket pe
dig tisztátalan lelkek gyö
törtek, meggyógyulának. És 
az egész sereg igyekszik vala 
il t illetni; mert eri! méne ki 
bellile, és meggyógyftá 
rnindnyájukat. 

Felajánlásra. (Zsolt. 138, 
17.) Mily tiszteletreméitók 
előttem, lsten, a te bará
taid, mily llatalrnas a szá
muk. 

Csendes imádság. Szent 
Bertalan apostolodnak 

ünnepét rnegülve, kérünk, 
Urunk, hogy annak segltsé-

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. 

(6, 12-19:) 

In illo témpore: xiit Jesus 
in montem oráre, et erat 

pernóctans in oratióne Dei. 
Et cum dies f;.ctus esset, vo
cávit disclpulos suos, et elé
glt duódecim ex ipsis (quos 
et Apóstol os nominávit): Si
rnónern, quem cognominá
vlt Pet rum, et Andréarn fra-. 
t rem e jus, Jacóbum et Joán
nem, Phillppum et Bartho· 
lomaeum, Matthaeum et 
Thornam, Jacóbum Alphaei 
et Simónem, qui vocátur 
Zelótes, et Judarn Jacóbi, 
et Judarn lscariótem, qui 
fuit próditor. Et descéndens 
cum illis, stetit in loco cam
péstri, et turba discipuló
rum ejus, et multitúdo co
piósa plebis ab omni Judaea, 
et Jerúsalem, et maritima, 
et tyri, et Sidónis, qui vé
nerant, ut audlrent eum, et 
sanaréntur a languóribus 
suis. Et qui vexabántur a 
spirltibus immúndis, cura
bántur. Et omnis turha 
quaerébat eum tángere, quia 
virtus de illo exlbat, et sa
nábat ornnes. 

Offertorium. (Ps. 138, 17.) 
Mihi autern nimis honoráti 
sunt arnici tul, Deus: nimis 
confortAtus est principátus 
eórum. 

S ecreta. Beátl Apóstol 
tui Bartholomaei so 

lémnia recenséntes, quae 
sumus, Dórnine: utejus au 
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gével elnyerhessük a te jó té- xlllo tua beneffela capiámus; 
teményeidet, akinek tiszte- pro quo tibi laudis hóstia 
letére neked e dicsérő ado- immolámus. Per Dóminum 
mányokat feláldozzuk. Ami. nostrum jesum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 
Aldozásra. (Mt. 19, 28.) Communio. (Matth. 19, 

TI, kik engem követtetek, 28.) Vos qui secúti estls me, 
trónon fogtok ülni, ltélvén, sedébitis super sedes, judi
Izrael tizenkét nemzetsége cántes duódecírn tribus ls-
felett, mondja az úr. rael, dicit Dómlnus. , 
A 1dozás utáni imádság. Ma

J-\ gunkhoz vettük, Urunk, 
az örök megváltás zálogát; 
legyen ez, kérünk, Szent 
Bertalan apostolod közben-

. járására, egyformán segí
tönk mind a jelen, mind a 
jövő életre. A mi Urunk. 

Postcommunio. Sump
tum, Dómine, pignus 

redemptlónis aetérnae: sit 
nobis, quaesumus; interve
niénte beáto Bartholomaeo 
Apóstolo tuo, vitae praesén
lis auxilium páriter et futú
rae. Per Dóminum. 

Augusztus 25: Szent Lajos klrély, hitvalló. 
Tizenkét esztendős korAban Franciaorsz.Ag királya lett. De 

anyja arra tanította, hogy inkább a halált, mint a súlyos bűnt 
viilassza: azért megmaradt a trónon is aszkétllnak. K eresztts. 
hadjAratra vonult és ott halt meg, l Z70-ben. 

Szenbnise: Os justl, 1292.1., az alllbbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Szent 'Qrátio. Deus, qui beátum 
Lajos hitvallódat a föl-J Ludovlcum Confessó

dl királyságból a menny- 1 rem tuum de terréno regno 
ország dicsöségébe he- i ad eaeléslis regni glóriam 
lyezted, tégy minket, ké-1 transtullsti: e jus, quaesu
rünk, érdemeiért és közben- 1 mus, méritis et intercessióne 
járására, a királyok Királyá- ' Regis regum jesu Christi 
nak, jézus Krlsztusnak, i Filii tui fácias nos esse con
fiadnak társaivá : Ki veled. : sórtes: Qui tecum. 

Szentlecke: justum dedúxit, 1259.1. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(19, 12-26.) (19, 12-26.) 

Az időben: Mondá Jézus {" illo témpore: Dixit Jesus 
tanltványainak e példa- disclpulls suis parábolam 

beszédet: Egy nemes ember hane: Homo quidarn nóbills 
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messze földre méne, hogy ábiit in regiónem longln
királyságot nyerjen és visz- quam acclpere sibi regnum, 
azatérj en. Azért elöhlván tfz et revért i. Vocátis autern de
azolgáját, átada nekik tlz cem servis suis, dedit eis de
minát Igy szólván hozzá- cem mnas, et ait ad illos: 
juk: Ozérkedjetek, mlg oda- Negotiámini dum vén i o. Ci
leszek. Polgártársai pedig ves au tem ejusóderant eum: 
gyíilöllk vala öt, és követ- et misérunt legatiónem post 
seget küldének utána,mond- lllum, dicéntes: Nólumus 
ván: Nem akarjuk, hogy ez hunc regnáre super nos. Et 
rajtunk uralkodjék. És Jön, factum est, ut redlret ac
hogy mikor elnyervén az cépto regno: et jussit vocári 
uralkodást, hazament, elő- servos, quibus dedit pecú
hivatá ama szolgákat, kik- niam, ut sciret quantum 
nek a pénzt adta, hogy quisque negotiátus esset. 
megtudja, kl mennyit szer- Venit autern primus, dlcens: 
zett vele. Előjöve tehát az Dómine, mna tua decern 
elsö, mondván: Uram, a te mnas acquislvit. Et ait Illi: 
minád tfz minát hozott. És· Euge bone serve, quia in 
mondá neki: Örülj jó szol- módico fuisti fi dé lis, eris po
gám, mivelhogy a kevésben testátern habens super de
hű voltál, legyen hatalmad cem clvitátes. Et alter ve
tlz város felett. A második nit, dicens: Dómlne, mna 
is előjöve, mondván: Uram, tua fecit quinque mnas. Et 
a te minád öt mlnát nyert. hule ait: Et tu esto super 
Ennek is mondá: Te meg quinque clvitátes. Et alter 
légy öt város felett. Ismét a venit, dicens: Dómine, ecce 
másik jöve, mondván: mna tua, quam hábui repó
Uram, itt van a minád, me- sitarn in sudário: tlmui 
lyet eitettem a keszkenőben; enim te, quia homo austé
rnert féltem töled, minthogy rus es: tollis quod non po
szigorú ember vagy, elve~ suísti, et metis quod non 
szed, amit le nem tettél, és seminástl. Dicit ei: De ore 
learatod, amit nem vetettél. tuo te júdico, serve nequam. 
Mondá neki: Magad szájá- Sciébas quod ego homo au
ból ltéllek meg téged, go- stérus sum, tollens quod 
nosz szolgal Tudtad, hogy non pósui, et metens quod 
én szigorú ember vagyok, el- non seminávi: et quare non 
veszem, amit le nem tettem, dedlsti pecúniam meam ad 
és learatom, amit nem vetet- . mensam, ut ego vénlens, 
tem; miért nem adtad tehát ll cum usúris útique exegls
pénzemet a pénzváltóasz- , sem illam? Et astántibus 
tal ra, hogy visszatérvén, ka- l dixit: Auférte ab illo mnam, 
roatostul kaptam volna meg ! et date illi, qui decern mnas 
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azt? És a körlllállóknak habet. Et dlxérunt ei: Dó
mon dá: Vegyétek el tőle a mlne, habet decem mnas. 
minát, és adjátok annak, ki- Dlco autern vobis: Quia 
nek tlz mlnája vagyon. És .omni habéntl dábltur, et 
mondák neki: Uram, már abundáblt: ad eo autem, 
van tiz minája. Mert azt qui non habet, et quod ha
mondom nektek, hogy mind bet, auferétur ab eo. 
annak, akinek vagyon, ada-
tik és bővelkedni fog; attól meg, akinek nincsen, amije 
van is, el fog vétetn!. 

Csendes imádság. Add 
meg, kérünk, minden

ható lsten, hogy amint 
Szent Lajos hitvallód a vi
lág örömeit megvetve egye
dül a Krisztus Király tet
szését kereste, úgy tegyen 
imádsága minket elfogadot
takká előtted. Ugyanazon a 
ml Urunk jézus Krisztus, 

. a te Fiad tiltat, ki veled. 
, 

Secreta. Praesta, quaesu
mus, omnipotens Deus: 

ut, sicut beátus Ludovicus 
Contéssor tu us, spretis mun
di oblectaméntis, soli Regi 
Christo piacére stúduit; ita 
ejus orátio nos tibi reddat 
accéptos. Per eúmdem Dó
minum nostrumJesum Chris
tum, Filium tuum, qui tecum 
vivit et regnat. 

1\.ldozás utáni imádság. ls- postcommunio. Deus, qui 
J-\ ten, ki Szent Lajos hit- beátum Confessórem 
vallódat a földön csodála- tuum Ludovlcum mirificásti 
tossá és az égben dicsősé- in terris, et gloriósum in cae
gessé tetted, tedd őt, ké- lis feclsti: eúmdem, quae
rünk, Egyházad oltalmazó- sumus, Eccléslae tuae con
jává. A mi Urunk Jézus stltue defensórem. Per Dó
Krisztus, a te Fiad által, ki .

1 

minum nostrum Jesum 
veled él és uralkodik. Christum, Filium tuum, 

Au psztua 26: Szent Zellrln pipa és vértanu. 

A szent pipa sokat kQzdlltt kora téves tanitisai ellen es mia~ 
vértanu halt meg 217-ben. 

Szentmise: SI diligis 1248. l. 
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Augusztus 27: Calazanel Szent józsef hitvalló. 
Az itjúsl!.g nevelésével foglalkozó piarista-rend alapltója. Sok 

üldözés és félreértés után, 91 éves korliban halt meg, 1648-ban, 
Rómában. Legyőzhetetlen türelini:ért második Jóbnak nevezték. 

Bevonulásra. (Zs. 33, 12.) l Introitus. (Ps. 33, 12.) 

llöjjetek, fiaim, hall- lltenlte, filii, audite me: 
gassatok reám, hadd l timórem Dómini do-
oktassalak az úr fé- cébo vos. (Ps. ib., 2.) 

Jeimére. (Zs. 33, 2.) Áldom Benedicarn Dómlnum in 
az Urat minden idöben: aj-l omni témpore: semper laus 
karnon van dicsérete szün- 1 ejus in ore meo. Y. Glória 
telen. Y. Dicsöség. 1 Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Szent ·Qrátio. Deus, qui per san
József hitvallód általi ctum joséphum Con

az Ifjúságnak a tudomány és 1 fessórem tuum, ad erudién
jámborság szellemében való l dam spiritu intelligéntlae ac 
tan! tására Egyházadnak új pietátis juventútem, novum 
segitséget méltóztattál nyuj- 1 Ecclésiae tuae subsldium 
taní, add meg kérünk, hogy l providére dignátus es: prae
példájára és közbenjárására sta, quaesumus; nos, ejus 
úgy cselekedjank és tanlt-

1 
exémplo et intercessióne, ita 

sunk, hogy az örök jutalmat j fácere et docére, ut praern la 
elnyerjük. A mi Urunk Jé- consequámur aetérna. Per 
zus Krisztus. Dóminum. 

Szentleck.e: justum dedúxit, 1259. l. 
Atvonulásra. (Zs. 36, 30- Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 

31.) Bölcseséget beszél az Os j usti meditábitur sapién
igaznak szája, és igazságot tiam, et lingua e jus loquétur 
szól nyelve. Y. Szlvében van judici um . ..,. ·Lex Dei e jus 
lstenének törvénye s nem in corde ipsfus: et non sup-
ingadozik lépése. plantabúntur gressus ejus. 

Alleluja, alleluja. r. (Ja- Allelúja, allelúja. r. (jac. 
kab l, 12.) Boldog a férfiú, l, 12.) Beátus vir, qui suf
aki a kisértést kiállja, me rt fert tentatiónem: quóniam 
hűnek találtatván, elnyeri cum probátus fúerit, accípiet 
az élet koronáját. Alleluja. corónam vitae. Allelúja. 
~ A szent evangélium sza- ~uéntia sancti Evangélii 
kíLsza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(18, 1-5.) (18, 1-5.) 

Az idöben: jézushoz járu- l" illo témpore: Accessérunt 
Iának a tanítványok, disclpuli ad jesum, di

mondván : Ugyan ki na- céntes: Quis p utas major 
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gyobb a mennyek országá- est in regno caelórum? Et 
ban? es magához hivott ádvocans jesus párvulum, 
jézus e$y kisdedet, közéjük státuit eum in médio eórum, 
álli tá es mondá : Bizony et dixit: Amen d i co vobis, 
mondom nektek, ha meg 1 nisi convérsi fuéritis, et ef
nem változtok, és nem lesz- 1 ficiámini sicut párvuli, non 
tek, mint a kisdedek, nem 1 intrábitis in regnum caeló
.mentek be a mennyek or- rum. Quicúmque ergo hu
szágába. Aki tehát meg- ! miliáverit se, sicut párvulus 
alázza magát, mint ez a l iste, hic est major in regno 
kisded, az nagyobb a meny-,· caelórum. Et qui suscé
nyek országában. És aki perit unum párvulum ta
btfogad egy ilyen kisdedet Jem in nómine meo, me 
az én nevemben, engem súscipit. 
fogad be. 

Felajánlásra. (Zs. 9, 17 .) Offertoriwn. (Ps. 9, 17 .) 
~ szegények kivánságát az Desidérium páuperum exau
Ur meghallgatta: szlvük dlvlt Dóminus: praepara
óhajtását füled meghal- tiónem cordis eórum audivit 
Jotta. auris tua. 

Csendes imádság. Oltáro- secreta. Altáre tuum, Dó
dat elhalmozzuk, Urunk, mine, munéribus cumu

a felajánlott adományok- lámus oblátis: utejus nobis 
kal, hogy annak könyörgé-l fiant supplicatióne propltia, 
sére, akit nekünk segltségül

1 
cujus nos donásti patrod

és pártfogóul adtál, szerez- nio adjuvári. Per Dóminum 
zenek nekünk engesztelést. nostrum jesum Christum, 
A mi Urunk. Fílium tuum. 

Aldozásra. (Márk 10, 14.) Communio. (Marc. 10, 14.) 
Hagyjátok a kisdedeket hoz- Slnite· párvulos venire ad 
zárn jönni és ne akadályoz- me, ef ne prohibuéritis eos: 
zátok őket; mert ilyeneké az tálium est enim regnum 
lsten országa. Dei. , 
A ldozás utáni imádság. Az 

t-\ üdvöthozó misztérium
ban,Urunk, megszentelódve: 
kérünk, hogy Szent józsef 
hitvallód közbenjárására a 
jámborság gyarapodásában 
mindig előbbre haladjunk. 
A mi Urunk jézus Krisztus, 
a te Fiad által. 

Postcommunio. Sanctifi
cáti, Dómine, salutári 

mystério: quaesumus; ut, 
intercedénte sancto josépho 
Confessóre tuo, ad majus 
semper proficiámus pietátis 
increméntum. Per Dómi
num nostrum jesum Chri
stum Filium tuum. 



1130 AUGUSZTUS lS. 

Aupsztus 28 : Szent Agoston püspök, hltvaU6 és egyház
tanító. 

Tagastéban szilletett e&zak-AfriUban; atyja eleinte pogany, 
anyja Szent Monlka (máj. 4.) ktresztény volt. Ágoston 32 éves 
koriban tért mtg anyja könnyeire és Szt. Ambrus predikáció
jára (dec. 7.). Pap, majd Hippo püspöke lett. Szóval és Irássat 
az Igaz hit védelmezője volt. t 430-ban. 

Ugyanezen a napon illi az Egyház Szent Hermes vértanu 
emléktzetét. Elö'kelö római volt. A 2. szAzadban szenvedett v~r
tanúságot Rómában. 

Szentmise: ln médto, 1288.1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Adésto supplica
mindenható lsten, kö- tlónlbus nostrls, omnl

nyörgésünket; és akikbe potens Deus: et, quibus fi
jóságod iránt reményt és bi- dúciam sperándae pletátis 
zalmat öntesz Szent Ágos- indúlges, lntercedénte beáto 
ton hitvallód és püspököd \ Augustlno Confessóre tuo 
közbenjárására, engedd meg atque Pontifice, consuétae 
kegyesen, hogy szokott ir- ! misericórdlae tribue benf
galmadat érezzék. A mi l gnus efféctum. Per Dómi-
U runk. num. 

A 2. könyörgés : megtrniékezés Szent ·Herm es vértanuról : 
lsten, kl Szent Hermes Deus, qui beátum Her-

vértanudat a szenvedésben métem Mártyrern tuum vir
az állhatatosság erényé- túte constántiae in passióne 
vel meger6sftetted ; add, roborásti: ex e jus nobis 
hogy 6t utánozva Irántad Imitatlőne tribue; pro arnó
való szeretetből a világ ja- re tuo próspera mundl de
vatt megvessük és semmi- spfcere, et nulla e jus advérsa 
féle szenvedését61 se féljünk. formidáre. Per Dómlnum 
A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

A Oraduale utAn ezt mondják: 
Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps, 

88, 21.) Megtaláltam Dávi- 88, 21.) lnvénl David ser
dot, a szolgámat, felkentem v um meum, ó leo sancto me o 
6t. szent olajommal. Alle- unxi eum. Allelúja. 
lu Ja. 

A 2. csendes Imádság: Szent Hermesről : 
A dfcsén~ áldozatot be-~ Sacriffcium tibi, Dómine, 

mutatva neked, lJ runk, szen- laudis offérimus in tuórum 
teid emlékére, kérünk, add, commemoratlóne Sanctó-
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hogy ami azoknak dlcsc5sé-~ rum: da, quaesumus; ut, 
get hozott, nekünk Odvössé- quod illls cóntullt glórlam, 
günkre váljék. A ml Urunk, J nobis prosit ad salútem. Per 
Jézus Kisztus. Dóminum. 

A 2. AldozAs utAnl lmAdsAg : Szent Hermesről : 

A mennyel áldással el- Replétl, Dómine, benedic-
töltve, kérjük, Urunk, ke- tlóne caelésti, quaesumus 
gyességedet, hogy Szent eleméntiam tu am: ut, inter
Hermes vértanu d közbenjá- cedénte beáto Herméte Már
rására alázatos áldozatunk l tyre tuo, quae humlllter 
üdvös hatását érezhessük. gérlmus, salúbriter sentlá-
A mi Urunk. mus. Per Dóminum. 

Augusztus 29: Keresztel6 Szent Jénos fejvétele. 
Keleten mAr az 5. szAzadban m~ült~k ezt a napot, melyen 

Herodes Antipas Salome theUrt lefejeztette az úr előhlrnökét. 
Ugyanezen a napon Uli az EgyhAz Szent Szabina vértanu 

emlékezetét. Özveey; vértanú lett 126 körül RómAban. 

Bevonulásra.(Zs.ll8,46,47.) lntroitus. (Ps. 118, 46-47.) 

llizonyságaidról kirá- lloquébar de testlmó-
lyok előtt beszélek ni is tu is in conspéctu 
és nem szégyenülök regum, et non con-

meg; parancsaidról elméi- fundébar: et medltábar in 
kedem, mert szeretem őket. l mandátis tuis, quae dlléxl 
(Zs. 91, 2.) Jó dolog az nimis. (Ps. 91, 2.) Bonum 
Urat dicsérni és nevednek, 1 est confitéri Dómlno: et 
ó, Felséges, éneket zen-

1
! psállere nóminl tuo., Altls-

geni. -r. Dicsőség. sime. -r. Glória Patri. 

Könyörgés. Keresztelő Qrátio.Sanctl Joánnis Ba
SzentJános vértanu d és ptlstae Praecursórls et 

elllfutárod tiszteletreméltó Mártyris tui, quaesumus, 
ünnepe, kérünk, Urunk, Dómme, veneránda festlvl
nyujtson hathatós segltsé- tas: salutáris auxllii nobis 
get üdvösségünkre: Ki élsz. praestet efféctum: Qui vivis. 

A 2. könyllrgés: megemlékezés Szent SzabinAról : 

Isten, ki hatalmad egyéb Deus, qui Inter cétera po-
csodái között a gyönge téntiae tuae mirácula étiam 
nemnek is megadtad a vér- in sexu frágili victőriam 
tanuság diadalát, engedd ke- martyril contullsti: concédt 
gyesen, hogy akik Szent propltius; ut, qui beátae Sa
Szabina vértanu d születés- blnae Mártyris tuae natalltla 
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napját onnepeljük, példá- l cóllmus, per e jus ad te exém
jára, irányitsuk hozzád lép-l pia gradiámur. Per Dómi-
teinket. A mi Urunk. num. 

Szentlecke Jeremiás prófé- J Uctio jeremlae Prophétae. 
tát,ól. (1, 17-19.) ! (1, 17-19.) 

1\ ma napokban : Az ú r l I n diébus ill is: Factum est 
J-\ szózatot lntéze hoz- verbum Dómini ad me, 
zárn, mondván: Te tehát 1 dicens: Acclntj:e lumbos tuos, 
övezd fel ágyékodat, kelj fel l et surge, et loquere ad Juda 
és mondd el judának mind- l ómnia, quae ego praeclpio 
azt, amit parancsolok neked., tibi. Ne forrnides a fácle eó
N e ijedj meg tlllük, én sem rum: nec enim timére te tá
fogom engedni, hogy meg- ciam vultum eórum. Ego 
rettenj arcuktól. Én ugyanis quippe dedi te hódie in ci
ma erős várossá, vasosz- vitátem munitam, et in co
loppá és ércfallá teszlek té- lúmnam férream, et in mu
g~d az egész országban,Juda rum aereum, super omnern 
királyai, Memberei, papjai terram, régibus juda, prin
és a föld népe el6tt; ők har-j dpibus ej us, et sacerdótibus, 
colnak majd ellened, de le et pópulo terrae. Et bellá
nem győznek, mert én veled 1 bunt advérsum te, et non 
vagyok, hogy megszabadj t- praevalébunt: quia ego te
sal ak téged, ugymond az Ur. cum sum, alt Dóminus, ut 

Atvonulásra. (Zs. 91, 13, 
14.) Virul majd az igaz, mint 
a pálma: gyarapszik mi~t 
a Libanon cédrusa az Ur 
házában. r. (Zsoltár, 91, 3.) 
Hirdetni reggelenként ke
gyelmedet és éjjelente hűsé
gedet. 

Alleluja, alleluja. r. (Oz. 
14, 6.) Virul maJd az igaz, 
mint a ,liliom és virágozni 
fog az Ur előtt mindörökké. 
Alleluja. 

+ A szent evangéliwn sza
kasza Szent Márk szerint. 

(6, 17-29.) 

Az idi'Jben: Heródes el
küldvén, megfogatá 

jánost és megkötözteté lit a 

liberem te. 
Graduale. (Ps. 91, 13 et 

14.) justus ut palma floré
bit: sicut cedrus Liban i 
multlplicábitur in domo Dó
mini. r. (Ibid., 3.) Ad an
nuntiándum mane miseri
córdiam tuam, et veritátern 
tuam per noctem. 

A11e1úja, allelúja. r. (Osee 
14, 6.) Justus germinábit si
cut lllium: et florébit in ae
térn um ante Dóminum. Al
lelúja. 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Marcum. (6. 

17-29.) 

I n illo térn po re: Misit He
ródes, ac ténuit joánnem, 

et vinxit eum in cárcere 
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tömlöcben Heródiás, az 6 propter Herodladem ux~ 
testvérének, Fülöpnek fele- rem Philippi fratris sui, quia 
sége miatt, kit elvett vala. dúxerat eam. Dicébat enim 
Mert azt mondotta János Joánnes Heródi: Non licet 
Heródesnek: Nem szabad tibi habére uxórem fratris 
neked testvéred feleségét tui. Heródias autern insidla
blrnod. Azért Heródiás ár- bátur fili, et volébat occl
mánykodék ellene és meg dere eum, nec póterat. He
akará őt ölni, de nem tudta; ródes enim metuébat Joán
mert Heródes tart vala Já- nem, sciens eum virum ju
nostól, tudván, hogy 6 Igaz stum et sanetum: et custo
és szent férfiú és vigyáz vala diébat eum, et audi to eo 
rája és sok dologban ráhall- multa faciébat, et libénter 
gata és örömest hallgatá őt. eum audiébat. Et cum dies 
Alkalomadtán pedig, mikor opportúnus accidlsset, He
Heródes születése napján ródes natális sui coenam fe
lakomát szerzett országa cit princlpibus, et tribúnis, 
nagyjainak, ezredeseinek és et primis Oalllaeae. Cum
Galilea elökelóségeinek, be- que introlsset filia ipstus 
menvén Heródiás leánya és Herodladis, et saltásset, et 
táncolván, megtetszék He- placulsset Heródi, simúl
ródesnek és az asztaltársa- que recumbéntibus; rex ait 
ságnak. Akkor a király puéllae: Pete a me quod 
mondá a leánynak: Kérj vis, et dabo tibi. Et j urávit 
tólem, amit csak akarsz és illi: Quia quidquid pe
megadom neked. Meg ls es- tleris dabo tibi, licet dirnl
kOvék neki, hogy: Bármit dium regni mei. Quae cum 
kérsz, megadom neked, akár exilsset, dixit matri suae: 
országom felét is. Aki ki- Quid petam? At illa dixit: 
menvén, kérdé anyjától: Caput Joánnis Baptist ae. 
Mit kérjek? Amaz pedig Cumque introisset statim 
mondá: Keresztelő János cum festinatlőne ad regem, 
fejét. Nagy sietve bemenvén petivit dicens: Volo ut pró
tehát azonnal a királyhoz, tinus des mihi in disco ca
előadá kérelmét, mondván: put Joánnis Baptlstae. Et 
Azt akarom, hogy rögtön contristAtus est rex: propter 
add nekem egy táJon Ke- jusjurándum, et propter sl
resztelő János fejét. És el- mul discumbéntes nóluit 
szomorodék a király; de es- eam contristAre: sed misso 
küje és az asztaltársak miatt spiculatóre, praecépit afféri 
nem akará annak kedvét caput ejus in disco. Et de
szegni, hanem elküldvén a collávit eum ln cárcere. Et 
hóhért, megparancsolá,hogy áttullt caput ejus in dlsco: 
hozzák el az ó fejét egy tá- e(;dedit illud puéllae, et 
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Ion. ~s lefejezé 6t a tömlöc
ben és elhozá fejét egy tálon 
és átadá azt a leánynak, a 
leány r.edig anyjának adá. 
Megha Iván ezt tanltvá
nyal, eljövének és elvivék 
testét és slrbatevék. · 

Felajánlásra. (Zs. 20, 2-3.) 
Uram, hatalmadon örvend 
az Igaz és felette ujjong se
gltségeden: teljesitetted szl
vének kivánságát. 

Csendes imádság. Az ado
mányok, Urunk, melye

ket Keresztel6 Szent János 
vértanud szenvedése nap
ján neked elhozunk: kérünk, 
váljanak az 6 közbenjárása 
AltaJ idvösséginkre. A mi. 

.puélla dedit matri suae. 
Quo audlto, disclpuli ejus 
venérunt, et tulérunt corpus 
ejus: et posuérunt illud in 
monuménto. 

Offertorium. (Ps. 20, 2-3.) 
In virtúte tua, Dómine, lae
tábltur justus, et super salu
táre tuum exsultábit vehe
ménter: desidérlum ánlmae 
ejus tribuist! el. 

Secreta. Múnera, quae ti
bi, Dómine pro sancti 

Mártyrls tui joánnls Baptls
tae passlőne deférimus: 
quaesumus; utejus obténtu 
nobis proficiant ad salútem. 
Per Dómlnum. 

A 2. csendes lmtdsAg : Szent Szabintról : 

A Szent Szabina vértanud Hóstias tibi, Dómine, beá-
érdemelért neked hozott tae Sabinile Mártyris tuae 
adományokat, fogadd el, dlcátas mérltls, benignus as
Urunk, jóságosan és add, súme: et ad perpétuum no
hogy örök segitséginkre vál- bis tribue provenire subst-
janak. A ml Urunk. dium. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Zs. 20, 4.) Fe- Communio. (Ps. 20, 4.) 
jére, Uram, drágak6MI ko- Posuist!, Dómine, in cápite 
ronát helyeztél. eius corónam de lápide pre

t óso. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Cónferat 

J-\ Eszközölje ki nekünk, nobis, Dómine, sanett 
Urunk, Keresztel6 Szent joánnis Baptlstae solémni
János ünnepe, hogy tisztel- tas: ut et magnlflca sacra
jük, amit a vett fenséges ménta, quae súmpsimus, 
szentségek jelentenek s még significáta venerémur, et ln 
inkább örvendjink hatá- nobis pótius édlta gaudeá
suknak, melyet bennink l mus. Per Dóminum nostrum 
kitejtenek. A ml Urunk. jesum Christum. 

A 2. lldOús uttnl lmtd"g : Szent Szabintról : 
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Az Isteni adomány Mségé-1 Divini múneris largitáte 
vel betöltve, kélilnk, Urunk satlátl, quaesumus, Dómine 
lstenünk: hogy Szent Sza-; Deus noster: ut, in terce
bina vértanud közbenjárá- . dénte beáta Sablna Mártyre 
sára mindig ebben része- tua, ln ejus semper partJci
sülve élhessünk. A mi patlőne vivámus. Per Dó-
Urunk. ; minum. 

Aucusztus 30: Szúz MAriáról nevezett Limai Sze nt R6za szfiz. 

Délamerika, Peru elsll szentje. Fiatal korától imádság, tiszta· 
ság, vezeklés és a boldogságO! Szüz tisztelete töltötte ki életét. 
Lelki klnok gyötörték és rokonai üldözték, de türelmesen viselte. 
t 32 éves korában 1617-ben. 

Ugyantzen a napon Uli az Egyház Szent Félix és Adauctus 
vértanuk emlékezetét. Félix pap volt, Adauctus ismeretlen római, 
aki Szent Félix vértanuságát látva, csatlakozott hozzá a halfll· 
ban 304-ben. 

Szentmlse: Dilexlsti, 1309. 1., az alibbl könyörgéssel: 

Könyörgés. Minden jó ado- Qrátio. Bon6rum ómnlum 
mányozója, mindenható largltor, omnipotens 

lsten, ki a mennyel kegye- Deus, qui beátam Rosam, 
Jem harmatával Szent Rózát caeléstls grátiae rore prae
elárasztottad s a szazesség véntam, vlrginitátis et pa
és torelem diszében az in- tiéntiae decóre lndis floré
diánok között kivirágoztat- scere volulsti: da nobis fá
tad: add meg nekünk szol- mulis tu is; ut in odórem 
gáidnak, hogy kedves illata suavitátls ejus curréntes, 
után sietve, Krisztus jó Illa-, Christi bonus odor éfficl me
tává lehessünk: Kl veled él. reámur: Qui tecum. 

A 2. könyörgés : megemlékezél a szent vértanukról : 

Felségedet, Urunk, aláza- Majestátem tuam, Dó-
tosan kérjük: hogy amint mine, súppllces exorámus: 
minket szenteid emlékével ut, sicut nos júgiter Sanctó
szüntelenül megörvendez- rum tuórum commemora
tetsz, úgy könyörgésükre tlóne laetlficas; ita semper 
mindenkor védelmezz. A mi supplicatióne deféndas. Per 
Urunk. Dóminum. 

A 2. csendes imádsiig: a szent vértanukról: 

Tekints, Urunk, néped l Hóstias, Dómine, tuae 
adományaira; érezze, hogy plebis inténde: et, quas in 
amit szenteid tiszteletére honóre Sanctórum tuórum 
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áldozatkész szlvvel cselek-~ devóta mente célebrat, pro
szik, üdvére válik. A mi flcere sibi séntiat ad salú-
Urunk. · . tem. Per Dóminum. 

A 2. Aldozú utA.nl lmAdság : a szent vértanukról : 

A szent adományokkal el- Repléti, Dómine, munéri-
töltve, kérünk, Urunk: hogy bus sacris: quaesumus j ut, 
szenteid közbenjárására, a intercedéntibus Sanctistu is, 
hálaadásban mindenkoron in gratiárum semper ac
megmaradjunk. A mi Urunk tióne maneámus. Per Dó-
Jézus Krisztus. minum nostrum. 

Aupsztus 31: Szent Rajmund Nonnatus hltvall6. 
~esanyja halfila után operAdóvar jött a vllflgra, ezért mellék· 

neve: Nonnatus (- nem született). A mercedariusok rendjébe 
!~ett és magAt ls odaadta vAitságul. Harminckét éves korAban 
blboros lett. Meghalt 1240-ben, 36 éves korAban. 

Szentmise: Os justl, 1292. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Szent ! Qrátio. Deus, qui in Iibe
Rajmund hitvallódat ! rándis fidélibus tuis ab 

a hiveknek a pogányok fog- i impiórum captivitáte beá
ságából való kiszabadiUsa 1· tum Raymúndum Confes
által csodálatossá tetted j l sórem tuum mirábilem ef
engedd meg közbenjárására, 

1

. fecisti: e jus nobis interees
hogy bűneink bilincseitlll sióne concéde j ut, a petca
megszabaduljunk és azt, ami tórum vlnculis absolúti. 
neked tetszik, szabad szív- 1 quae tibi sunt pláclta, libe
vel teljesltsük. Ami Urunk l ris méntibus exsequámur. 
Jézus Krisztus. Per Dóminum. 

Szeptember t : Szent Egyed apát. 

Szent Egyed szilletésére athéni görög volt, de Franclaorszflg
ban lett remete, majd Itt alapltotta a róla elnevezett Saint-Oliles 
kolostort. t 721 körül. 

Ugyanezen a napon Uli az EgyhAz a tizenkét .vértanutestvér 
emlékezetét, akik julianus császár alatt szenvedtek vértanuságot 
363 kOrill Alsó-Itáliában. 

Szentmise: Os justl, az apátok közös miséje 1298, l; a 2. kö
nyörgés, csendes és áldozás utáni Imádság megemlékezés a szent 
vértanukról azokkal az imádságokkal, melyekkel aug. l-én a 

Makkabeus testvéreket ünnepeljük; 1091. ~ 1092. t. 
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Suptember 2: Szent István király, hitvalló. 

A vilAgegyház ezen a napon Magyaror$zAg első szent klrAiyAt 
ünnepeli és Igy hódol az apostol és hitvalló előtt; t 1 038-ban. 

Szentmise: Os justi, 1292. 1., az aiAbblak kivételével: 

Könyörgés. Engedd, ké-~Qrátio. concéde, quaesu
rünk, mindenható Isten, mus, Eccléslae tuae, 

hogy Egyházad kiérdemelje, omnipotens Deus: ut beá
hogy Szent István hitvallod, 1 tum Stéphanum Confessó
aki király korában a földön rem tuum, quem regnán
terjesztette, a mennyben di- tem in terris propagatórem 
csllségesen védelmezze. A mi hábuit, propugnatórem ha
Urunk jézus Krisztus, a te bére mereátur glorlósum in 
Fiad által. l caells. Per Dóminum. 

Szent evangéliwn: Homo quidarn 1125. l. 

Csendes imádság. Tekints, secreta. Réspice, quas of
mindenható Isten, a ne- férimus, hóstias, omnl

ked hozott adományokra: potens Deus: et praesta; ut, 
és add, hogy mi, akik Urunk qui passiónis Dominieae 
klnszenvedésének misztériu- mystéria celebrámus, Imi
mát üljük, kövessük, amit témur quod ágimus. Per 
c~elekszünk. Ugyanazon. eúmdem Dóminum. 

A ldozás utáni imádság. postconununio. Praesta, 
J-\ Add meg, kérünk, min- quaesumus, omnipo
denható Isten: hogy Szent tens Deus: ut beáti Stéphani 
István hitvallód hitét meg- Confessóris tui fidern eón
felelő áldozatkészséggel kö-l grua devotióne sectémur; 
vessük, aki ugyanazon hit qui pro ejúsdem fidei dilata
terjesztésével kiérdemelte,! tióne, de terréno regno ad 
hogy a földi királyságból a 

1 

caeléstis regni glóriam mé
mennyország dicsöségébe ruit pervenlre. Per Dómi-
jusson. A mi Urunk. num. 

Szeptember 5 : Jusztiniini Szent Urlnc: püspök, hitvalló. 

Velencei nemes volt, de lemondott a vilAgról és pap lett. 
Velence első pAtriArkája volt; t 1455-ben. 

Szentmise: Státuit, 1281.1. 

Misszále. 72 
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Suptember 8: Kisasszony napJa. 
A Boldogdgoe Szaz eziUet&napJa. 

Kilenc hónapp•d a fogantatás utAn, tehAt szeptember 8-An 
ünnepli az EgyhAz ezen rendkivüli kegyelmekben gazdag gyer
meknek születésnapjAt és örömmel, újjongAssal énekel bölcsőjénél, 
mert abból támad a vilAg igazsflgossflgflnak napja, az Üdvözltö, 
aki a bfinl!ket eltörli és kegyelmeket oszt. 

MAria szUletésének helye ismeretlen, Jegalább ls bizonyomggal 
nem jelölhető meg. Némelyek a Nflzflretnél fekvő Sephorls vAros
kát nevezik meg, ahová a Dllvidtól szArmazó klrAiyl csalfid tagjal 
a nagyravAgyő és kegyetfen Heródes Idejében visszahúzódtak. 
MAsok Betlehemet gondoljAk és újabb ldóben a legtöbb valószlnfi
séggel jeruzsálemet. Magasztos hivatAsa szempontjából azonban 
fontosabb lsten kegyelméből való szUietése, mint földi származflsa. 

Az ünnepet Keleten mAr a VII. szAzadban Ismerték, de Nyu
gaton csak a V lll. szAzadban és fil ta Ifinos egyházi ünneplését 
a X I. szAzadban lehet kimutatni. OktávAjának ünnepét a pápa
választúra egybegyfill biborosok fogadalmaként IV. Ince pápa 
(1243-54) rendelte el. 

Ugyanezen a napon Oli az Egyház Szent Adorján vértanu 
emlékezetét, aki csflszAri hivatalnok volt Nikomedlában; töb
bed magAvaJ elégették 303-ban. 

Bevonulásra. (Sedulius.) ! Introitus. (Sedulius.) 

[ldvözlégy, szent szüló, llalve, sancta parens, 
mert te szülted a Kl- enfxa puérpera Re-
rályt, ki az eget és a gem: qui caelum, ter-

földetkormányozzamindörö- rámque regit in saecula sae
kön örökké. (Zs. 44, 2.) Szl- culórum.(Ps.44,2.)Eructávit 
vern ünnepi szózattól árad, cor meum verbum bonum : 
zengem dalomat a Király- dico ego ópera mea Regi. 
nak. t. Dlcsllség. i t. Glória Patri. 

Könyörgés. Szolgáidnak, Qrátio. Fámulis tuls, quae
kérünk, Urunk, add meg sum us, Dómlne, eaelé

a mennyel kegyelem aján- stis grátlae munus imper
dékát, hogy akiknek üdvös- tlre: ut, quibus beátae Vlr
sége a boldogságos Szüz glnls partus éxstitit salútis 
születésével kezdödött: azok exórdium; Natlvitátis e jus 
számára az ó születésének votlva solémnitas pacis tri
áldozattal megült napja adja b ua t incremén tum. Per Dó
meg a béke gyarapodását. l minumnostrumjesumChris-
A mi Urunk. , tum, Filium tuum. 
(A 2. könyörgés [csak a csendesmisékben]: megemlékezés Szent 
Adorján vértanuról, az Jn virtute kezdetü szentmise könyörgé-

sével. 1258. 1.) 
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Szentlecke: D6mlnus possédlt, 824. 1. 

Atvonulásra. Áldott és Graduale. Benedicta et ve-
tiszteletreméltó vagy Szfiz nerábilis es, Virgo Marta: 
Mária, mert szfizességed sé- quae sine tactu pudóris ln
relme nélkül a Megváltó vénta es mater Salvatóris. 
anyja lettél.-,. Szfiz Szüldje -,.Virgo Dei Génitrix, quem 
Istennek, Az, akit az egész totus non capit orbis, in 
világ nem tud. befogadni, tua se clausit viscera factus 
emberré lévén, tebenned la- homo. 
kozott. 

Alleluja, alieiujal -,.Boi- AUelúja, allelúja. -,. Fe-
dog vagy, Szent Szfiz Mária llx es, sacra Virgo Marta, et 
és minden dicséretre legmél- omni laude dignlssima: quia 
tóbb, mert belőled kelt fel ex te ortus est sol justitiae 
az igazság napja, Krisztus, Christus, Deus noster. Alle-
a ml Istenünk. Alieiujal lúja. 

+ A szent evangélium kez- + Inítiwn sancti Evangétü 
dete Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(1, 1-16.) (l, 1-16.) 

J
ézus Krisztusnak nem- Liber generatiónis jesu 
zetségtábiAja, ki Dá- Christi filii David, filii 

vidnak, Ábrahám fiának Abraham. Abraham génuit 
fia. Ábrahám fia volt Izsák, Isaac. Isaac autern génuit 
Izsák fia meg Jákob; Jákob jacob. jacob autern génuit 
fiai pedig juda és ennek judam, et fratres ejus. )u
testvérei. juda fiai pedig das autern génuit Phares, et 
Fáresz és Zár a Támártól; Zararn de Thamar. Phares 
Fáresz fia meg Ezron; Ez- au tem gén u it Esron. Esron 
ron fia meg Arám; Á rám autern gén u it Aram. Aram 
fia meg Aminádáb; Ami ná- autern gén ui t Aminadab. 
dáb fia meg Náásszon; Aminadab autern génuit Na
Náásszon fia meg Szálmon; ásson. Naásson autern gé
Szálmon fia meg Booz Rá- nuit Salmon. Salmon autern 
hábtól; Booz fia meg Obed gén ui t Booz de Rahab.Booz 
Ruthtól; . Obed fia meg autern gén ui t Obed ex Ruth. 
Jessze; jessze fia pedig volt Obed autern génuit Jesse. 
bávld király. Dávid király jesse autern génuit óavld 
fia pedig volt Salamon, at- regem. David autern rex gé
tól, aki Uriás felesége vala; l nu it Salomónem ex ea, quae 
Salamon fia meg Roboám fuit Urfae. Sálomon autern 
volt; Roboám fia meg Ábia; l génuit Róboam. Róboamau
Ábia fia meg Ázá. Azá fia tem génuit Abfam. Abías 

72• 



1140 SZEPTEMBER 8. 
-------------.--~------------

meg josafát; josafát fia autern gén u it Asa. Asa au
meg jorám; jorám fia meg tem génuit jósaphat. jósa
Oziás; Oziás fia meg jo- phat autern génuit joram. 
atám; joatám fia meg Akáz, joram autern gén u it Ozlam. 
Ákáz fia meg Ezekiás; Eze- Ozlas autern génuit jóa
kiás fia meg Manasszes; tham. Jóatham autern gé
Manasszes fia meg Ámon; n ui t A ch az. Achaz autern 
Ámon fia meg józiás; Jó- gén u it Ezechlam. Ezechlas 
zi ás fiai pedig voltak j ech o- autern gén u it Manássen. Ma
niás és ennek testvérei a násses autern génuit Amon. 
Babilonba való költözéskor. Amon autern génuit josfam. 
És a Babilonba való költö- josfas autern génuit jecho
zés után j echoniás fia volt n fam, et fratres e jus in trans
SzalátieJ; SzalátieJ fia meg migratióne Babylónis. Et 
Zorobabel; Zorobabel fia post transmigratiónem Ba
meg Ábiud; Ábiud fia meg bylónis: jechonias génuit 
Eliákim; Eliákim fia meg Saláthiel. Saláthiel autern 
Ázor; Ázor fia meg Szádok; génuit Zoróbabel. Zoróbabel 
Szádok fia meg Ákim; Ákim autern gén u it Abiud. Abiud 
fia meg Eliud; Eliud fia autern génuit Ellacim. Ella
meg Eleázár; Eleázár fia eim autern génuit Azor. 
meg Mátán; Mátán fia meg Azor autern gén ui t Sa doc. 
Jákob. Jákob fia pedig volt Sadoc autern génuit Achim. 
józsef, férje Máriának, ki- Achim autern génuit Eliud. 
tól szOietett jézus, kit Eliud autern génuit Eleázar. 
l(risztusnak hivnak. Eleázar autern génuit Ma-

than. Mathan autern génuit 
jacob. jacob autern génuit joseph virum Mariae, de 
qua natus est jesus, qui vocátur Christ us. 

Felajánlásra. Boldog vagy 1 Offertorium. Beáta es, 
Szüz Mária, mert te hor- Virgo Maria, quae ómnium 
doztad a mindenség Te- portásti Creatórem: genuísti 
remtőjét és szülted, ki téged qui te fecit, et in aetérnum 
alkotott és örökké szüz pérmanes Virgo. 
maradsz. 1 

Csendes imádság. Egy-J secreta. Unigéniti tui, Dó
szülötted embersége, ..._ mine, nobis succúrrat 

Urunk, jöjjön segitségünkre,
1 

humánitas: ut, qui natus de 
hogy aki szüztéil születve, Virgine, matris integritá
anyjának szüzességét meg tem non minuit, sed sacrá
nem sértette, hanem meg- vit; in Nativitátis e jus so
ezen telte; anyja születése lémniis, nostris nos piáculis 
ünnepén minket minden éxuens, oblatiónem nostrarn 
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bűntlll megszabadltva, te-l tibi fádat accéptam jesus 
gye előtted kedvessé ado-J Christus Dómlnus noster: 
mányunkat : Ki veled. Qui tecum. 

(2. csendes iinAdság Szent Adorjánról 1261. 1.) 

Prefáció a Szent Szüzről, 566. l. 

Áldozásra. Boldog vagy, Communio. Beáta viscera 
szűz Mária, mert az örök Mariae Virginis, quae porta
~tya Fiát hordoztad. véruntaetérniPatris Fllium. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi
Magunkhoz vettük, mus, Dómine, celebri

Urunk, ez évenkint vissza- tátis ánnuae votlva sacra
térő ünnep szentségeit és ménta: praesta, quaesumus; 
kérünk, engedd, hogy mind ut et temporális vitae nobis 
földi mind örök életünknek remédia praebeant, et ae
támogatói legyenek. A mi. térnae. Per Dóminum. 

(2. áldozAB utiini imAdúg: Szent Adorjánról 1261. 1.) 

Szeptember 9 : Szent Gorgonlus vértanu. 
Diocletianus testőrtisztje volt és társal közt is buzgón téritett. 

Ezért kellett meghalnia 303 körűl. 

Szentmise: Laetábitur, 1261. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Szent Gorgo- Qrátio. Sanctus tu us, Dó
ni us vértanud, Urunk, mine, Gorgónius sua 

közbenjárásával örvendez- nos intercessióne laetlficet: 
tessen meg minket: s adjon et pia fáciat solemnitáte 
jámbor ünneplése által örö- gaudére. Per Dóminum 
met. A mi Urunk. nostrum. 

Csendes imádság. Legyen secreta. Grata tibi sit, 
kedves neked, Urunk, Dómine, nostrae servi

alázatos áldozatunk, ame- tútis oblátio: pro qua san
lyért Szent Gorgonius vér- ctus Gorgónius Martyr in
tanu legyen a mi közben- tervéntor exsistat. Per Dó-
j~rónk. A mi Urunk. minum. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Farniliam 

J-\ Családodat, lsten, örök tuam, Deus, suávitas 
boldogság érje, éltesse és l aetérna contingat e~ vége
Fiad, Krisztus jó illatát Gor- 1 tet: quae in Márt y re tuo 
gonius vértanudban min-, Gorgónio Christi Filii tui 
denkor élvezze : Ki ve- bono júgiter odóre pascá-
led él. tur: Qui tecum. · 



1142 SZEPTEMBER 10., ll. l'íS 12. 

Suptember 10: Tolentinói Szent Mlklós hitvalló. 
Agostonrendi remete volt és az alizat, önmegtagadis, buzg6· 

ság példaképe. t 13~ban. · 

Szentmise: justus, 1295. l. 

Szeptember ll : Szent Protusz és jácint vértanuk. 
Római vértanuk voltak; 250 körül szenvedtek máglyahalAlt 

l(risztusért, Rómában. 

Szentmise: Salus autem, 1271. 1., az alábblak kivételével: 

Könyörgés. Szent Protusz Qrátio. Bea tó rum Márty
ésjácint vértanuid drá- rum tuórum Protl et 

galátos hitvallása, Urunk, Hyaclnthi nos, Dómlne, fó
segltsen és szeretc5 közben- véat pretlósa contéssio: et 
járása oltalmazzon minket pia júglter intercéssio tueá
szfintelen. A mi Urunk. tur. Per Dóminum nostrum. 

Csendes imádság. Szent secreta. Pro sanctórum 
Protusz és jácint vér- Mártyrum tuórum Proti 

tanuid emlékére, Urunk, el- et Hyacmthi commernora
hoztuk neked a köteles ado- tióne, múnera tibi, Dómine, 
mányokat: add meg, ké- quae debémus, exsólvimus: 
rlink, hogy azok örök üd- praesta, quaesumus; ut re
vösség eszközeiként müköd- médium nobis perpétuae sa
jenek bennünk. Ami Urunk lútis operéntur. Per Dómi-
J~zus Krisztus. num. 
A ldozás utáni imádság. postconununio. Ut per

t-\ Hogy magunkhoz vett cépta nos, Dómine, tua 
szentségeid, Urunk, megtisz- sancta purificent: beatórum 
tltsanak mlnket, esdje kl, Mártyrum tuórum Proti et 
kérünk, szent vértanuidnak,, Hyaclnthl, quaesumus, im
Protusznak és jácintnak plóret orátio. Per Dóminum 
mádsága. A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

Szeptember 12: Márla szentsiges neve. 
Mária neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak. 

Emlékezetünkbe hozza a Boldogságos Szüz életét és magasztos 
hivatAsát és növeli bizalmunkat hatalmas közbenjirbiban. Az 
ünnep eredetét Spanyolországból nyerte és kezdetben Mária szüle· 
tése utánl14. napon ünnepelték, teMt szeptember 22-én. XI. Ince 
pipa az egész EgyhAzban elrendelte hálaünneplll Szobieszki jános· 
nak Bécs kapui elött, a tOrOk fölött 1683 szeptember 12-én vivott 
I}'ÖZelm'ének emlékére. 



SZEPTEMBER 12. 1143 

Bevonulésra. (Zsolt. 44, 13, · Introitus. (Psalm. 44, 13, 
15-16.) 15-16.) 

[lsdikmajdtekintetedet .ultum tuum depreca-
valamenny•en a nép búntur omnes divi-
gazdagai: sz űzi társ- tes plebis: adducén-

nlli követik a Királyhoz: kö- tur Regi virgines post eam: 
vetiklit hozzád társnői örven- próximae ejus adducéntur 
dezve, ujjongással. (Zs. 44, tibi ln laetitia et exsulta-
2.) Szfvem ünnepi szózattól tióne. (Ps. ib., 2.) Eructávit 
árad, zengem dalomat a Ki- cor meum verbum bonum: 
rálynak. Y. · Dicsliség az dico ego ópera mea Regi. 
Atyának. r. Glória Patri. 

K 6ny6rgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quaesu
rünk, mlndenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy hfveid, kik a ut fidéles tul, qui sub sanc
Szentséges Szűz Mária ne- tlssimae VIrginis Mariae 
vén és oltalmán örven- Nómlne et protectlóne lae
denek, az ll hathatós ese- tántur; ejus pia interces
dezése következtében a föl- sióne, a cunctls malis libe
dön mlnden gonosztól meg- réntur in terris, et ad gáudia 
menekülve,amennyekbenaz aetérna pervenfre mereán
örökké tartó örömökre el- tur in caells. Per Dómlnum 
jutni érdemesek lehessenek. nostrum jesum Christum. 
A mi Urunk. Filium tuum. 

Szentlecke: Ego quasi vitls, 1062. l. 

Atvonulásra. Áldott és Graduale. Benedicta et 
tiszteletreméltó vagy, Sz űz venerábilis es, Virgo Maria: 
Mária, mert szűzességed sé- quae sine tactu pudóris ln
relme nélkOl a Megváltó any- vénta es ma ter Salvatóris. 
ja lettél. r. Szűz szülllje ls- -,. Virgo Dei Génitrix,quem 
tennek,Az,akit az egész világ totus non capit orbis, in tua 
nem tud befogadni, emberré se clausit viscera factus 
lévén, tebenned lakozott. homo. 

Alleluja, alleluja! r. Szü- Allelúja, allelúja. r. Post 
lésed után szepilltelen szűz l partum Virgo invioláta per
maradtál; lsten anyja, ese- mansfsti: Dei Génitrix, in
dezzél érettünk. Alleluja. , tercéde pro nobis. Allelúja. 

Szent evangéliwn: Missus est, 914. l. 

Felajánlásra. (Luk. l. 28,1 Offertorium. (Luc. l, 28 
42.) Üdvözlégy Márla, ma- et 42.) Ave, Maria, grátia 
laszttal teljes, az úr vagyon plena: Dóminus tecum: be
teveled, áldott vagy te az 1 nedfcta tu in muliéribus, et 
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asszonyok között és áldott benedictus fructus ventris 
a te méhednek gyümölcse. tui. 

Csendes imádság. A te secreta. Tua, Dómlne, 
kegyelmedből, Urunk, propitlatióne, et beátae 

és a Boldogságos, mindenko- Mariae semper VIrginis in
ron Szüz Máriának közben- tercessióne, ad perpétuam 
járására ez a felajánlás szol- atque praeséntem haec obiá
gáljon az örök és a jelen élet ti o nobis profici at prosperitá• 
javára és békéjére. A mi. tem et pacem.Per Dóminum. 

Prefáció a Szent Szílzröl: 566. l. 
Áldozásra. Boldog vagy Communio. Beáta viscera 

Szüz Mária benseje, mert az Mariae Virginis, quae porta
örök Atya Fiát hordoztad. vérunt aetérni Patris Fflium 
' A ldozás utáni imádság. postcommunio. Súmptis, 

f'\ Magunkhoz véve, Urunk, l Dómine, salútis nostrae 
üdvösségünk kegyszerét, ké- subsldiis: da, quaesumus, 
rünk, add, hogy a Boldog-~ beátae Mariae semper Vir
ságos, mindenkoron Szűz ginis patrocfniis nos ubique 
Mária pártfogásában min- prótegl; in cujus venera
denott oltalmat találjunk, tióne haec tuae obtúlimus 
akinek tiszteletére ezeket majestátl. Per Dóminum 
Fölségednek bemutattuk. nostrum jesum Christum. 
A mi Urunk. Filium tuum. 

Szeptember 14: A szent Kereszt felmagasztalása. 
Lásd május 3-án. 

Bevonulásra. (Gal. 6, 14.) Introitus. (Gal. 6, 14.) 

lll pedig dicsekedjünk gos autern gloriári opór-
a mi Urunk Jézus tet in Cruce Dómini 
l(risztus keresztjé- nostri jesu Christi: 

ben, kiben vagyon üdvös- ln quo est salus, vita, et 
ségünk; életünk és feltáma- resurréctio nostra: per quem 
dásunk; kl által megváltat- salvátl, et liberati sumus. 
tunk és megszabadultunk (Ps. 66, 2.) Deus mlsereátur 
(Zs. 66, 2.) Irgalmazzon ne- nostri, et benedlcat nobis: 
künk az Isten és áldjon illúminet vultum suum super 
meg mlnket : ragyograssa nos, et mlsereátur nostri. 
arcát fölöttünk és irgalmaz- 8'. Glória Patri et Ffllo et 
zon nekünk. 8'. Dicsllség. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. lsten, ki mal Qrátio. Deus, qui nos ho
napon a Szent Kereszt diérna die Exaltatiónis 

diadalmenetének évenkint : sanctae Crucis ánnua solem-
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megismétlddd únnepével
1 

nitáte laetlficas: praesta, 
örvendeztetsz meg minket, quaesumus; ut, cujus mys
add meg, kérünk, hogy térium in terra cognóvimus, 
aminek misztériumát meg- ejus redemptiónis praemia 
ismertük a földön, annak in caelo mereámur. Per 
megváltó kincseit megérde- eúmdem Dóminum nostrum. 
meljük a mennyben. A mi. jesum Christum. 

Szentlecke: Hoc enim, 397. l. 
Atvonulásra. (Fil. 2, 8 és Graduale. (Phil. 2. 8-9.) 

9.) Krisztus engedelmes lett Christus factus est pro nobis 
értünk a halálig, és pedig a obédiens usque ad mortem, 
halálig a keresztfán. r. mortem au tem Crucis. W. 
Ezért az lsten is igen fel- Propter quod et Deus exal
magasztalta dt és oly nevet távit illum, et dedit illi no
adott neki, mely minden men, quod est super omne 
más név fölött van. nomen. 

Alleluja, alleluja l r. Drága Allelúja, alle l úja. W. Dulce 
fa, drágaszögeket, drága ter- lignum, dulces clavos, dúl
het hordozó, egyedül te eia ferens póndera: quae sola 
találtattál méltónak, hogy fuisti digna sustinére Re
az egek Királyát és Urát gem caelórum et Dóminum. 
hordozzad. Alleluja. Allelúja. 

~ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
Itasza Szent jános szerint. secúndumjoánnem. (12, 31-

(12, 31-36.) 36.) 

Az iddben : Mondá jézus a J n illo témpore: Dixit jesus 
zsidó seregeknek: Most turbis Judaeórum: Nunc 

van Itélet e világ fölött; judlcium est mundi: nunc 
most fog kivettetni e világ princeps hujus mundi ejicié
fejedelme. Én pedig, ha föl- tur foras. Et ego si exaltá
emeltetem a földről, min- tus fúero a terra, ómnla 
deneket magamhoz vonzok. traham ad mefpsum. (Hoc 
(Ezt pedig mondá, jelezvén, autern dicébat, signfficans 
milyen halállal fog meg- qua morte esset moritúrus.) 
halni.) Felelé azért neki a Respóndit ei turba: Nos au
sereg: Mi azt hallottuk a dlvimus ex lege, quia Chri
törvénybdl, hogy a Krisz- 1 stus manet in aetérnum: et 
tus örökké megmarad; ho- quómodo tu dlcis: Opórtet 
gyan mondod hát te: hogy exaltári Filium hóminis? 
fel kell emeltetni az Ember- Quis est iste Fflius hóminis? 
fiának? Kicsoda ez az Em- Dixit ergo eis jesus: Adhuc 
berfia? Mondá tehát nekik módicum lumen in vobis 
jézus: Már csak kevés ideig 1 est. Ambuláte dum lucern 
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vagyon nálatok a világos- habétls, ut non vos téne
ság; járjatok, mlg tiétek a brae comprehéndant: et qui 
világosság, hogy sötétség ámbuiat in ténebris, nescit 
ne lepjen meg benneteket; quo vadat. Dum lucern ha
mert, aki sötétben jár, nem bétis, crédite in lucern, ut 
tudja, hová megyen. Mig filii lucis sitis. 
veletek van a világosság, 
higgyetek a világosságban, hogy világosság fiai legyetek. 

Felajánlásra. Oltalmazd Offertorium. Prótege, Dó-
meg, Urunk, népedet a szent mine, plebem tuam per si
kereszt jelével minden el- gnum sanctae Crucis, ab insi
lenséges cselszövés től, hogy diis inimicórum ómnium: ut 
neked kedves legyen szol- tibi gratam exhibeámus ser
gálatunk és elfogadható a vitútem, et acceplábile fiat 
mi áldozatunk, alleluja l sacrifidum nostrum,allelúja 

Csendes únádság. Mi, aki- secreta. Jesu Christi Dó
ket táplálni fog a mi mini nostri Córpore et 

Urunk Jézus Krisztus teste Sánguine saginándi, per 
és vére, aki a keresztjelét quem Crucis est sanctificá
megszentelte, kérünk, Urunk tum vexlllum: quaesumus, 
Istenünk, hogy amint a l Dómine Deus noster; ut, si
keresztet tisztelhetjük, úgy J cut illud adoráre merúimus, 
Odvözltö dicsöségének örök ita perénniter ejus glóriae 
gyOmöleseit is elnyerhessük., salutáris potiámur efféctu. 
Ugyanazon. Per eúmdem Dóminum. 

Prefáció a szent Keresztről, M2. l. 
Áldozásra. A Kereszt je-~ Commwtio. Per signum 

lével szabadlts meg minket Crucis de lnimlcls nostrls 
ellenségeinktől, Istenünk. libera nos, Deus noster. 

Áldozás utáni únádság. ! postcommWlio. Adésto no
t-\ Légy mellcttünk, Urunk l bis, Dóm i ne Deus no
Istenünk, és kiket a Szent ster: et quos sanctae Crucis 
Kereszt tiszteletével meg-,laetári facls honóre, ejus 
örvendeztetsz, annak örök quoque perpétuis defénde 

~~~g~tá~1v~r~~t~lmezd is l ~~~::~:!:.· Per Dóminum 

Szeptember 15: A bét Fájdalmú Szúz. 
Az ünnep magyariizatit l. 922. lapon. 

Ugyanezen a napon Oli az Egyház Szent Nlkomédész vértanu 
emlékezetét. Római pap volt. Egy vértanú tetemét rejtette el, 
ezért öt ls kivégezték az 1. szbadban. 
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Szentmise: Stabant 923. C. az al.ibblak kivételével: 

Könyörgés, lsten, kinek Qrátio. Deus, in cujus pas
szenvedésekor Simeon sióne, secúndum Simeó

jövendölése szerint a dicsö- nis prophetlam, dulcissi
séges Szűzanyának, MáriA- mam ánimam gloriósae Vir
nak édes lelkét a fájdalom glnis et Matris Mariae doló
töre átjárta: engedd kegyel- rls gládius pertranslvit: con
mesen, hogy akik tisztelet- céde propltius; ut, qui doló
tel OnnepeljOk fájdalmait, res ejus venerándo recoli
szenvedésed boldogltó ered- mus, passiónis tuae effé
ményét elnyerjOk: l(i élsz l ctum felleern consequámur: 
és uralkodol. Qui vivis. 
A 2. könyörgés [csak a csendes szentmisékben]: megemlékezés 

Szent Nikomédészről: 
Légy, Urunk, néped mel- Adésto, Dómlne, populo 

lett, hogy Szent Nlkomédész tuo: ut, beáti Nicomédis 
vértanud kiváló érdemei- Mártyrls tui mérita praeeiA
ben bizakodva, irgalmad el- ra susclplens, ad impetrán
nyerésére az ö pártfogásá- dam misericórdiam tuam 
ban mindig segitséget talál- semper ejus patrocfniis ad-
jon. A mi Urunk. juvétur. Per Dóminum. 

A Oraduale utAn ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. r. Állt Allelúja, allelúja. r. Sta-

szent Mária, a menny l(i- bat sancta Maria, caeli Re
rálynéja és a világ úrnöje, gina, et mundi Dómina, jux
Urunk Jézus Krisztus ke- ta crucem Dómini nostri 
resztjénél keseregve. jesu Christi dolorósa. 
A 2. csendes im.idsll.g [csak a csendes szentmisékben]: Szent 

Nikomédészről: 

Fogadd, Urunk, kegye-, Súscipe, Dómine, múnera 
sen a bemutatott adomá- propltlus obláta: quae ma
nyokat, s ajánlja öket Föl- jestáti tuae beátl Nicomé
ségednek Szent Nikomédész l dis Mártyris comméndet 
vértanu imádsága. A ml. orátio. Per Dóminum. 
A 2 . .ildoús ut.ini im.ids.ig [csak a csendes szentmisékben]: Szent 

Nikomédészről: 

Tisztitsanak meg min- Purificent nos, Dómine, 
ket, Urunk, a magunkhoz sacraménta quae súmpsi
vett szentségek sSzent Ni ko- mus: et, intereedén te beáto 
médész vértanud közben- Nicoméde Mártyre tuo, a 
járására minden _vétektöl cunctis efficiant vitils ab-
szabadltsanak meg. A mi. solútos. Per Dóminum. 
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Suptember 16: Szent Kornél pápa és Sunt Cypr!An 
püspök, vértanuk. 

l( oméHusz pApa 253-ban halt vértanusAgot. Cyprién (t 258) 
karthAgói pOspök volt. EgyOtt kOzdöttek koruk eretneksége! 
ellen. CypriAn IrAsai az ilskeresztény szellem szép blzonysAgal. 

Ugyanezen a napon Illi az EgyhAz Szent Eufemia szűz, Lucia 
és OeminiAnus vértanuk emlékezetét. Mlnd a htlrman Diocletla· 
nus alatt lettek vértanuvá 303-ban. 

Szentmise: lntret, 1265. l. 
A 2. könyörgés: megemlékezés Szent Eufémia, Lucia és Oeml· 

niánus vértanukról: 
Add meg, Urunk, imád- Praesta, Dómlne, préci-

ságainknak azt az örvendetes bus nostrls cum exsultatióne 
sikert, hogy Szent Eufémia, provéntum: ut sanctórum 
Lucia és Geminiánus vér- Mártyrum Euphémlae, Lú
tanuidnak, akiknek szenve- ciae et Geminiáni, quorum 
dése napját éveokt.Int áldo- diem passiónis ánnua devo
zattal megüljük, a hitben tióne recólimus, étiarn fidei 
való állhatatosságát is kö- constántiam subsequámur. 
vessak. A mi Urunk. Per Dóminum. 

A 2. csendes imádség : a szent vértanukról: 
Néped áldozatára kérünk, Vota pópuli tui, quaesu-

U runk, tekints kegyesen és mus, Dómine, proplttus . 
add, hogy akiknek finnepét inténde: et, quorum nos 
szentáldozattal megüljük, trlbuis solémnia celebráre, 
azok közbenjárásának ör- fac gaudére suffrágiis. Per 
vendezhessünk.A mi Urunk. Dóminum nostrum. 

A 2. áldozás utáni Imádság : a szent vértanukról: 
Hallgasd meg, Urunk, l Exáudi,Dómine,precesno

kéréseinket s kiknek ünne- stras: et sanctórum Márty
pét áldozattal megfiljük, rum tuórum Euphémiae, 
Szent Eufémia, Lucia és Ge-~ Lúciae et Geminiáni, quo
miniánus vértanuidnak tá- rum festa solémniter cele
mogatása szüntelenül segit- brámus, contlnuis foveámur 
<>en minket. A mi Urunk. 1 auxlliis. Per Dóminum. 

Szeptember 17: Assziszi Szent Ferenc hitvalló atigmatizálAsa. 

Szent Ferenc nagy szeretetét a szenvedö úr jézus irtint 
azzal jutalmazta az Ur, hogy 1224-ben Alverna hegyén ö ls meg
kapta a szent sebeket (stigmékat) két kezén és Jiblm, valamint 
az oldaiAn. Ennek emléke a mal nap. 
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Szentmise: ugyanaz, mlnt október 4-én, 1172. 1., az aiAbblak kl· 
vételével: 

Könyörgés. Urunk, jézus Qrátio. Dóm i ne jesu 
Krisztus, ki az elhí- Christe, qui, frlgescénte 

degülő világban, hogy szf. mundo, ad inflammándum 
vünk az irántad való szere- corda nostra tui amóris igne, 
tet tüzével fellángoljon, in carne beatissimi fran
Szent ferenc testén szenve- clsci passiónis tuae sacra 
désed szent sebhelyeit meg- Stigma ta renovásti: concéde 
újltottad: engedd kegye- propltius; utejus méritis et 
sen, hogy érdemei és közben- précibus crucem júgiter fe
járása által a keresztet áll- rámus, et dignos fructus 
hatatosan viseljük és a poeniténtlae faciámus: Qui 
bűnbánat méltó gyümöl- vivis et regnas cum Deo 
cseit teremjük : Ki élsz. Patre in unitáte. 

, Szent evangélium: Si quis vult, 1257. 1. 
A ldozás utáni imádság. Is- postcommunio. Deus, qui 
t-\ ten, kl a kereszt csodá- mira Crucis mystéria in 
latos titkait Szent ferenc beáto francisco Confessóre 
hitvallódon sokfélekép kl- tuo multifórmiter demon
nyilatkoztattad: add meg strásti: da nobis, quaesu
nekünk, kérünk, hogy jám- mus; devotlónis suae sem
borságának példáját min- per exémpla sectári, et assl
denkor kövessük s ugyan- dua ejúsdem Crucis medita
ennek a keresztnek állandó tióne munlri. Per Dóminum 
szemlélése által er4t merlt·J nostrum jesum Christum, 
hessünk. A mi Urunk. filium tuum. 

Szeptember 18: Kupertlnól Szent József hitvalló. 

Egy szegény Acs fia volt s maga ls kézmOves csizmadia lett; 
de később belépett a ferencesek közé és pappA is szentelték. 
A misztikus élet rendkivüli jelenségei (extAzis, a test felemelke
dése különösen a szentmise közben stb.) kisérték szent életét. 
t 1663·ban, kemény megpróMitatAsok utAn. 

Bevonulásra. (Sirák l, 14-15.: Introitus. (Eceli. l, 14-15.) 

listen szeretete tisztes llliléctio Dei honorAbi-
bölcseség: akiknek 1 lis sapiéntia: quibus 
szeme előtt az meg- autern apparúerit in 

jelenik, örvendeznek látá- l visu, dfligunt eam in vi
sán, és csodái megismerésén. sióne, et in agnitióne magná
(Zs. 83, 2.) Mily kellemesek J lium suórum. (Ps. 83, 2.) 
a te hajlékaid, seregeknek Quam dilécta tabernAcula 
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Ural Sóvárogva vágyakozik 
lelkem az úr udvaraiba. r. 
Dicsliség az Atr.ának és 
Fiúnak és Szentleleknek. 

K 6ny6rgés. lsten, kl a föld 
fölé emelt egyszülött 

Fiadhoz akartál vonzani 
mindeneket.: tedd meg ke
gyesen, hogy szeráfi hitval
lódnak, Józsefnek érdemel 
és példája által minden földi 
klvánságon felülemelked
jünk s érdemesek legyünk 
eljutni ahhoz: Ki veled. 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a korintusiakhoz Irt 

leveléből. (l. 13, 1-8.) 

Testvérek: Szóljak bár az 
emberek vagy az angya

lok nyelvén, ha szeretetem 
nincs, olyanná lettem, mint 
a zengli érc vagy a pengli 
cimbalom. es legyen bár 
prófétáló tehetségem és is
merjem bár az összes titko
kat és mlnden tudományt 
és legyen bár oly teljes hi
tem, hogy a hegyeket át
helyezzem: ha szeretetem 
nincsen, semmi sem vagyok. es osszarn el bár egész va
gyonomat, a szegények táp
lálására és adjam bár át tes
temet úgy, hogy elégjek: ha 
szeretetem nincsen, semmit 
sem használ nekem. A sze
retet türelmes, nyájas ; a 
szeretet nem féltékeny, nem 
cselekszik rosszat, nem fu
valkodik fel, nem nagyra
vágyó, nem keresi a magáét, 
nem gerjed haragra, nem 
gondol rosszat, nem örvend 

tua, Dómloe virtútuml con
cuplscit, et déficit ánima 
mea in átria Dómini. f. Gló
ria Patri. 

Orátio. Deus, qui ad uni· 
génitum Fílium tuum 

exaltátum a terra ómnia trá
here disposulsti: pérflce pro
pl tius; ut, méritis et exém
plo seráphici Confessóris tul 
joséphi, supra terrénas om
nes cupiditAtes eleváti, ad 
eum pervenfre mereámur: 
Qui tecum. 

Uctio Eplstolae beátl Pauli 
Apóstoll ad Corlnthios. (1. 

13, 1-8.) 

Fratres: SI linguis hórnl
num loquar, et Angeló

rum, carltátern autern non 
hábeam, factus sum velut 
aes sonans, aut cymbalum 
tlnniens. Et si habúero pro
phetlam, et nóverim mysté
ria ómnia, et omnern scién
tiam: et si habúero omnern 
fidem, Ita ut montes tránsfe
ram, carltátern autern non 
habúero, nihil sum. Et si dis
tribúero in cibos páuperum 
omnes facultátes meas, et si 
tradldero corpus meum, Ita 
ut árdeam, caritátem autern 
non habúero, nihil mihi 
prodest. Cáritas pátiens est, 
benlgna est: Cáritas non 
aemulátur, non agit pérpe
ram, non inflátur, non est 
ambitiósa, non quaerit quae 
sua sunt, non lrritátur, non 
cógitat malum, non gaudet 
super inlquitáte, congátidet 
autern veritáti: ómnia suf-
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a gonoszságnak, de egyatt fert, ómnia credit, ómnla 
örvend az Igazsággal, mln- sperat, ómnia sústinet. Cá
dent eltíir, mlndent elhisz, ritas numquam éxcidit: sive 
mindent remél, mindent el- prophetlae evacuabúntur, 
visel. A szeretet soha meg sive linguae cessábunt, sive 
nem szíinik, a prófétálások sciéntia destruétur. 
véget érnek, a nyelvek meg-
szíinnek, a tudomány elenyészik. 

Atvonulásra. (Zsolt. 20, 4- Graduale. (Ps. 20, 4-5.) 
5.) Uram, eléje siettél boldo- Dómine, praevenist! eum in 
gltó áldással: fejére drága- benedictlőnibus dulcédinis: 
k~MI koronát helyeztéL posuist! in cáplte ejus coró
'f, l!ltet kért t~led s te meg- nam de lápide pretióso. 'f, 
adtad neki, hogy soká éljen, Vitam pétlit a te, et tri
id~tlen id~klg. bulsti ei longitúdinem dié-

rum in saeculum, et in sae
culum saeculi. 

Alleluja, alleluja. 'f (Sirák AUelúja, allelúja. 'f.(Eccli 
ll, 13.) lsten szeme kegye- ll, 13.) Oculus Dei respéxit 
sen tekint reá és fölernell l lllum in bono, et eréxit eum 
alacsony helyzetéMI és fel- 1 ab humiliUte lpslus, et ex
magasztalja fejét. Alleluja. l altávit caput ejus. Allelúja. 

Szeot evutgéliwn: LoquebAlur, 781. J. 

Felajánlásra. (Zs. 34, 13.) Offertorium. (Ps. 34, 13 
Pedig én, amikor bántottak, Ego autem, cum mihi mo 
szllrruhát öltöttem. Böjttel lésti essent, induébar cilielo 
sanyargattam magamat s Hurnillábam in jejúnio áni
mellre hajtott fővel könyö- mam meam: et orátio mea 
rögtem. , in sinu meo convertétur. 

Csendes imádság. A dl- secreta. Laudis tibi, Dó
cséret áldozati adomá- "- mine, hóstias immolá

nyaitelhoztuk neked, Urunk, mus in tu ó rum commemo
szenteid emlékezetére: ál ta- ratióne Sanctórum: quibus 
luk remélünk szabadulást a nos et praeséntibus éxui ma
jelen és jövendő bajoktól. lis confldimus, et futúris. 
A mi Urunk. . Per Dóminum. 

Áldozásra. (Zs. 68, 30-31.) i Communio. (Ps. 68, 30-
. !!n szegény vagyok és szen- 31.) Ego sum pauper, et do
vedek; fölemel, lsten, a te lens: salus, tua, Deus, sus
segftsé~ed. Az lsten nevét cépit me. Laudábo nomen 
énekszoval áldom, és öt há- , Dei cum cántico: et magnl-
lával magasztalom. ; flcábo eum in laude. 
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Aldozás utáni imádsá«. l postcommunio. Refécti 
A mennyei eledelUli és r cibo potúque caelésti, 

Italtól megújulva, Istenünk, ! Deus noster, te súpplices 
alázatosan kérünk: hogy: exorámus: ut, in cujus haec 
akinek emlékezetére ma- l commemoratióne percépí
gunkhoz vettük, annak r mus, ejus muniámur et pré
imádságában oltalmat ta- i cibus. Per Dóminum no-
láljunk. A mi Urunk. l strum Jesum Christum. 

Szeptember 19: Szent Januárfus püspök és társai vértanuk. 
Hat társával együtt 305 körül lefejezték. Vérének ereklyéit 

arnpuliában őrzik a nápolyi dómban és évenként különösen a mai 
napon, ezek újra folyékonnyá változnak. Ez Szent januárjusnak 
ma ls évenként megújuló csodája. 
Szentmise: Salus au tem, 1271.1., a Sedénte jesu kezdetG (1275.1.) 

evangéliumi szakasszal. 

Szeptember 20: Szent Euszták és társal vértanuk. 
Kiváló római katona és hadvezér volt, de diadala után nem 

akart a pogány lsteneknek áldozni, ezért családjával együtt az 
oroszlánok elé dobták, 118-ban. 

Ugyanezen a napon ü li az Egyház Szent Máté apostol ünnepé
nek vigiliáját. 

Szentmlse: Sapiéntiam, 1269. l. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozás utáni imádság: megemlékezés 

a vigiliáról, 1245. 1.) 
Utolsó evangélium : 

+ A szent evangéüwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (5, 

(5, 27-32.) 27-32.) 

Az időben: Látajézus egy J" illo témpore: Viditjesus 
Lévi nevü vámost a publlcánum nómine Levi, 

vámnál ülni és mondá neki: sedéntern ad telónium, et ait 
l(övess engem. És elhagy- illi: Séquere me. Et rellctis 
ván mindent, fölkelvén, kö- ómnibus, surgens secútus 
veté őt. És Lévi nagy lako- est eum. Et fecit ei conví
mát készíte neki házában s vium magnum Levi in domo 
nagy sereg vámos és más üle sua: et erat turba multa pu
velük az asztalnál. És zúgo- bllcanórum, et aliórum, qui 
lódának farizeusaik és Irás- cum illls erant discumbén
tudóik, mondván az ő ta- tes. Et murmurábant phari
nltványainak: Miért esztek saei, et scribae eórum, dicén
és Isztok a vámosokkal és tes ad disclpulos e jus: Quare 
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bűnösökkel? Felelvén jézus, cumpubllcánis, et peccató
mondá nekik: Nincs szüksé- ri bus manducátis et blbitls? 
gük orvosra az egészsége- Et respóndens jesus, dixit 
seknek, hanem a betegek- ad illos: Non egent qui sani 
nek; nem jöttem hl ni az iga- sunt médico, sed qui male 
zakat, hanem a bíinösöket l habent. Non veni vocáre 
banbánatra. justos, sed peccatóres ad 

poeniténtiam. 
(Mondhatjuk azonban a vigliiAról szóló szentmlsét ls, 1245. l. 

a fenti evangéliumi szakasszal.) 

Szeptember 21 : Szent Máté apostol és evangélista. 
Lévinek ls hívtAk. VAmos volt s t(rlsztus hlvó szavára 

apostol lett. ö lrta az első evangéllumot. A hagyomAny szerlnt 
vértanuságot szenvedett Aethioplában. 

Bevonulásra. (Zs. 36, 30-31.) lntroitus. (Ps. 36, 30-31.) 

llölcseséget beszél az l]sjusti meditábitursa-
igaznak szája és igaz- piéntiam, et lingua 
ságot szól nyelve, ejus loquétur judi-

szivében van Istenének tör- ci um: lex Dei ej us in corde 
vénye. (Zs. u. a. 1.) Ne irigy- ipsius. (Ps. ibid., 1.) Noli 
kedjél az elvetemültekre, ne aemulári in malignántibus: 
féltékenykedjél a gonosz- neque zeláveris facléntes in
tevőkre. r. Dicsőség. iquitátem. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Szent Máté Qrátio. Beáti Apóstoli et 
apostol és evangélista 1' Evangellstae Matthaei, 

könyörgései segitsenek min- . Dómine, précibus adjuvé
ket, Urunk, hogy amit mi el mur: ut, quod possibllitas 
nem nyerhetnénk, azt az ő nostra non óbtinet, ejus 
közbenjárására megkaphas-

1

. nobis intercessióne donétur. 
suk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Szentlecke: Simllit6do vultus, 940. l. 
Atvonulásra. (Zsolt. lll, Graduale. (Ps. lll, 1-2.) 

1-2.) Boldog az az ember, ki Beátus vir, qui tlmet Dómi
az Urat féli és parancsaiban num: in mandátis ej us eu
nagy tetszését leli. r. Ha- pit nimis. r. Potens in terra 
talmas lesz a földön i va- erit sem en ej us: generá tio 
déka, az igazak nemzedéke rectórum benedicétur. 
áldott leszen. 

Alleluja, alleluja. r. Téged, 
Uram, az apostolok dicsősé
ges kara dicsér. Alleluja. 

Misnále. 

Allelúja, allelúja. r. Te 
gloriósus Apostolórum cho
rus laudat,Dómine.Ailelúja. 

73 
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~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélil 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (9, 

. (9, 9-13.) 9-13.) 

Az időben: jézus láta egy J" illo témpore: Vidit jesus 
Máté nevű embert a hóminem sedéntern in te

vámnál ülni. És mondá neki: lónio, Matthaeum nómine. 
Kövess engem l És fölkel- Et ait illi: Séquere me. Et 
vén, követé őt. És történt, surgens, secútus est eum. Et 
hogy amint asztalhoz ült a factum est, discumbénte eo 
házban, Ime, sok vámos és in domo, ecce multi publi
bűnös jövén, letelepedének cáni, et peccatóres venién
jézussal és tanitványaival tes, discumbébant cum je
együtt. Látván ezt a farizeu- su, et disclpulis e jus. Et vi
sok, mondák az ő tanitvá- déntes pharisaei, dlcébant 
nyalnak: Miért eszik mes- disclpulis ejus: Quare cum 
teretek a vámosokkal és bü- publicánis, et peccatóribus 
nösökkel? jézus pedig hall- mandúcat Magister vester? 
ván ezt, mondá: Nem szük- At jesus áudiens, ait: Non 
séges az orvos az egészsége- est opus valéntibus médl
seknek, hanem a betegek- cus, sed male habéntibus. 
nek. Elmenvén pedig, ta- Eúntes autern diselte quid 
nuljátok meg, mit tesz az: est: Misericórdlam volo, et 
Irgalmasságot akarok és l non sacriflcium. Non enim 
nem áldozatot. Mert nem veni vocáre justos, sed pet
jöttem az igazakat hlvni, catóres. 
hanem a bűnösöket. 

Felajánlásra. (Zs. 20, 4 és l Offertorium. (Ps. 20, 4-5.) 
5.) Fejére, Uram, drágakll- Posulsti, Dómine, in cápite 
ből koronát helyeztél, éltet i ejus corónam de lápide pre
kért tllled, s te megadtad i tióso: vitam pétlit a te et 
neki, alleluja. tribuisti ei, allelúja. 

Csendes imádság. Szent secreta. Supplicatiónibua 
Máté apostol és evan- beátl Matthaei Após

gélista könyörgése, kérünk, toll et Evangellstae, quae
Urunk, ajánlja neked Egy- sumus, Dómine, Ecclésiae 
házadnak adományait, aki- tuae commendétur oblátio: 
nek fölséges tanitása ok- cujus magnificis praedica
tatja az Egyházat. A mi tiónibus erudltur. Per Dó-
Urunk. minum. 

Prefáció az apostolokról, 568. I. 

Áldozásra. (Zs. 20, 6.) Se-, Communio. (Ps. 20, 6. 
gltséged folytán nagy az ő Magna est glória ejus ln sa
dicsősége; dicsőséggel és lu tári tuo: glóriam et mag-
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nagy ékességgel ruháztad num decórem impónes su-
fel őt, Uram. per eum, Dómlne. , 

Aldozás u,táni imádság. 
Magunkhoz véve ezt 

a szentséget, Urunk, Szent 
Máté apostolod és evailgé
llstád közbenjárására. ké
rünk, hogy amit az ő tisz
teletére. bemutattunk, ne
künk üdvQnkre váljék. Ami. 

Postcommunio. Pcrcéptls, 
Dómine, sacraméntis, 

beáto Matthaeo Apóstoto 
tuo et Evangelista interve
niénte, deprecámur: ut, quae 
pro ejus celebráta sunt gló
ria, nobis proficiant ad me
délam. Per Dóminum. 

Szeptember 22 : Villanovai Szent TamAs püspök és hitvalló. 

Agostonrendi remetéböllett Valencia érseke és udvari szónok. 
Mindenét a szegényeknek adta. HalAlos ágyAn (és az ágy sem volt 
a sajAtja) ajándékozta el utolsó pénzdarabját és Igy halt meg, 
1553-ban. 

Ugyane:r:en a napon üli az EgyhAz Szent Móric és vértanu
tArsai emlékezetét. Katolikus legionAriusok voltak és mert nem 
akartak a pogány bálv~nyoknak áldozni, a róluk elnevezett svájci 
vérosban megtizedelték öket 303-ban. 

Szentmise: Státuit, 1281. J., a:t alábbiak kivételévei: 

Könyörgés. lsten, ki Szent 'Qrátio. Deus, qui beátum 
Tamás püspököt a sze- Thomarn Pontificem in

gények iránti kiváló irgal- signis in pauperes misericór
masság erényével ékesltet- diae virtüte decorásti: quae
ted: kérünk, hogy közben- sumus; ut, ejus interees
járására áraszd kegyesen 1 sióne, in omnes, qui te de
mindazokra, akik hozzád J' precántur, divítias miseri
könyörögnek, irgalmad gaz- córdiae tuae benignus ef-
dagságát. A mi Urunk. 1 fúndas. Per Dóminum. 

A 2. könyörgés: megemlékezés Szent Móric és társai vértan ukról. 
Add, kérünk, minden-1 Annue, quaesumus, omnl

ható Isten, hogy Szent Móric l potens Deus: ut sanctórum 
és társai vértanuld ünnepe · Mártyrum tuórum Maurltii 
minket megörvendeztessen : et Sociórum ejus nos laeti
hogy kiknek pártfogásá- ficet festlva solémnitas; ut, 
ban blzunk, azok születése quorum suffrágiis nltimur, 
napján ml is dicsőségben eórum natalltils gloriémur. 
lehessünk. A ml Urunk. Per Dóminum. 

Csendesimádság.SzcntTa- secreta. Sanett Thomae 
más hitvallód és püspö- Confessóris tui atque 

köd évenkinti ünnepe, ké- Pontlficis, quaesumus, Dó-

73• 
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rünk, Urunk, tegyen minket ! mine, ánnua solémnitas pte
kegyességed ellitt elfoga- 1 táti tuae nos reddat accé
dottá: hogy a jámbor en- p tos: ut, per haec piae pia
gesztelés e szolgálata által, catiónls offfcia, et illum 
lit a boldog jutalomban ré- beáta retribútio comitétur, 
szesftse, nekünk pedig ke- et nobis grátiae tuae dona 
gyelmed ajándékait megsze- concíliet. Per Dóminum no
rezze. A mi Urunk jézus strum jesum Christum qui 
Krisztus, a te Fiad által, ki tecum vivit et regnat in uni
veled él és uralkodik a S1.ent-~ ta teSpiritus Sancti Deus per 
lélekkel egyetemben lsten, omnia saecula saeculorum. 
mindörökön örökké. 

A 2. csendes imádság : a szent vértanukról : 

Tekints le, kérünk, Urunk, 
az adományokra, melyeket 
Szent Móric és társai vér
tanuld emlékezetére elhoz
tunk: és add, hogy akiknek 
tisztelete miatt kedvesek 
előtted, azoknak közbenjá
rására örök javunkra vál
janak. A mi Urunk. 
, 

1\ Idozás utáni imádság. 
t-\ lsten, a hűséges lelkek 
megjutalmazója: add, hogy 
Szent Tamás hitvallód és 
püspököd könyörgései által, 
akinek tiszteletreméltó ünne
pét megültük, a bocsánatot 
elnyerjük. A mi Urunk. 

Réspice, quaesumus, Dó
mine, múnera, quae in san
ctórum Mártyrum tuórum 
Maurftil et Sociórum ejus 
commemoratióne deféri
mus: et praesta; ut, quorum 
honóre sunt grata, eóru m 
nobis fi ant intercessióne per
pétua. Per Dóminum. 

Postcommunio. Deus, fi
délium remunerátor 

animárum: praesta; ut beáti 
Thomae Confessóris tui at
quePontiffcis,cujus venerán
dam celebrámus festivitá
tem, précibus indulgéntiam 
consequámur.PerDóminum. 

A 2. áldozás utáni imádság : a szent vértanukról : 

A mennyei szentségek- ! Caeléstibus refécti sacra
tlll és örömökt61 megújulva, : méntis et gáudiis: súpplices 
alázatosan kérünk, Urunk, · te rogámus, Dómlne; ut, 
hogy akiknek diadalát diese- quorum gloriámur triúrn
kedve üljük,azoknakaseglt-' phis, protegámur auxlliis. 
sége oltalmazzon minket. 1 Per Dóminum nostrum 
A mi Urunk. i jesum Christum. 
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Szeptember 23: Szent Linus pápa és vértanu. 

Szent Péter első utóda volt a pápai székben ; s mikor 79 körül 
vértanuhalált halt, az apostolfejedelem sírja mellé temették. 

Ugyanezen a napon ülí az Egyház Szent Tekla szűz és vértanu 
emlékezetét, akit Szent Pál téritett meg és aki a haldoklók egyik 
pártfogója lett. 

Szentmise: Si diligis 1248. l. 

A 2. könyörgés : megemlékezés Szent TekJáról : 

Kérünk, mindenható ls-, Da, quaesumus, omnlpo
ten, hogy akik Szent Tekla tens Deus: ut, qui beátae 
szűzed és vértanu d születése j Theclae Virginis et Márty
napját üljük, egyrészt en- ris tuae natali da cólimus; 
nek az évenkinti ünnepnek et ánnua solemnitáte laeté
örvendhessünk, másrészt az mur, et tantae fidei proficiá
ily nagy hit példájából hasz- mus exémplo. Per Dómi
not merfthessünk. A mi num nostrum jesum Chris
Urunk jézus Krisztus, a te tum Filium tuum, qui tecum 
Fiad által, ki veled él és vivit et regnat in unitate 
uralkodik a Szentlélekkel Spiritus Sancti Deus per 
egyetemben lsten mindörö- omnia saecula saeculorum. 
kön örökké. 

A 2. csendes imádság: Szent TekJáról: 

Fogadd el, Urunk, az ado- 1 Súscipe, Dómine, múnera, 
mányokat, amelyeket Szent : quae in beátae Theclae Vir
Tekla szüz és vértanu d ü n-l ginis et Mártyris tuae solem
nepén neked hozunk: az ő l ni tá te deférimus: eu jus nos 
oltalmától remélve szabadu- confidimus patroclnio libe-
lásunkat A mi Urunk. l rári. Per Dóminum. 

A 2. áldozás utáni imádság : Szent TekJáról : 

Segitsenek meg minket 
a magunkhoz vett misz
tériumok, Urunk: és Szent 
Tekla szűzed és vérta
nud közbenjárására örven
deztessenek meg mlnket 
szilntelenül oltalmukkal. A 
mi Urunk. 

Auxiliéntur nobis, Dó
mine, sumpta mystéria: et, 
intercedénte beáta Theela 
Virgine et Mártyre tua, sem
pltérna fáciant protectióne 
gaudére. Per Dóminum no
strum jesum Christum, Fl
lium tuum. 
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Szeptemller 24: fogolykiváltó Boldogasszony (Maria de 
Mercede) 

A nolascoi Szent Péter és pennaforti Szent Rajmund által 
alapltott mercedarius rend védőasszonyának ünnepe. A rend 
arra t6rekedett, hogy a szaracénok fogságába esett kereszténye-

ket klváltsa. 

Szentmise: Salve, 1325. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Fiad Qrátio. Deus, qui P.er glo
dicsőséges Anyja által riosíssimam Filii tui 

Egyházadat, Krisztus hivei- Matrem, ad liberAndos Chri
nek a pogányok hatalmából sti fidéles a potestAte paga
való kiszabadltására, kegye- nórum, nova Eccléslam 
sen új renddel gazdagltot- tuam prole amplificáre di
tad: add, kérünk, hogy akit gnátus es: praest a, quaesu
e kiváló mű szerzőjeként mus; ut, quam pie venerA
jámbor módon tisztelünk, mur tanti óperis lostitu
annak érdemei és közben-l tricem, ejus páriter méritis 
járása által minden bűn- et intercessióne, a peccAtis 
tól és a sátán fogságából i ómnibus et captivltáte dae
megszabaduljunk. Ugyan-, monls liberémur. Per eúm
azon a mi Urunk jézus dem Dóminum nostrum je
Krisztus, a te Fiad által. sum Christum Filium tuum. 

Prefáció a Boldogságos Szfizr61, 566. J. 

Szeptemller 26: Szent Ciprián és Jusztina szliz vértanuk. 

Ciprián pogány varázsló volt és mikor jusztinát nem sikerült 
el tántorita nia, maga ls keresztény lett. Együtt szenvedtek vértanu-

ságot 304 körül, Nikomédiában. 

Szentmise: Salus au tem, 1271.1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Erősitsen min-,Qrátio. Beatórum Márty
ket, Urunk, szüntele- rum Cypriáni et justl

nni Szent Ciprián és jusz- nae nos, Dómine, főveant 
tina vértanui d segltsége; continuáta praesidia: quia 
hiszen te nem szűnsz meg non désinis propiti us intuérl, 
kegyesen tekinteni azokra, quos tálibus auxlliis concés
akiket Ilyen segitségben en- seris adjuvári. Per Dómi-
gedsz részesülni. A ml. num. 
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Csendes Imádság. Fel- secreta. Múnera tibi, Dó
ajánljuk neked, Urunk, mine, nostrae devotió

áldozatkészségünk adom á- nis offérimus: quae et pro 
nyait : legyenek kedvesek tuórum tibi grata sint ho
előtted szenteid tiszteletére nőre justórum, et nobis sa
és irgalmadból, mint Odvöt- lutária, te miseránte, red
szem~ adományt kapjuk i dántur. Per Dóminum no
vjssza óket. A mi Urunk. j strum jesum Christum. 
A ldozás utáni irriádság.j postcommWtio. Praesta no
t-\ Add meg nekünk, kérünk, 1 bis, quaesumus, Dó
Urunk,SzentCipriánésjusz- · mine: intercedéntibus sanc
tina vértanuld közbenjárá- tis Martyribus tuis Cypriáno 
sára, hogy amit ajkunkkal et justina; ut, quod ore con
veszünk, tiszta lélekkel fo- tlngimus, pura mente caplá
gadjuk magunkhoz. A mi. mus. Per Dóm i num nostrum. 

Szeptember 27 : Szent Kozma és Damján v6rtanuk. 
Arábfából sdrmazó lkertestvérek. Amerre jértak, ingyen 

gyógyftották a betegeket és közben a keresztény hitet terjesz
tették. Edrt azután 303-ban Ciliclában lefejezték őket. 

Bevonulásra. (Sirák 44, 15, jlntroitus. (Eceli. 44, 15 et 
14.) 14.) 

•

épek emlegetik a sze n- llapiéntia!rl sanctórum 
tek bölcseségét és narrent pópuli, et 
dicséretOket hirdeti laudes eórum nún-

a gyülekezet; nevük pedig ti et ecclésia: nómina au tem 
él örökön örökké. (Zs. 32, 1.) eórum viven t ln saeculum 
Ujjongva zengjetek igazak, saecull. (Ps. 32, l.) Exsul
az úrnak; a jámborokhoz táte, justi, in Dómlno: 
illik a dícs'éret. J'. Dicső- rectos decet collaudátio. J. 
ség az Atyának. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praest a, quaesu
rünk, mlndenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy akik Szent Kozma ut, qui sanctórum Márty
és Damján vértanuld sz üle- rum tuórum Cosmae et Dami
tésr.apját ünnepeljük, köz- áni natalieia cólimus, a 
benjárásukra minden fe- cunctis malis imminéntibus, 
nyegető veszedelemtől meg- eórum intercessiónibus, 11-
meneküljünk. A mi Urunk. berémur. Per Dóminum. 

Szentlecke: justl autem, 1269. l. 
Atvonulásra. (Zs. 33, 18-j Graduale. (Ps. 33, 18-19.) 

19.) Kiáltanak az igazak, Clamavérunt justi, et Dó-
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6ket az úr meghallgatja és 
rninden szorongatásukból 
kiszabadltja. "'1. Közel van 
az úr a megtört szlvűek
hez; és megmenti az aláza
tos lelkűeket. 

Alleluja, alleluja. "'1. Ez az 
igazi testvériség, amely le
győzi a világ gonoszságait, 
követi Krisztust és a mennyei 
ország dicsőségét birja. Alle

rninus exaudivit eos: et ex 
órnnibus tribulatiónibus eó· 
rum liberávit eos . .,, juxta 
est Dórninus his, qui tribu
Játo sunt corde: et húrniles 
spiritu salvábit. 

Allelúja, allelúja. "'1. Haec 
est vera fratérnitas, quae vi
cit rnundi crimina: Christum 
secúta est, lnclyta tenens 
regna caeléstia. Allelúja. 

luja. Szent evangélium: Descéndens jesus, 1270. l. 

Felajánlásra. (Zs. 5, 12-13.) Offertorium. (Ps. 5, 12-13.) 
Dicsekedjenek mindazok Gloriabúntur in te omnes, 
benned, kik sz eretik neve- qui dili gu nt nom en tuum: 
det, mert te, Uram, az iga- quóniam tu, Dómine, bene
zat megáldod; Uram, pajzs- dlces just o: Dórnine, ut 
ként borítod reánk jóakara- scuto bonae voluntátis tuae 
todat. coronásti nos. 

Csendes imádság. Szent- secreta. Sanctárum tuó
jeid kegyes írnadsága ne rum nobis, Dómine, pia 

hagyjon el minket, Urunk, non desit orátio: quae et 
és egyrészt ajánlja előtted múnera nostra conclliet, et 
adományainkat, másrészt tuam nobis indulgéntiam 
szerezze meg számunkra semper obtlneat. Per Dó
mindenkor bocsánatodat. A minum nostrumjesum Chri-
mi Urunk. stum, Filium tuum. 

Áldozásra. (Zs. 78, 2, ll.) Communio. (Ps. 78, 2 et 
Odavetették, Uram, szol- ll.) Posuérunt mortália ser
gáid holttestét eledeJOl az ég vórum tuórum, Dómine, 
madarainak, szentjeid hú- escas volatilibus caeli, car
sát a föld vadainak; tartsd nes sane tó rum tuórum bé
meg karod erejével a halálra stiis terrae: secúndurn ma-
szántakat. gnitúdinem bráchii tui pós-
, side fllios morte punitórurn. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Prótegat, 

t-\ Védelmezze meg népe- quaesumus, Dómlne, 
det, kérünk, Urunk, egy- pópulum tuum et particlpá
részt a mennyei lakomában tio eaeléstit indúlta con
való részesülés, rnelyet ne- vlvii, et deprecátio colláta 
kOnk engedtél, másrészt pe- Sanctórum. Per Dóminurn 
dig szenteid együttes köz- nostrum jesum Christum, 
benjárása. A rn1 Urunk. Ffllum tuum, qui tecum. 
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Szeptember 28: Szent· Vencel herceg és vértan u. 

Cseh herceg volt és a pogány csehek közt terjesztette Krisztus 
hitét, ezért a templomban ölték meg őt, 935-ben. 

Szenbnise: ln virtúte, 1258. J., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Szent 'Qrátio. Deus, qui beátum 
Vencelt a vértanuság Vencesláum per mar

pálmája által a földi fejede- tyrii palmam a terréno prin
lemségböl a mennyei dicső-l cipátu ad eaeléstem glóriam 
ségbe helyezted át: imádsá- transtullsti: ej us précibus 
gára őrizz meg minket min-1 nos ab omni adversitáte eu
den bajtól s add, hogy stódi; et ejúsdem tribue 
egykor társaságának ör-1 gaudére consórtio. Per Dó
vendhessonk. A mi Urunk. minum. 

Szeptember 29: Szent Mihály arkangyal ünnepe. 

1. A Mihály név azt jelenti : •Ki olyan, mint lsten?•- és jelezni 
akarja azt az lsten dicsőítésére szolgtlló törekvést, amit Szent 
MihAly arkangyal ismételten tanus!tott. A liturgia szerint •a 
mennyei hadsereg fejedelme, akit minden angyal tisztel•. A Luci· 
ferrel való győzelmes küzdelme és annak következményei 
(Jel. 12, 7) miatt őt tekintik Krisztus szent embersége különös 
védelmezőjének és a legszentebb Oltáriszentség őrzőjének. 
A liturgia erre mutat rá, amikor az ünnepélyes nagymisében 
tömjénáldAskor a pap igy imádkozik : .Szent Mihály arkangyal 
könyör{ésére áldja meg az úr ezen tömjénszemekeb, amelyek 
itt a túzben elégve, Krisztus áldozatát és szentségének illatét 
jelképezik. A liturgiamagyarázók közül többen azt mondják, 
hogy az is Szent Mihály arkangyalnak szól, amidőn a pap az át
változás után mélyen meghajolva, Igy imádkozik : •Mindenható 
lsten, engedd, hogy e szent áldozatokat szent angyalod kezével 
oltárodra vigye fel isteni Fölséged szine elé•. Szent Mihály arkan
gyal mAsodszor úgy Ismeretes, mlnt a hivő nép védelmezője 
a pokol hatalma ellen. Az ünnepi szertartás szövegében ezért 
ez áll : .Szent Mihály arkangyal, jöjj az lsten népének segltségérelt 
ScH a csendes szentmisék utáni imádságban is az Egyház úgy szó
litja őt, mint a keresztény nép védelmezőjét, a pokolbeli lelkek 
hatalmassága ellen. Harmadszor Szent Mihály arkangyalt az 
ördöggel való győzelmes küzdelme miatt, melyet Mózes testéért 
vivott (Judás 9. v.), az angyalhadak vezérének is nevezik, aki 
a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól védi és a lelkeket 
az égi paradicsomba vezeti. Ezért szentelik nagy szeretettel az 
ő tiszteletére a temetőkápolnákat és ezért áll ott a képe sokszor 
a sirköveken és a temetők bejárata fölött. A keresztény mfivészet 
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fegyverzetben is szlvesen ábrázolja, amint kivont karddal a 
pokoli s.ilrkflnyt láMval széttapossa, vagy úgy, mlnt az lgazs.ilg 
angyalát a mérleggel, amelyen a lelkeket méri. Mint ilyent emlitik 
6t a Confiteor-ban, a közgyónásban is. A gyászmisében a felaján
lásnál Igy imfldkozik a pap : cA zflszlótartó Szent Mihflly vezesse 
a lelkeket a szent vllflgossflgba•. A haldoklókért mondott egy
házi Imában (Commendalio animae) Igy imfldkozik az Egyház : 
c Vegye fel az elhaltat Szent Mihály arkangyal, aki méltó volt rá, 
hogy a mennybéli seregek élén álljon.. 

2. Mindezekb61 érthető, hogy ezt az égi fejedelmet az Egyház
ban már a legrégibb idő óta nagyrabecsülték és hogy neki templo
mokat, kápoln!kat, oltárokat szenteltek, hOgy kolostorok, szer
zetesrendek és vallásos tflnaságok magukat az ö védelme alá 
helyezték. Az Egyház két ünnepet Ol a szent arkangyal tisztele
tére. Május 8-fln Szent Mihály arkangyal megjelenésének ünnepét 
Gargano hegyén, Apuliában (Alsó-Itália) 495-ben. És a főünnepei: 
Szent Mihtlly arkangyal templomának felszentelését, Dtdicalio 
sandi Mlchatlis Archangeli, szeptember 29-én. Mlndkét Mihtlly
ünnep gyUj töünnep és egyben valamennyi angyal tiszteletére 
szolgál, amint ez az ünnepi imádsiigban és az ünnepi szertartás 
más szövegeiben klfejezé~re jut. Ezért az ünnep - legalábbis 
eredetében - nemcsak egy templomszentelésre vonatkozik, 
hanem inkább az angyaloknak az lsten dicsöltésére és a ml lelkünk 
üdvére való felszentelését ünnepli. Tartalma tehilt InkAbb az: 
amit a későbbi őrangyal-ünnep jelent és Igy a nagy mennyel 
lejedelern a liturgiában az egész angyalvilf1got képviseli. 

3. A kereszténység őskoraSzeni Mihálynak még két csodálatos 
jelenését tartotta tiszteletben. Az egyik a pestis elhárítása végett 
tartott könyörgö-processzióban történt. Ekkor Nagy Szent Gergely 
pápa Hadrián mausoleurna fölött (épült 134-ben Kr. u.) látta 
Szent Mihály arkangyalt, amint a megbfkülés jeléül kardját 
hüvelyébe dugja. V lll. Bonifác ennek emlékére slrja fölé kápolnlit 
emeltetett e fölirattal : cS. Angelus inter nubes usque ad coeloSo -
•A szent angyal az égig érő felhők közb. Ez a mausoleum ma cAn
gyal vár• néven Ismeretes és csúcsán ma ls Szent Mihály arkangyal 
ércszobor 11111. Az angyalnak egy mllsik csodajelenését tisztell 
Franciaorszflg a VIII. századból .st. Mlchel• hegyén, egy alig 
megközellthetö sziklacsúcson, Rouen mellett, a tengerben, ahol 
egy gyönyörO bencés-apátsig és egy nagyon látogatott bílcsú
Járóhely alakult. Szent Mihilly vallásos tllrsutat ls alakult 
1680-ban Bécsben, a Szel'.tatya támogattisiira é~ kOlönösen 
Ausztriliban terjedt el. 

Bevonulásra. (Zs. 102, 20.) l Introitus. (Ps. 102, 20.) 

•

ldjátok az Urat, an- ~~enedfcite Dóminum, 
gyalal mind, ti erős l omnes Angeli ejus: 
Msök, kik teljesiti-l poténtes virtúte, qui 

tek szavát, mihelyt meg- fácitis verbum ejus, ad au
halljátok parancsának hang-! diéndam vocem sermónum 
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ját. (Zs. 102, l.) Áldjad, lel- ejus. (Ps. 102., 1.) Bénedlc, 
kem, az Urat, s egész bensőm án ima mea, Dórnino: et óm
az ll szent nevét . .,. Dicsőség nia, quae intra me sunt, nő
az Atyának és Fiúnak és mini sancto ejus. 1. Glória 
Szentléleknek. Patri. 

Könyörgés. lsten, ki cso- Qrátio. Deus, qui, miro 
dálatos rendben kiosz- órdine, Angelórum mi

tod az angyalok és az embe- nistéria hominúrnque dls
rek szolgálatát, engedd meg pénsas: concéde propitius; 
kegyesen, hogy akik min- ut, a quibus tibi ministrán
denkor neked szolgálnak a tibus ln caelo semper assi
mennyben, azok védjék éle- stitur, ab his in terra vita 
tanket a földön. A mi nostra muniátur. Per Dómi-
Urunk. num. 

Szentlecke Szent jános a pos- Léctio li b ri Apocalypsis beáti 
tol jelenéseinek könyvéből: joánnis Apóstoli. 

(1, 1-5.) (1,1-5.) 
A ma napokban: lsten ki- l" diébus illis: Significávit 

J-\ nyilatkoztatta, aminek Deus quae opórtet fíeri 
csakhamar meg kell történ- clto, mittens per Angeium 
nie; angyala által kaldvén suum servo suo joánni, qui 
azt szolgájának, jánosnak, testlmónium perhlbuit verbo 
ki tanuságot tett az lsten Dei, et testimónium jesu 
igéje mellett és jézus Krisz- Christi, quaecúmque vidit. 
tus tanubizonysága mellett, Beátus qui leglt, et audit 
mindarról, amit látott. Boi- verba propheteae hujus: et 
dogaz,akiolvassaésakihall- servat ea, quae in ea scripta 
ja ennek a jövendölésnek sunt: tempus enim prope 
igéit, és megtartja mlndazt, 

1

. est. joánnes septem ecclé· 
ami abban meg van lrva;mert siis, quae sunt in Asia. Grá· 
az idő közel van! jános a l tia vobis, et pax ab eo, qui 
hét egyháznak, mely Ásiá-

1 
est, et qui erat, et qui ven

ban van. Kegyelem nektek túrus est: et a septem spiri
és békeség attól, aki van és tibus, qui in conspéctu thro
akl volt és aki eljöveqdő; és nl ejus ~unt: et a Jesu. Chrl
a hét szellemtől, kik az ll sto, qut est testts ftdélis, 
trónja előtt vannak; és jé- primogénitus mortuórum,et 
zus Krlsztustól, ki hűséges princeps regum terrae, qui 
tanu, elsőszülötte a halot- diléxlt nos, et Javít nos a 
taknak és fejedelme a föld l peccátis nostris in sánguine 
királyainak; ki szeretett suo. 
minket és megmosott ben-
nünket bűneinktől a saját vére által. 
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Atvonulásra. (Zs. 102, 20, 
1.) Áldjátok az Urat, angya
lai mind, ti erős hösök, kik 
teljesititek szavát. ""f. Áld
jad lelkem, az Urat s egész 
benstim az ö szent nevét. · 

Alleluja, alleluja. "f. Szent 
Mihály főangyal, örizz meg 
minket a küzdelemben, 
hogy a remegést keltél ítéle
ten el ne vesszünk. Alleluja. 

+ A szent evangéliwn sza
kasza Szent Máté szerint. 

(18, 1-10.) 

Az időben: jézushozjáru
lának a tanítványok, 

mondván: Ugyan ki na
gyobb a mennyek országá
ban? És magához híván jé
zus egy kisdedet, közéjük 
álli tá és mondá: Bizony 
mondom nektek, ha meg 
nem változtok és nem lesz
tek, mint a kisdedek, nem 
mentek be a mennyek or
szágába. Aki tehát megaláz
za magát, mint ez a kisded, 
az nagyobb a mennyek or
szágában. És aki befogad 
egy ilyen kisdedet az én ne
vemben, engem fogad be. 
Aki pedig megbotránkoztat 
egyet e kicsinyek közül, kik 
énbennem hisznek, jobb 
volna annak, hogyha ma
lomkövet kötnének nya
kára és a tenger mélységébe 
merltenék. jaj a világnak a 
botrányok miatt 1 Mert szük
séges ugyan, hogy botrá
nyok legyenek, mindazáltal 

Graduale. (Ps. l 02, 20 et 
1.) Benedlcite Dóminum, 
omn es Angeli e jus: potén
tes vlrtúte, qui fácitis ver
bum ejus. ""f. Bénedic, áni
ma mea, Dóminum, et óm
nia interióra mea nomen 
sanetum ejus. 

Allelúja, allelúja. ""f. San
cte Mlchael Archángele, de
fénde nos in praelio: ut non 
pereámus in treméndo ju
dício. Allelúja. 

+ Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaeum. 

(18, 1-10.) 

I n illo témpore: Accessé
run t disclpuli ad jesum, 

dicéntes: Quis, putas, major 
est in regno caelórum? Et 
ádvocans jesus párvulum, 
státuit eum in médio eórum, 
et dixit: Amen dico vobis, 
nisi convérsi fuéritls, et effi
dámini sicut párvull, non 
intrábitis in regnum caeló
rum. Quicúmque ergo hu
miliáverit se sicut párvulus 
iste, hic est major in regno 
caelórum. Et qui suscéperit 
unum párvulum talem in 
nómine meo, me súscipit. 
Qui autern scandalizáverit 
unum de puslllis istis, qui 
in me. credunt, expedit ei, 
ut suspendátur mola asiná
ria in collo ejus, et derner
gátur in profúndum maris. 
Vae mundo a scándalis. Ne
césse est enim ut véniant 
scándala: verúrntamen v ae 
hórnini illi, per quem scán
dalum venit. Si autern ma-
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jaj annak az embernek, ki nus tua, vel pes tuus scan
által a botrány történik. Ha dallzat te, absclde eum, et 
pedig kezed vagy lábad prójice abs te: bonum tibi 
megbotránkoztat téged, est ad vitam fngredi débi
vágd le azt és vesd el ma- lern, vel claudum, quam 
gadtól j jobb neked az életre duas manus, vel duos pedes 
bemenned bénán, vagy sán- habéntern mitti in ignem 
tán, mint két kézzel, vagy aetérnum. Et si óculus tuus 
két lábbal az örök tűzre vet- scandallzat te, érue eum, et 
tet ni. És ha szemed meg bot- prójice abs te: bonum tibi 
ránkoztat téged, vájd ki azt est cum uno óculo in vitam 
és vesd el magadtól j jobb intráre, quam du os óculos 
neked egy szemmel az életre habéntern mitti in gehén
bemenned, mint két szem- nam ignis. Vidéte ne con
me! a gehenna tüzére vet- temnátis unum ex his pu
tetni. Vigyázzatok, hogy 1 slilis: dico enim vobis, quia 
meg ne vessetek egyet a ki- Angeli eórum in eaelis sem
csínyek közül: mert mon- per vident fáciem Patris 
dom nektek, hogy azok an- mei, qui in eaelis est. Credo. 
gyalai az égben mindenkor 
látják Atyám orcáját, ki mennyekben vagyon. Credo. 

Felajánlásra. (Jelen. 8, Offertorium. (Apoc. 8, 3 
3-4.) Megálla az angyal a et 4.) Stetit Angelus juxta 
templom oltára előtt, arany aram templi, habens thurf
tömjénezővel a kezében, és bulum áureum in manu sua, 
sok jó illatszer adaték neki. et data sunt ei incénsa 
És fölszálla a jó illatszerek multa: et ascéndit turnus 
füstje lsten szfne elé, alle- arómatum in conspéctu Dei, 
luja. allelúja. 

Csendesimádság. Felajánl- secreta. Hóstias tibi, Dó
juk neked, Urunk, a di- mine, laudis offérimus, 

cséret adományait és aláza- supplfelter deprecántes: ut 
tosan kérünk, hogy az angyal eásdem, angélico pro nobis 
értünk közbenjáró könyör- interveniénte suffrágio, et 
gésére egyrészt kiengeszte- placátus accipias, et ad sa
h'idötten fogadd el, másrészt lútem nostrarn provenfre 
engedd,hogy üdvösségünkre concédas. Per Dóminum 
váljanak. A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

Áldozásra. (Dán. 3, 58.) Communio." (Dan. 3, 58.) 
úr összes angyalai, áld- Benedfcite, omnes Angeli 
játok az Urat; dicsérjétek Dómlni, Dóminum: hym
és magasztaljátok őt mind- num dlclte, et superexaltáte 
örökké. eum in saecula. 
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A ldozás utáni imádság. postcommwtio. Beáti Ar

J-\ Szent Mihály félangyal chángeli tul Michaélis 
közbenjárására támaszkod- intercessióne suffúl ti: súp
va: könyörögve kérünk té- plices te, Dómine, deprecá
ged, Urunk, hogy amit aj- mur; ut quod ore proséqui
kunkkal megi"Zieltünk, azt mur, contlngámus et mente. 
szlvünkkel is felfoghassuk. 

1 
Per Dóminum nostrum je-

A mi Urunk. 1 sum Christum. 

Szeptember 30: Szent jeromos áldoz6pap, hitvalló és tKY
háztanító. 

Dalmflt szülők gyermeke. Tanulmflnyalt Rómában kezdte és 
kicsapongó élet utAn megt~rt és megkeresztelkedett. Keletre 
utazott, ahol pap lett. Wgül Betlehemben telepedett le és ott 
remete, majd kolostor alapltó lett. Itt forditotta le a Szent
irflst. Fordltásflt Vulgata-nak, azaz cElterjedb-nek nevezik. Azt 
használja csekély kivétellel a misekönyv is .. t 420-ban. 

Szentmise: ln médlo, 1288. 1., az alábblak kivételénl : 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadnak Szent jero- siae tuae in exponéndis 

mos hitvallódban a Szent- sacris Scriptúrls beátum 
Irás magyarázásának legna- Hierónymum Confessórem 
gyobb tanltóját adni mél- tuum, Doctőrern máxlmum 
tóztattál: add meg, kérünk, providére d ignátus es: prae
hogy érdemei c\ltal azt, amit sta, quaesumus; ut, e jus 
szóval. és tettel egyaránt ta-~ suffragánti bus mérltis, quod 
nltott, segitségeddel megva- ore simul et ópere dócult, te 
lóslthassuk. A mi Urunk jé- 1 adjuvánte, exercére valeá-
zus Krisztus. mus. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Mennyel secreta. Donis eaeléstib us 
adományoddal add meg da nobis, quaesumus, 

nekünk,kérünk, Urunk, hogy Dómine, libera tibi mente 
szabad szfvvel szolgáljunk servlre: ut múnera quae de
neked és hogy neked hozott férimus, lnterveniénte beáto 
ajándékaink Szent jeromos Hierónr.mo Confessóre tuo, 
hitvallód közbenjárására üd- et medelam nobis operéntur, 
vünkre és dicsőségünkre et glóriam. Per Dómlnum 
s~olgáljanak. A mi Urunk. jesum Christum. 

A ldozás utáni Imádság. A postcommunio. Replét
J-\ mennyei táplálékkal be- alimónia caelésti, quae
töltve, kérünk, Urunk, hogy sumus, Dómine: ut, Interi 
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Szent jeromos hitvallód köz
benjárására irgalmad ke
gyelmét elnyerni méltók le
gyünk. A .mi Urunk. 

veniénte beáto Hierónymo 
Confessóre tuo, misericór
diae tuae grátiam eónsequi 
mereámur. Per Dóminum. 

Október 1 : Szent Remig püspök és hitvalló. 
Rheimsi püspök ; a frankok téritöje, Chlodwig kirflly meg

keresztelöje. t 535-ben. 

Szentmise: Stfltuit, 1281. 1. 

Október 2 : Szent Orziangyalok. 
Az őrzt'langyal ünnepe a hfiiAs hódolat lltúrgiflja lstennel szem· 

ben, aki maga küldl le szent angyalflt hozzánk szolgálatunkra és 
védelmOnkre. Egyúttal ennek az ünnepnek erősitenie és mélyl
tenle kell bennünk a szent őrzőangyalunk Iránt az öntudatot és 
a hitet. És ezzel növelnie kell bennünk !lnmagunk és ember
társaink lelkének megbecsülését is, hiszen, Ime, lsten is egy tiszta 
szent angyal által őriztell azt. -Az ünnep keletkezett Spanyol
országban s onnan terjedt a XV l. században Franciaországba. 
ll. Ferdinánd császár kérelmére engedélyezte V. Pál (1605-1621) 
a csAszári államokban, amelyekben mindig szeptember első vasár
napján, a többi templomokban X. Kelemen (1670-76) rendele
tére október 2-án, Sze nt Mlhflly ünnepe u tán való első szabad napon 
ünnepelték. Ma X. Pius rendeletére, az összes nyugati egyházak
ban október 2·fln ünnepelik meg.- Mlndenkor és mindenütt tiszte
lettel gondoljunk szent őrzöangyalunk jelenlétére és semmif~le 
vétekkel meg ne szomorltsuk őt. Bizalommal hivjuk fel szószó
lflsra lstennél és ajánljuk magunkat védelmébe. Benső intéseit és 
figyelmeztetéseit mindig készséggel . kövessük. 

Bevonulásra. (Zs. 102, 20.) j Introitus. (Ps. 102, 20.) 

•

ldjátok az Urat, an- .enedfclte Dóminum, 
gyal ai mind, ti erós l omn es Angeli e jus: 
hősök, kik teljeslti- poténtes virtúte, qui 

tek szavát, mihelyt meg- fácitis verbum ejus, ad au
halljátok parancsának hang- dléndam vocem sermónum 
ját. (Zs. 102, ·l.) Áldjad, lel- ejus. (Ps. ibid., 1.) Bénedic, 
kem, az Urat s egész benslim án ima mea, Dórnino: et óm
szent nevét. 1. Dicsliség az nia, quae intra me sunt, nő
Atyának. mlni sancto ejus. '· Glória • 
. Könyörgés. lsten, kl irán- Qrátio. Deus, qui ineffá-

tunk való kimondhatat- bili providéntia sanctos 
lan gondoskodásodból szent Angelos tuos ad nostram 
angyalaidat méltóztatol őrl- custódiam mlttere dignáris: 
zetünkre küldeni, add meg larglre supplicibus tuis; et 
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a hozzád folyamodóknak, 
hogy azoknak pártfogása 
szüntelen oltalmazza öket és 
egykor örökkétartó társa
ságuknak örvendhessenek. 
A mi Urunk. 

Szentlecke Mózes ll. könyvé-
ből. (23, 20-23.) 

Ezt mondja az úristen: 
l me, én elküldöm angya

lomat, hogy előtted men
jen s őrizzen az úton s bevi
gyen arra a helyre, amelyet 
neked szántam. Féld őt s 
hallgass a szavára s ne véld, 
hogy megvetheted ; mert 
nem nézi el, ha vétkezel és 
az én nevem van benne. Ha 
hallgatsz a szavára és meg
teszed mindazt, amit mon
dok, akkorellensége leszek el
lenségeidnek és szorongatni 
fogom szorongatóidat: és 
előtted megy angyalom. 

Atvonulásra. (Zs. 90, 11-
12.) Angyalainak parancsolt 
felőled lsten, hogy minden 
utadon őrizzenek. t. Ke
zükön hordoznak téged, 
hogy köbe ne üssed lábadat. 

eórum semper protectióne 
deféndi, et aetérna socie
táte gaudére. Per Dómi
num nostrum jesum Chris
tum,FIIium tuum, qui tecum 
vivit et regnat 

Léctio libri Exodi. (23, 20-
23.) 

Haec d i cit Dóminus Deus: 
Ecce ego mittam Ange

Ium meum, qui praecédat te, 
et custódiat in via, et in
trodúcat in locum, quem pa
rávi. Obsérva eum, et audi 
vocem ejus, nec contemnén
dum putes: quia non dirnit
tet cum peccáveris, et est 
nomen meum in illo. Quod 
si audieris vocem ejus, et 
féceris ómnia, quae loquor, 
inimicus ero inimicis tuis, 
et affllgam affligéntes te: 
praece(létque te Angelus 
me us. 

Graduale. (Ps. 90, 11-12.) 
Angelis suis Deus mandávit 
de te, ut custódiant te in 
ómnibus viis tuis. '· ln má
nibus portábunt te, ne um
quam offéndas ad lápidem 
pedem tuum. 

Alleluja, alleluja. '· (Zs. Allelúja, allelúja. '· (Ps. 
102, 21.) Áldjátok az Urat, 102, 21.) Benedielte Dómi
seregei mind; szolgái, kik no, omnes virtútes e jus: mi
akaratát megteszitek. Alle- nistri ejus, qui fácitis volun· 
tuja. · tátern ejus. Allelúja. 

Szent evangélium: Quis putas, 1164. l. 
Felajánlásra. (Zsolt. t 02, Offertoriwn. (Ps. 102, 20 

20-21.) Áldjátok az Urat et 21.) Benedielte Dóminum, 
angyalai mind, szolgái, kik omnes Angeli ej us: mi
teljesltitek szavát, mihelyt nistri ejus, qui fácitis ver
meghalljátok parancsának bum ejus, ad audiéndam vo-
hangját. cem sermónum ejus. 
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Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, e szent an- múnera, quae pro sanc

gyalaid tiszteletére bemuta- tórum Angelórum tuórum 
tott adományainkat és en- veneratlőne deférímus: et 
gedd kegyelmesen, hogy concéde propiti us; ut, per
folytonos oltalmuk által a J pétuís eórum praesidiis, a 
jelen veszedelemtlil meg- praesénlibus periculis libe
szabaduljunk és igy az örök rémur, et ad vitam perveniá
életre eljuthassunk. A mi mus aetérnam. Per Dómi-
Urunk. num. 

Áldozásra. (Dán. 3, 58.- Communio. (Dan. 3, 58.) 
Az úr minden angyalai, áld) Benedlcite, omnes Angeli 
játok az Urat; dícsérjétek Dómini, Dóminum: hym
és magasztaljátok öt mínd- num dícite, et superexaltáte 
örökké. eum in saecula. , 
A ldozás utáni imádság. 
t"\ Szent angyalaid ünne
pét örömmel ünnepelve, 
résztvettünk, Urunk, az is
teni misztériumokban és ez 
által kérünk, hogy pártfo
gásuk alatt az ellenség cse
leitől mindig megmenekül
jünk és minden viszontag
ság elviselésére megedződ
jünk. A mi Urunk. 

Postcommunio. Súmpsi
mus, Dómine, divina 

mystéria, sanctórum Ange
lórum tuórum festivitáte 
Iaetántes: quaesumus; ut 
eórum protectióne ab hós
tium júgiter liberémur in
sídiis, et contra ómnia ad
vérsa muniámur. Per Dó
minum nostrumjesum Chris
tum, Filium tuum. 

Október 3: Kis Szent Teréz szüz. 

Napjaink szentje a mennyből is rózsákat hullató Kis Szent 
Teréz; t 1897-ben és már 1925-ben szentté avatta az EgyMz. 
Korunk gógös embereit tanítja az lsten-gyermekség kisded ösvé
nyére. 

Bevonulásra. (Ének, 4, 8, 9.) Introitus. (Cant. 4, 8, 9.) 

•

öjj a Libanonról, .eni de Libano, sponsa 
mátkám, jöjj a Li- mea, veni de Libano, 
banonról, jöjj, meg- veni: vulnerásti cor 

sebezted szlvemet, mátkám, meum, soror mea sponsa 
húgom, megsebezted szlve- vulnerásti cor meum. (Ps~ 
met. (Zs. 112, 1.) Dlcsérjé- 112, 1.) Laudáte, púeri, Dó
tek az Urat, ti szolgák, minum; laudáte nom en Dó
dicsérjétek az úr nevét. Y. mini. Y. Glória Patri et 
Dicsőség. , Fllio et Spiritui Sancto. 

Misszále. 74 
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Könyörgés. Urunk, ki azt 
mondottad: Ha nem 

lesztek olyanok, mint a kis
dedek, nem mentek be a 
mennyek országába; add meg 
nekünk, kérünk, hogy Szent 
Teréz szűz nyomait alázatos 
és egyszerfi szlvvel követ
hessük és Igy az örök jutal
mat ~lnyerhessílk: Ki élsz. 

Szentlecke .lzaiás prófétától. 
(66, 12-14.) 

Ezeket mondja az úr: 
Ime, én reá bocsátom 

a békét, mint folyamot, és 
mint megáradt patakot a 
a nemzetek dicsőségét, hogy 
azt szopjátok; keblen hor
doznak majd és térden be
céznek titeket. Mint akit 
anyja becéz, úgy vigasztal
lak meg én titeket és jeru
zsálemben vigasztalást lel
tek. Meglátjátok és örül 
majd szlvetek és csontjai
tok mint a fű sarjadoznak és 
ismeretessé lesz az úr keze 
az ll szolgáin. 

Atvonulásra.(Máté ll, 25.) 
Hálát adok neked, Atyám, 
mennynek és földnek Ura, 
hogy elrejtetted ezeket a böl
csektől és okosaktól, és ki
nyilatkoztattad a kisdedek
nek. t. (Zs. 70, 5.) Te vagy 
Uram, ifjúkorom óta bizo
dalmam. 

Orátio. Dómine, qui di
xisti: Nisi efficiámini 

sicut párvuli, non intrábitis 
in regnum caelórum: da no
bis, quaésumus; ita sanctae 
Terésiae VIrginis in humi
litAte et simplicitáte cordis 
vestigia sectári, ut praémia 
consequámur aetérna: Qui 
vivis. 

Léctio lsalae Prophétae. (66, 
12-14.) 

Haec dicit Dóm i n us: Ecce 
ego declinábo super 

eam quasi flúvium pacis, et 
quasi torréntem inundán
tem glóriam géntium, quam 
sugétis: ad úbera portabl
mini, et super génua blan
diéntur vobis. Quómodo 
si cui mater blandiátur, ita 
ego consolábor vos, et in je
rúsalem consolablmini. Vi
débitis, et gaudébit cor ve
strum, et ossa vestra quasi 
herba germinábunt, et co
gnoscétur manus Dómini 
servis e j us. 

Graduale. (Matth. ll, 25.) 
Confiteor tibi, Pater, Dó
mine caeli et terrae, quia 
abscondlsti haec a sapiénti
bus, et prudéntibus, et re
velásti ea párvulis. '#. (Ps. 
70, 5.) Dómine, spes mea a 
juventúte mea. 

Alleluja, alleluja. 'P. (Sirák Allelúja, allelúja.t .(Eceli. 
fia 39, 17-19.) Virultok, mint 39, 17-19.) Quasi rosa plan
~ patak mellé ültetett rózsa; tá ta super riv os aquárum 
e~es leszen illatotok, mint a fructificáte: quasi Llbanus 
L1banoné, vlrágoztok, mint l odúrem suavitátis habéte: 
a liliom és illatot ontotok, és floréte flores quasi lítium, et 
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levéldlszbe öltöztök. Zengje
tek dalt és áldjátok az Urat 
műveiért Alleluja. 

~ A szent evangélium sza
kasza Szent Máté szerint. 

( 18, 1-4.) 

Az időben: jézushoz járu
lának a tanltványok, 

mondván: Ugyan ki nagyobb 
a mennyek országában? És 
magához hlván jézus egy 
kisdedet, közéjOk állltá és 
mondá : Bizony mondom 
nektek, ha meg nem változ
tok és nem lesztek mint a 
kisdedek, nem mentek be a 
mennyek országába. Aki 
tehát megaláz1.a magát, 
mint ez a kisded. az nagyobb 
a mennyek országában. 

Felajánlásra. (Lukács l, 
46-49.) Magasztalja az én 
lelkem az Urat, és örven
dez az én szlvem megváltó 
Istenem felett ; mert ráné
zett szolgálója kicsinységére: 
nagy dolgot cselekedett ne
kem a Hatalmas. 

Csendes imádság. Adomá
nyunkat, Urunk, ké

rOnk, tegye kedvessé ellltted 
Szent Teréz szazednek szent 
könyörgése, hogy akinek 
tiszteletére ünnepélyesen be
mutatj uk, annak érdemei 
által váljék elfogadottá. A 
mi Urunk. 

Áldozásra. (Móz. V. 32, 
10-12.) Felkarolta s oktat
gatta és mint szemefényét 
óvta. Miként a sas tette, ki
terjesztette szAroyait s fel-

date odórem, et frondétc ln 
grá t iam, et collaudáte cánti
cum, et benedlcite Dóminum 
in opéribus suis. Allelúja. 

~Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Matthaéum. (18, 

1-4.) 

In illo témpore: Accessé
run t disclpuli ad jesum, 

dicéntes: Quis, putas, ma
jor est in regno caelórum? 
Et ádvocans jesus párvu
lum, státuit eum in médio 
eórum, et dixit: Amen d i co 
vobis, nisi convérsi fuéritis, 
et efficiáminl sicut párvuli, 
non intrábitis in regnum 
caelórum. Quicúmque ergo 
humiliáverit se sicut pár
vuJus iste, hic est major in 
regno caelórum. 

Offertorium. (Luc. l, 46-
49.) Magnificat ánima mea 
Dóminum: et exsultávlt 
spirítus meus in Deo salu
tári meo: quia respéxit hu
militátem anclllae suae: fe
cit mihi magna qui potens 
est. 

Secreta. Sacriticium no
strum tibi, Dómine, 

quaésumus, sanctae Teré
siae VIrginis tuae precátio 
sancta conclliet: ut in cujus 
honóre solémniter exhibé
tur, ejus méritis efficiátur 
accéptum. Per Dóminum 
nostrum. 

Conununio. (Moz. V. 32, 
10-12.) Circumdúxit eam, et 
dócuit: et custodívit quasi 
puplllam óculi sui. Sicut 
áquila expándit alas suas, et 

74* 
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kapta s tulajdon szárnya!n \ assúmpsit eam, atque por
hordozta. Egyedül az Ur távit in húmeris suis. Domi-
vezette. nus solus dux ejus fuit. , 
A ldozás utáni imádság. 

t-\ A mennyei misztérium 
gyujtsa fel bennünk, Urunk, 
azt a tüzet, mellyel Szent 
Teréz szüzed magát felaján
lotta neked a szeretet áldo
zatául az emberekért. A mi. 

Postconununio. Illo nos, 
Dómine, amóris igne 

caeléste mystérium inflám
met: qu o sancta Terésia 
Virgo tua se tibi pro homl
nibus caritátis victimarn de
vóvit. Per Dóminum. 

Október 4: Assziszi Szent Ferenc hitvalló. 

A ferences rend alapítója ; a szegénység alázatos szerelmese, 
az egyházi élet nagy reformátora ; t 1226-ban. 

Bevonulásra. (Gal. 6, 14.) l lntroitus. (Gal. 6, 14.) 

D
őlern azonban távolll]ihl autern absit glo-

legyen másban di- riári, nisi in Cruce 
csekedni, mint a mi 1 Dómini nostri jesu 

Urunknak, jézus Krisztus- i Christi: per quem mihi mun
nak keresztjében, ki által a i dus cruciflxus est, et ego 
világ megfeszlttetett nekem, 1 mundo. (Ps. 141, 2.) Voce 
és én a világnak. (Zs. 141, 

1

, mea ad Dóminum clamávi: 
2.) Szavammal az úrhoz voce mea ad Dóminum de
kiáltok, szavammal az úr- precátus sum. r. Glória 
hoz könyörgök. 8'. Dicsőség. l Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui Ecelé
házadat Szent Ferenc siam tuam, beáti Fran

érdemei által új nemzedék cisci méritis foetu novae 
keletkezésével gazdagit ot- prolis amplíficas: tribue no
tad; add meg nekünk, hogy bis; ex e jus imitatióne, ter
őt követve, a földieket meg- réna despicere, et eaelés
vessük és a mennyei adomá- tium donórum semper par
nyokban részesülve,minden- ticipatióne gaudére. Per Dó-
kor örvendezzünk. A mi. minum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a Galatákhoz Irt le- Apóstoli ad Gálatas. (6, 14-

velébcR (6, 14-18.) 18.) 

Testvérek: Tőlem azon- fratres: Mihi autern absit 
ba_n távol legyen más- gloriári, nisi in cruce 

ban dicsekedni, mint a mi Dómini nostri jesu Christi: 
Urunknak, jézus Krisztus- per quem mihi mundus cru-
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nak keresztjében, ki által a ciflxus est, et ego mundo. 
világ megfeszíttetett ne- ln Christo enim jesu neque 
kem, és én a világnak. Mert circumcisio áJiquid valet, 
Krisztus jézusban sem a neque praepútium, sed nova 
körülmetélés nem ér sem- creatúra. Et quicúmque 
mit, sem a körülmetéletlen- hane régutam secúti fúerint, 
ség, csak az új teremtmény. pax super illos, et misericór
És mindazok, akik ezt a dia, et super Israel Dei. De 
szabályt követik, békesség cétero nemo mihi moléstus 
azokra és irgalom, és lsten- sit: ego enim stígmata Dó
nek Izraeljére! Ezután mini jesu in córpore meo 
senki se okozzon nekem porto. Grátia Dómini nostri 
kellemetlenséget, mert én jesu Christi cum spiritu ve
az úr jézus jegyeit viselem stro, fratres. Amen. 
testemen. Ami Urunk jézus 
Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek! Amen. 

Atvonulásra. (Zsolt. 36, Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 
30-31.) Bölcseséget beszél Os justi meditábitur sapién
az igazaknak szája, és igazsá- ti am, et lingua e jus loqué
got szól nyelve. Y. Szlvében tur judícium. Y. Lex Dei ejus 
van lstenének törvénye és in corde ipslus: et non supp-
nem ingadozik lépése. lantabúntur gressus ejus. 

Alleluja, alleluja. 'W.A sze- Allelúja, allelúja. 'W. Fran-
gény és alázatos Ferenc cfscus pauper et húmilis, 
gazdagon megy az égbe, eaetum dives ingréditur, hy
mennyei énekek köszöntik. mnis caeléstibus honorátur. 
Alleluja. Allelúja. 

Szent evangélium: Confiteor tibi, 835. l. 
Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) l Offertorium. (Ps. 88, 25.) 

Vele lesz hűségem és kegyel- Véritas mea, et misericórdia 
mem és felemelkedik szarva mea cum ipso: et in nómine 
nevemben. meo exaltábitur cornu ejus. 

Csendes imádság. Szenteld secreta. Múnera tibi, Dó
meg, Urunk, a neked mine, dicáta sanctifi

hozott adományokat; és ca: et, intercedénte beáto 
Szent Ferenc közbenjárására Franclsco, ab omni nos cul
a bűn minden szennyétől párum labe purlfica. Per Dó
tisztíts meg minket. A mi. minum. 

Áldozásra. (Luk. 12, 42.) Communio. (Luc. 12, 42.) 
Hú és okos sáfár, kit az úr Fidélis servus et prudens, 
háznépe fölé rendel, hogy quem constítuit dóminus su
búzát adjon nekik mérték l perfamiliamsuarn:utdetillis 
szerint a maga idejében. in térnporc trltici mensúram. 
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A ldozás utáni imádság. 
t-\ Árassza el, kérünk, 
Urunk, a mennyei kegyelem, 
Egyházadat; amelyet Szent 
Ferenc hitvallód dicsőséges 
érdemei és p~ldája által is 
ragyogóvá tettél. A mi. 

Postcommunio. Ecclésiam 
tuam, quaesumus, Dó

mine, grátia caeléstis ampll
ficet: quam beáti Francisci 
Confessóris tui illumináre 
voluísti gloriósis méritis, et 
exémplis. Per Dóminum. 

Október 5 : Szent Piacidus & társai drtanuk. 
Szent Benedek kedves tanltvflnya és a hagyomány szerint 

rendjének elséi vértanuvirflga. Allltólag nővérével, Flhiflval és 
30 ~zerzetestflrsával 541 körül kalózok ölték meg. 

Szentmise: Salus autem, 1271. 1., az alflbblak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui nos con
Piacidus és társai vér- cédis sanctórum Már

tanuid születésnapját áldo- tyrum tuórum Plácidi et 
zattal megülni megenged- Sociórum ejus natalieia có
ted: add meg nekünk, hogy Jere: da nobis in aetérna 
az örök boldogságban tár- beatitúdine de eórum socie
saságuknak örvendezhes- tát e ga u dére. Per Dóm in um 
sonk. A mi Urunk. nostrum. 

Csendes imádság. Fel- secreta. Múnera tibi, Dó
ajánljuk neked, Urunk, mine, nostrae devotió

áldozatkészségünk adomá- nis offérimus: quae et pro 
nyait, legyenek szenteid tuórum tibi grata sint ho
tiszteletére kedvesek előtted, n ó re justórum, et nobis sa
és irgalmadból, mint üd- lutáría, te miseránte, red
vöthozó adományt kapjuk dántur. Per Dóminum no
vissza őket. A mi Urunk. strum jesum Christum. , 
A ldozás utáni imádság. 
t-\ Add meg nekünk, ké
rünk, Urunk, Szent Piacidus 
és társai vértanuidnak köz
benjárására, hogy amit aj
kunkkal veszünk, azt tiszta 
lélekkel fogadjuk. A mi. 

Postcommunio. Praesta 
nobis, quaesumus, Dó

máne: intercedéntibus san
etás Martyribus tuls Piátido 
et Sóeiis e jus; ut, quod ore 
eontlngimus, pura mente 
capiámus. Per Dóminum. 

Október 6: Szent Brunó hitvalló. 
Német nemes. Mlnt kanonok elvonul hat társAval a Chartreuse 

mellettl vadonba és Igy alapítja meg a kartauzi rendet. t t 101-ben, 
Kalflbriflban. 

Szenbnise: Os j usti, 1292.1., u alábbiak kivéttl~vel : 
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Könyörgés. Szent Brunó Qrátio. Sancti Brunónis 
hitvallód közbenjárása, Confessóris tui, quae

kérünk, Urunk, segítsen sumus, Dómine, intercessió
minket, hogy kik fölségedet nibus adjuvémur: ut, qui 
vétkeinkkel· súlyosan meg- majestátem tuam gráviter 
bántottuk, az ó érdemeiért delinquéndo offéndimus, 
és könyörgéseiért bűneink ejus méritis et précibus, 
bocsánatát megkapj uk. Ami nostrórum delictórum vé
Urunk Jézus Krisztus, a te niam consequámur. Per Dó-
fiad által. minum. 

Áldozás utáni imádság.lpostconununio. Quaesu
ft Kérünk, mindenható l mus, omnipotens Deus: 
lsten, hogy mi, akik ezt a ' ut, qui caeléstia aliménta 
mennyei táplálékot magunk- percépimus, intercedénte 
hoz vettük, Szent Brunó hit- beáto Brunóne Confessóre 
vallód közbenjárására min- tuo per haec contra ómnia 
den bajtól védve legyünk. advérsa muniámur. Per Dó-
A mi Urunk. minum. 

Ok th ber 7 : A Szentolvash Kfrllynija. 
A török veszedelem Idején kétszer is (1571-ben Lepantónál 

és 1716-ban PétervaradnAI) az olvasó imfldsaga segitett a gyii
zelem megszerzésében. Ezért rendelte el hálabói'XIII. Gergely 
pápa a mal ünnepet és XI. Kelemen kiterjesztette az egész Egy· 
hfura. 

Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Márk ~ápa és hit
valló, továbbá Szent Sergius, Bacchus, Marcellus es Apulejus 
vértanuk emlékezetét. Szent Márk nyolc hónapig volt az egyház 
feje. Sergius és Bacchus római katonatisztek voltak és Diocletiá
nus alatt 303-ban halálra korbácsolták öket. Marcellust és Apu
lejust Szent Péter téritette meg és majdnem vele egyszerre let
tek vértanuk. 

Bevonulásra. i Introitus. 

llrvendjünk mindnyá- llaudeámus omnes in 
jan az Úrban, a boi- Dómino, diem fe-
dogságos Szűz Mária stum celebrtantes 

tiszteletére ünnepet ülve, sub honóre beátae Mariae 
kinek ünnepén örvendeznek VIrginis: de c u jus solemni
az angyalok és magasztalják táte gaudent Angeli, et col
az lsten Fiát. (Zs. 44,2.)Szi- láudant Filium Dei. (Ps. 44, 
vern ünnepi szózattól árad, 2.) Eructávit cor meum ver
zengem dalomat a Király-! bum bonum: dico ego ópera 
nak. tr. Dicsőség. ; mea Regi. r. Glória Patri. 
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Könyörgés. lsten, kinek Qrátio. Deus, cujus Uni
Egyszülötte élete, ha- génitus per vitam, mor

lála és feltámadása által ne- tem et resurrectiónem suam 
künk az örök élet jutalmát nobis salútis aetérnae prae
megszerezte,engedd,kérünk, mia comparávit: concéde, 
hogy e titkokról a boldogsá- quaesumus; ut, haec my
gos Szüz Mária szent olva- stéria sacratissimo beátae 
sója elmondásával megemlé- Mariae Virginis Rosário re
kezvén, utánozzuk, amit coléntes, et imitémur quod 
azok magukban foglalnak és cóntinent, et quod promlt
elnyerjük, amit ígérnek. tunt, assequámur. Per eúm-
Ugyanazon a mi Urunk. dem Dóminum. 
A 2. könyörgés [csak a csendes szentmisékben] : Szent Márkról : 

Si diligis kezdetü szentmise Imádságával. 1248. l. 
A 3. könyörgés [csak a csendes szentmisékben]: a szent vér

tanukról: 
Szent Sergius, Bacchus, Sanctórum Mártyrum 

Marcellus és Apulejus vér- tuórum nos, Dómine, Sér
tanuid boldog érdemei kisér- gii, Bacchi, Marcélli et Apu
jenek minket, Urunk, s te- Jéji beáta mérita prosequán
~yék meg, hogy szüntelenül tur: et tuo semper fáclant 
egjünk szeretetedtől. A mi amóre fervéntes. Per Dómi-
Urunk. num. 
Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae.(Prov. 
vébői~(Péld. 8, 22-24, 32-35.) 8, 22-24 et 32-35.) 

Az Ur szerzett engem út- Dóminus possédit me in 
jai elején, kezdetben, initio viárum suárum, 

mielőtt bármit is alkotott; ántequam quidquam táce
öröktől fogva rendelt en- ret a princlpio. Ab aetérno 
gem, 6s id6k óta, még a föld ordináta sum, et ex antl
előtt; nem voltak még ten- quis, ántequam terra fleret. 
gerek, én már fogantattam, Nondum erant abyssi, et 
most pedig, gyermekeim, ego jam concépta eram. 
hallgassatok reám! Boldo-l Nunc ergo, fílii, audite me: 
gok, kik megtartják utai- Beáti, qui custódiunt vias 
ma t l Hallgassátok az in- : meas. Audite discipllnam, 
tést, legyetek bölcsek és el et estőte sapiéntes, et nollte 
ne vessétek azt magatoktól! abjícere eam. Bcátus homo, 
Boldog az az ember, ki hall-, qui audit me, et qui vigfiat 
gat reám, és ajtómnál vir- ad fores meas quotidie, et 
ras~t. naponta, es őrzi ajtóm obsérvat ad postes óstii mei. 
félfaJát; mert aki engem l Qui me invénerit, invéniet 
megtalál, életet talál, és vitam, et háuriet salútem a 
üdvöt merlt az úrtól. Dómino. 
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Atvonulásra. (Zs. 44, 5, ll- Graduale. (Ps. 44, 5, ll et 
12.) A hűségért, a szelídsé- 12.) Propter veritátem, et 
gért és az igazságért, s vezes- mansuetúdinem, et justí
sen téged csodálatosan jobb tiam: et d ed ú cet te m•rabí
kezed. -,. Halljad, leányom, liter déxtera tua. r. Audi, 
és figyelj és hajtsd ide füle- filia, et vide, et inclína au
det; lm a Király kivánja rem tu am: quia concupivit 
szépségedet. Rex spéciem tuam. 

Alleluja,alleluja. r.A dicső- Allelúja, allelúja. r. So-
séges Szűz Máriának ünnepe lémnitas gloriósae Virginis 
van, ki Ábrahám ivadéka, Mariae ex sémine Abrahae, 
juda nemzetségéből, Dávid ortae de tribu juda, clara ex 
hires törzséből való. Alleluja. stirpe David. Allelúja. 

Szent evangéliwn: Missus est, 914. l. 
Felajánlásra. (Sirák 24, J Offertorium. (Eceli. 24, 

25; 39, 17.) Nálam vagyon 25; 39, 17.) ln me grátia 
az út és az igazság minden l omnis viae et veritátis, in 
kegyelme, nálam az élet és 1 me omnis spes vitae et vir
az erény minden reménye: l tútis: ego quasi rosa plan
virulok, mint a patak mellé táta super rivos aquárum 
ültetett rózsa. fructificávi. 

Csendes imádság. Add, ké- secreta. Fac nos, quaesu
rO nk, Urunk, hogy a ne- mus, Dómine, his mu

ked felajánlott adományok- néribus offeréndis conve:
kal együtt magunkat is át- ni é n ter ap tári: et per sacra
adjuk, s a szent olvasó tit- tlssimi Rosárii mystérla sic 
kai elmondása által úgy tisz- vitam, passiónem et gló
teljük Egyszülötted életét, ri am Unigéniti tui recólere; 
szenvedését és dicsllségét, ut ejus digni promissiónibus 
hogy ígéretére méltókká v ál- efficiámur: Qui tecum viv It 
junk: Ki veled él. et regnat. 
A 2. csendes imAdsflg (csak a csendes szentmlsékben} : Szent 

Márkról: 1250. l. 
A 3. csendes imidsflg [csak a csendes szentmlsékben): a szent vér

tanukról: 
Ez a bemutatandó áldo-l Majestátem tuam nobis, 

zati adomány, kérünk, l Dómine, quaesumus, haec 
Urunk, szenteidnek méltó hóstia reddat immolánda 
könyörgésére, engesztelje ki placátam, tuón .. m digna 
Fölségedet irántunk. A mi postulatióne Sanctórum. 
Urunk jézus Krisztus, a te Per Dómlnum nostrum je-
Fiad által. sum Christum. 

Prefáció Szllz MAriiról 566. l. 
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Áldozásra. (Sirák 39, 19.) 
Virágoztok mint a liliom, 
illatot ontotok, és levél
dlszbe öltöztök, zengjetek 
dalt és áldjátok az Urat 
műveiért. , 

Communio. (Eceli. 39, 19.) 
Floréte flores quasi lilium, 
et date oc ó rem, et frondéte 
in grátiam, collaudátc cán
ticum, et benedlcite Dómi
num ln opéribus suis. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctfs
.t\ Szentséges Anyádnak simae Genitricis tuae, 
esedezése, kinek olvasója ü n- eu jus Rosárium celebrámus, 
nepét üljük, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine, préci
gyámolltson minket, hogy bus adjuvémur: ut et _my
mind az általunk ünnepelt l steriórum, quae cólimus, 
titkok hathatóságát tapasz- virtus perclpiátur; et sacra
taljuk, mind a magunkhoz mentórum, quae súmpsi
vett szentségek hatását el-, mus, obtineátur efféctus: 
nyerjük : Ki élsz. Qui vivis. 
A 2. áldozás ut~nl im~ds~g [csak a csendes szentmis~kben]: Szent 

Márkról: 1251. l. 

A 3. áldozás ut~ni im~dság [csak esendes szentmisékben): a szent 
vértanukról : 

A szentségek, Urunk, ame- Sacraméntis, Dómine, mu-
lyeket magunkhoz vettünk, niámur accéptis: et sane
erősitsen ek meg minket: és tórum · Mártyrum tuórum 
Szent Sergius, Bacchus, Mar- Sérgii, Bacchi, Marcélli et 
celJus és Apulejus vértanuid Apuléji intercessióne, con
közbenjárására a gonosz- tra omnes nequltias irruén
ság minden támadása ellen tes, armis caeléstibus prote
mennyel vértezettel oltat- gámur. Per Dóminum no-
mauanak. A mi Urunk. strum jesum Christum. 

Oktliber 8: Szent Bir&ltta lizvegy. 
Svéd kir~lyi csal~d sarja ; rendalapltó; sok misztikus kegye

lemmel tüntette kl az úr: litom~sokban kapott kinyilatkozta
tásai mélyértelmüek. Nagy szerepe volt, hogy V. Orb~n p~pa 
Avignonból visszatért Róm~ba. Itt halt meg Brigitta i&, 1373-ban. 

Szentrnise: Cognóvi 1316. J., az al~bblak kivételével: 

Könyörgés. Urunk Iste- Qrátio. Dómine Deus no
nünk, ki Szent Birgittá- ster, qui beátae Bir

nak egyszülött Fiad által a glttae pt>r Filium tuum uni
mennyei titkokat kinyilat- génitum secréta caeléstia 
koztattad: az ll kegyes köz- revelásti: ipshts pia inter
benjárására, add meg ne-. cessióne da nobis fámulis 
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künk,szolgáidnak, hogy ami- tu ls; in revelatlőne sempi
kor örök dicsllségedet ki- térnae glóriae tuae gaudére 
nyilatkoztatod, örvendezve laetántes. Per eúmdem Dó
ujjonghassunk. Ugyanazon. minum. 

Szentlecke: Villuas, 1319. l. 

Október 9: Leonardi Szent János hltvall6,. 

Huszonhat éves korában hlvta meg az Isteni kegyelem a 
papságra. Különösen sokat tett a missziókért. Rómában halt 
meg 1607-ben. . 
Ugyanezen a napon ünnepli az Egyház Szent Dénes püspök, 
Rusztikus és Alallár vértanuk emlékezetét. Három Szent Dénest 
ismer az egyháztörténelem. Az első Szent Dénest a népek apos
tola térítette meg az areopagon monllott beszMével. Erről szól 
a szentlecke. -A másollik Páris első püspöke, aki Rusztikusszal 
és Alallárral vértanuságot szenvedett 285-ben. Róluk szól az 
ünnep. - A harmadik egy később, a IX. században ~It mély
értelmli misztikus lró, akit sokáig tévesen az első Dénessel azono
sitottak. De ha nem ls az apostolok korából való az lrása, azért a 

misztikus irodalom egyik legnagyobb kincse. 

Bevonulásra. (Sir. fia. 42, lntroltus. (Eceli. 42, 15-16.) 
15-16.) 

•

z úr szava általlettek 111 n seamónibus Dó-
az ll alkotásai: mi- l mini ó p era e jus: 
ként a tündöklll nap ~ sol illúminans per 

beragyogja a mindenséget, ómnla respéxit, et glória 
úgy telik be az úr dicsllsé- Dómini ptenum est opus 
gével az ó alkotása. (Zs. e jus. (Ps. 95, t.) Can tá te 
95, 1.) Énekeljetek az úr-l Dórnino cánticum novum: 
nak új éneket, énekeljetek l cantáte Dómino, omnis 
az úrnak országok mind l i terra. f. Glória Patri. 
J. Dicsllség. l 
Könyörgés. lsten,te Sze nt, oratio. Deus, qui beá

János hitvallódat cso-, tum Joánnem Confes
dálatosan kegyeskedtél fel- sórem tuum ad fidern in 
buzdítani, hogy a pogányok · géntibus propagándam mi
közt a hitet terjessze és ál-j rabiliter excitáre dignátus 
tala Egyházadban a hivek 

1 

es, ac per eum in eruc,iéndis 
oktatására új családot gyüj- fidélibus novarn in Ecclésia 
töttél: add meg szolgáid- tua farniliam congregásti: 
nak, hogy az ó intézményei·!' da nobis fámulis tuis, ita 
ben úgy haladjanak el/ire, ejus institútis proileere; ut 
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hogy az örök jutalmat eJ-,! praémia consequámur ae
érjék. A mi Urunk. térna. Per Dóminum no

strum. 
A 2. könyörgés a szent vértanukról : 

lsten, ki a mai napon Deus, qui hodiérna die 
Szent Dénes vértanudat beátum Dionysium Már
és püspöködet a szenve- tyrern tuum atque Pon
désben a kitartás erényé- tlficem, virtúte constántiae 
vel megerősítetted s neki, in passióne roborásti, qui
dicsőségednek a pogányok que illi, ad praedicándum 
között való hirdetésére, géntibus glóriam tuam, Rú
Rusztikust ésAladárt társul sticum et Eleuthérium so
adtad: add meg nekünk, ci á redignátus es: tribue no
kérünk, hogy öket követve bis, quaesumus; eórum imi
irántad való szeretetből a tatióne, pro amóre tuo pró
világ örömeit megvessük és spera mundi despfcere, et 
semmiféle szenvedéstöl se nulla ej us advérsa formidáre 
féljünk. A mi Urunk jézus Per Dóminum nostrum jé-
Krisztus. sum Christum. 
Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz írt Ap l st o li ad Cor.ntl ios. (2 
leveléMI. (II. 4, 1-6. és Cor. 4, 1-6 et 15-18.) 

15-18.) 

Testvérek: Minthogy te- fratres: Habéntes adrni
hát ilyen szolgálatunk nistratiónem juxta quod 

van, aminthogy irgalmassá- misericórdiam 'onsecút1 su
got nyertünk, nem csügge- mus, non deflcimus, sed ab
dünk el, hanem lemondunk dicámus occúlta dedécoris, 
a gyalázatos alattomosság- non arnbuJántes in astútia, 
ról, nem járván álnokság- neque adulterántes verbum 
ban és nem hamisitván meg Dei, sed in manifestatióne 
az lsten igéjét; hanem az veritátiscommendántes nos
igazság hirdetésével ajánl- metipsos ad omnern con
ván magunkat minden em- sciéntiam hóminum coram 
ber lelkiismeretének Isten l Deo. Quod si étiarn opértum 
előtt. Ha a mi evangéliu- est Evangélium nostrum: 
munk mégis el van takarva, in iis, qui péreuut, est opér
azok ellitt van el takarva, tum: in quibns Deus hujus 
akik elvesznek; akikben e saéculi excaecávit mentes 
világ istene megvakitotta infidélium, ut non fúlgeat 
a hitetlen értelmet, hogy ne illis illuminátio Evangélii 
ragyogjon számukra az glóriae Christi, qui est imágo 
evangélium fénye Krisztus Dei. Non enim nosmetlpsos 
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dicsőségéről, ki az lsten l praedicámus, sed jesum 
képmása. Mi ugyanis nem Christum, Dóminum no
önmagunkat prédikáljuk, strum: nos autern servos 
hanem jézus Krisztust, a vestros per jesum: quó
mi Urunkat; önmagunkat n iam Deus, qui dixit de té
pedig, mint a ti szolgáito- nebris lucern splendéscere, 
kat jézusért, mert az Is h n, ipse illúxit in córdibus no
aki azt mondotta, hogy a stris ad illuminatiónern 
sötétségből világosság ra- sciéntiae claritátis Dei, in 
gY.ogjon, maga támasztott fácie Christi jesu. Omnia 
VIlágosságot szlvünkben, enim propter vos: ut grátia 
hogy felragyogjon lsten di- abúndans, per rnultos ín 
csőségének ismerete jézus gratíárurn actíóne, abún
Krisztus arcán. Mert rnín- , det in glóriarn Dei. Propter 
den értetek van, hogy rni- : quod non deficírnus: sed Ji
vel a kegyelern bőséges, so- l cet is, qui forís est, nosteJ 
kak hálaadása által bősé- : homo corrurnpátur: tamen 
gessé legyen az Isten dicsll- is, qui intus est, renovátur 
ségére. Eppen ezért nem de die in diem. Id enim, 
csüggedünk el; sllt tár a rni quod in praeséntí est rno
külső emberünk romlásnak mentáneurn et leve tribula
indul is, rníndazonáltal a tíónís nostrae, supra rno
belsll ernber napról-napra dum ín sublírnitáte aetér
rnegújul. Ez a rn1 jelenlegi, num glóriae pondus operá
pillanatnyi és könnyű szt>n- tur in nobis, non contern
vedésünk, ugyanis a rneny- plántibus nobis, quae vi
nyei dicsőségnek fölötte déntur, sed quae non vidén
nagy örök rnértékét szerzi tur. Quae enim vidéntur, 
meg nekünk, ha nem a lát-l temporália sunt: quae au
ható dolgokra figyelünk, ha- tem non vidéntur, aetérna 
nem a láthatatlanokra.Mert j sunt. 
amí látható, az ideigvaló; 
ami pedig láthatatlan, örökkévaló. 
· Atvonu1ásra. (Zs. 72, 21 ; i Graduale. (Ps. 72, 21; 68, 
68, 10.) Mert keserűség 10.) Inflarnrnáturn est cor 
fogta el szívernet, fájdalom ! rneurn, et renes rneí cornrnu
hasogatta vesérnet: me rt ! táti sunt: zel us dornus tuae 
ernészt a buzgóság háza dért. i cornéd it me. r. (ls. 49, 2.) 
r. (Iz. 49, 2.) Szájamat éles i Pósuit os me um quasi glá
kardhoz tette hasonlóvá, 1 díurn acúturn: in umbra 
kezének árnyékával oltal-

1 
manus suae protéxit me, et 

mazott engern; kiválasz-~ pósuit me sicut sa gittarn 
tott nyillá tett, tegzébe rej- eléctarn. 
tett engem. 
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Alleluja, aleluja. r. (Zs. l AUelúja, allelúja. r. (Ps. 
70, 7.) Szinte csodája lettem 70, 7.) Tamquam prodigium 
sokaknak, de hatalmaddall factus sum multis: et tu 
segitettél engem. Alleluja. adjútor fortis. Allelúja. 

Szent evangelium : Designavlt, 940. l. 

Felajánlásra. Krisztus Offertorium. (Col. l, 25.) 
szolgája lettem az Istentől Christi factus sum ego mi
kapott tisztségnél fogva, níster secúndum dispensa
mely nekem jutott tiérete- tiónem Dei, quae data est 
tek, hogy teljesen érvényt mihi, ut Implearn verbum 
szerezzek az lsten igéjének. Dómini. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, az üdvöt- oblatiónem mundam sa

szerző ostyának tiszta föl-~lutáris hóstiae: et praesta; 
ajánlásAt: és add, hogy boi- ut, in tercedén te beáto j o
dog jános hitvallód köz- ánne Confessóre tuo, ubí
benjárására, mindenhol és que géntium júgiter offerá
mindenkor felajánlják a 1 tur. Per Dóminum. 
népek. A mi Urunk. , 

A 2. csendes imádság a szent vértanukról : 

Néped adományait, ame
lyeket szenteid tiszteletére 
neked bemutat, kérünk, 
Urunk. fogadd el kegyesen: 
és közbenjárásukra szentelj 
meg minket. A mi Urunk 
Jézus Krisztus. 

Áldozásra. (Fil. 3, 7.) De 
ami nyercségem volt, azt 
veszteségnek ítéltem Krisz
tusért. , 

Obiáta tibi, Dómine, mú
nera pópuli tui, pro tuórum 
honóre Sanctórum, súscipe 
propiti us, quaesumus: et 
eórum nos intercessióne 
sanctifica. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum. 

Communio. (Philipp. 3, 7.) 
Quae mihi fuérunt lucra, 
haec arbitrátus sum propter 
Christum detriménta. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Pretiósi 
Drága testednek és Córporis et Sánguinis 

vérednek szent misztériu- tui sacris refécti mystériis, 
maival megújltva kérünk, Dómine, dc precámur: ut, 
Urunk: hogy boldog jános beátl joánnis Confessóris 
hitvallód példáján igyekez-l tui exémplo, studeámus 
zünk megvallani, amiben confitéri quod crédidit, et 
ő hitt, és cselekedettel gy a-~ ó pere exercére quod dócuit: 
korolni, amit tanitott: Kl Qui vivis. 
élsz. 



OKTÓBER 10. ÉS ll. 1183 

A 2. áldozás utáni imádság a szent vértanukról: 
A szentségek vétele növel-l Sumptis, Dómine, sacra

je bennünk, kérünk, Urunk, 1 méntis, quaesumus: ut, in
Szent Dénes. Rusztikus és : tercedéntibus beátis Marty
Aladár vértanuld kö1ben- ;l ribus tuis Dionysio, Rústico 
járására a megváltás örök et Eleuthério, ad redemp
kegyelmét. A mi Urunk Jé-J tiónis aetérnae proficiámus 
zus Krisztus. augméntum. Per Dóminum. 

Október 10: Borgia Szent Ferenc hitvalló. 
l(atalonia alkirálya. A fiatal Izabella királynő holttestének 

meglátása rázta meg annyira, hogy felesége halála után jezsuita 
lett; t 1572-ben. 

Szenbnise: ~ justi, 1298. I., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Urunk jézus Qrátio. Dómine jesu Chri
Krisztus, az igaz aláza- ste, verae humilitátás 

tosság példaképe és jutalma, et exémplar et praemium: 
kérünk, hogy amint Szent quaesumus; ut, sicut beá
Ferencet a földi tisztelet tum Franciscum in terréni 
megvetésében dicsliséges honóris contémptu imitató
után1.óddá tetted, úgy add rem tui gloriósum effeclsti, 
meg, hogy ebben az után- ita nos ejúsdem imitatiónis 
zásban és a dicsliségben mi az et glóriae trlbuas esse con
li társai lehessünk : Ki élsz. sórtes: Qui vivis. 

Csendes imádság. Hogy a secreta.. Sacris altárlbus, 
szent oltárodra tett ado- Dómine, hóstias super

mányok, Urunk, üdvössé- pósitas sanctus Franciscus, 
gúnkre váljanak, kérünk : , quaesumus, in salútem no
Szent Ferenc esdje ki ezt ne- l bis provenire depóscat. Per 
künk. A mi Urunk. 1 Dóminum. 

A, ldozás utáni imádság. j postcommunio. Prótegat 
Oltalmazzon meg min- nos, Dómine, cum tui 

ket, Urunk, vett szentsé- perceptióne sacraménti beá
geddel együtt, Szent Ferenc tus Franciscus, pro nobis 
közbenjárása: hogy életé- in tercedén do: ut et conver
nek kiváló hatását tapasz-' satiónis ej us experiámur in
taljuk és közbenjárásának slgnia, et intercessiónis per
segítségét megkapjuk. A l clpiámus suffrágia. Per Dó-
mi Urunk. minum. 

Október ll : A Boldogságos Szúz Mirla anyasiga. 
Az efezusi zsinat 1500 éves évlordulójára rendelte el ezt a 

misét XI. Piusz pápa, 1932-ben. 
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Bevonulásra. (lz. 7, 14.) Introitus. (ls. 7, 14.) 

ll
me,egySzűz méhében [[Icce Virgo conclpiet, 
fogan és Fiat szűl et páriet Fllium, et 
és neve Emmánuel- vocábitur nomen 

nek fog hivatni. (Zs. 97, l.) ejus ErnmánueL (Ps. 97, l) 
Énekeljetek az úrnak új éne- Cantáte Dórnino cánticum 
ket, mert csodálatos dolgo- novum, quia mirabllia fecit. 
kat cselekedett. r. Dicsőség. f. Glória Patri. 

K 6nyörgés. lsten, ki azt Qrátio. Deus, qui de beá
. akartad, hogy Igéd az tae Mariae Virginis úte

angyali üzenetre a Boldog- ro Verbum tuum, Angelo 
ságos Szűz Mária rnéhében nuntiánte, carnem suscl
öltsön testet, add meg alá- pere voluisti: praesta sup
zatos könyörgésünkre, hogy pllcibus tuis; ut qui vere 
mi, akik őt valóban lsten eam Genitrlcem Dei crédi
anyjának hisszük, közben- mus, ejus apud te interees
járására nálad segitséget siónibus adjuvémur. Per 
nyerjünk. Ugyanazon. eúrndern. 

Szentlecke: Ego quasi, 1062. 1. 

Atvonulásra. (lz. ll, 1-2.) Graduale. (ls. ll, 1-2.) 
Vessző sarjad jessze tör- Egrediétur virga de radlee 
zsökéböl, virág növekedik az jesse, et flos de radlee eju! 
ő gyökerébőL f. És meg- ascéndet. r. F.t requiéscet 
nyugszik rajta az úr Lelke. super eum Splrltus Dómini. 

Alleluja, alleluja. 1. Szűz Alle1úja, allelúja. r. Virgo 
szOiője Istennek, Az, akit Dei Génitrix, quem totus 
az egész világ nem tud be- non capit orbis, in tua se 
fogadni, emberré lévén, te- clausit viscera factus homo. 
benned lakozott. Alleluja. Allelúja. 

ol< A szent evangéliwn sza- oi<Sequéntia sancti Evangélii 
Icasza Szent Lukács szerint secúndum Lucarn. 

(2, 43-51.) (2, 43-51.) 

Az Időben: Midőn vissza- l" ill? tempore: Cum redl
térőben voltak, a gyer- rent, remánsit puer jesus 

mek jézus ott maradt Jeru- ln jerúsalem, et non cog
zsálemben, és nem vevék novérunt paréntes ejus. 
észre szülői. Vélvén pedig, Existimántes autern illum 
hogy az útitársaságban van, esse in comitátu, venérunt 
menének egy napi utat, és iter diéi, et requirébant eum 
keresék őt a rokonok és is- inter cognátos, et notos. Et 
merősök között. És mikor non inveniéntes, regréssi 
nem találták, visszatérének sunt ln .Jerúsalem, requi· 
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jeruzsálembe, keresvén öt. 
Es h~n. három nap mulva 
megtalálák öt a templom
ban a tanitók közt ülve, 
amint hallgatá és kérdezé 
őket. Álmélkodának pedig 
mindnyájan, kik öt hallák, 
az ö okosságán és feleletein. 
És meglátván őt, elcsodál
kozának. És mondá neki az 
ö anyja: Gyermekem! miért 
cselekedtél Igy velünk? Ime, 
atyád és én bánkódva ke
restünk téged. ő pedig 
mondá nekik: Miért, hogy 
engem kerestetek? nem 
tudtátok-e, hogy az én 
Atyám dolgaiban kell len
nem? De ők nem érték a 
beszédet, melyet nekik 
mondott. Akkor hazatért 
velük, és Názáretbe méne, 
és engedelmes vala nekik. 

FelajAnlásra. (Mt. l, 18.) 
Mikor el volt jegyezve az ő 
anyja, Mária, józsefnek, úgy 
találtaték, hogy méhében 
fogant a Szentlélektöl. 

Csendes imádság. A te ke
gyelmedböl, Urunk, és a 

boldogságos,mindenkor szűz 
Máriának, Egyszülötted any
jának közbenjárása által ez 
a felajánlás szolgáljon az 
örök és a jelen élet javára és 
békéjére. A mi Urunk. 

réntes eum. Et factum est, 
post tri du um invenérunt 
illum in templo, sedéntern 
in médio doctórum, audién
tem illos et interrogántem 
eos. Stupébant autern om
nes, qui eum audiébant, su
per prudéntia et respónsis 
ejus. Et vidéntes admirátl 
sunt. Et dixit mater ejus ad 
ill um: Fili, quid fecisti no
bis sic? Ecce pater tuus, et 
ego doléntes quaerebámus 
te. Et ait ad ill os: Quid est 
quod me quaerebátis? Nes
ciebátis quia in his, quae 
Patris mei sunt, opórtet 
me esse? Et ipsi non intel
lexérunt verbum, quod lo
cútus est ad eos. Et de
scéndit cum eis, et venit Ná
zareth : et erat súbditus 
il lis. 

Offertoriwn. (Mt. l, 18.) 
Cum esset desponsáta mater 
ejus Maria joseph, invénta 
est in útero habens de Spi
ritu Sancto. 

Secreta. Tua, Dómine, 
propitiatióne, et beátae 

Mariae semper Virginis Uni
géniti tui Matris interces
sióne, ad perpétuam atque 
praeséntem haec oblátio no
bis proflciat prosperitátem, 
et pacem. Per e ú mdem Dó
minum. 

Pref,ció a Szent Szűzröl : 566. l. 

Áldoúsra. Boldog vagy, Communio Beáta viscera 
Szüz Mária bensődben, mert Mariae VIrginis, quae porta
az örök Atya Fiát hor- vérunt aetérni Patns Fi-
doztad. lium. 

Mi,szál~. 75 
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Aldozás utáni imádság., postcommunio. Haec nos 

Ez az egyesülés, Urunk, commúnio, Dómine, 
tisztítson meg a bűntlll: és , purget a crlmine: et inter
lsten anyja, a Boldogságos cedénte beáta Virgine Dei 
Szűz Mária közbenjárására, Genitríce María, caeléstis 
tegyen a mennyei orvosság remédii fáciat esse consór
részesévé. Ugyanazon a mi tes. Per eúmdem Dóminum 
Urunk. jesum Christum. 

Október 13: Szent Ede király és hitvalló. 
Az utolsó angolszász király. A házasságban is megőrizte szü

zességét. t l 066-ban. 

Szentmise: Os justi, 1292. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki hit- Qrátio. Deus, qui beátum 
vallódat, Szent Ede ki- regern Eduárdum Con

rályt az örökkévalóság di- fessórem tuum, aetérnitátis 
csőségével megkoronáztad, glória coronásti: fac nos, 
tedd meg, kérünk, hogy quaesumus; ita eum vene
lit a földön úgy tiszteljük, rárl in terris, ut cum eo re
hogy a mennyben vele ural- gnáre possimus in caelis. 
kodhassunk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Október 14 : l. Sze nt Kalliszt pápa H vértanu. 
Rabszolgából Zephyrinus pápa alatt diákonus és a keresztény 

temetó (a San Callisto-katakomba) őre lett. Kéliőbb a pápa utóda 
a trónon és a vértanuságban is. t 222-ben. 

Sze01tmise: Si diligis 1248. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki l~ Qrátio. Deus, qui nos eón
tod, hogy elcsüggedünk spicis ex nostra intir

gyöngeségünkben: szen- mitáte defícere: ad amórem 
teid példáival erilslts meg tuum nos misericórditer per 
minket irgalmasan szerete- Sanctórum tuórum exémpla 
tedben. A mi Urunk Jézus restáura. Per Dóminum 
Krisztus, a te Fiad által, ki nostrum Jesum Christum 
veled él és uralkodik a Szent- Filium tuum, qui tecum vivit 
l&l_ekkel eg:;etemben lsten et regnat in unitate Spirítus 
nundörökön örökké. Sancti Deus per omnia sae

1-...sendes imádság. A misz
~ tikus adomány, Urunk, 
váijék neknnk jJvunkra: 

cula saerulorum. 

Secreta. Mystica nobis, 
Dóm i ne, prosit oblátio: 

quae nos et a n~átibus no-
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vétkeinktől mentesltsen l stris expédiat, et perpétua 
minket s üdvözltő ereiével .

1 

salvatióne conflrmet. Per 
mindenkor erősitsen meg. A Dóminum nostrum jesum 
mi Urunk. Christum, Filium tuum. 

Áldozás utáni imádság. : postconununio. Quaesu
J-\ Kérünk, mindenható 1 mus, omnipotens Deus: 
lsten, hogy a megszentelt l ut reátus nostros múnera 
adományok töröljék el vét- i sacráta purlficent, et recte 
keinket és tegyék helyessé : vivéndi nobis operéntur ef-
életünket. A mi Urunk. . féctum. Per Dóminum. 

Október 15 : Szent Teréz szüz. 
Nagy Sz en t Teréz, a kármelitarend nagy reformfltora Spanyol

országban. A legnagyobb mlsztikus szentek egyike. t 1582-ben. 

Szentmise: Dilexlstl, 1309.1., u alllbbl könyllrgéssel : 

Könyörgés. Hallgass meg·jQrátio. Exáudi nos, Deus 
megváltó Istenünk, salutAris noster: ut, si

hogy amint Szent Terézia l cut de beátae Terésiae Vfr
szüzed ünnepének örven- glnis tuae festívitáte gau
dünk, úgy mennyei tanítá- démus; ita caeléstis ej us do
sának eledelével táplálkoz- ctrlnae pábulo nutrii\mur, 
zunk s áldozatkész jámbor- et plae devotiónis erudlá
ságából okuljunk. A mi. mur afféctu. Per Dóminum. 

Október 16: Szent Hedvig özvegy. 
A bajor királyi csalfid sarja. A ml Szent EmébetUnknek is 

anyai nagynénje. Férje halfila utfln cisztercita apáca lett b Igy 
Szent Benedek családjának szentjei közé tartozik. t 1243-ban. 

Szentmise: Cognóvl, 1316. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, te Szent ! Qrátio. Deus, qui beátam 
Hedviget a világ pom-1 Hedwlgem a saecul! 

pájából teljes szlvvel ke- 1 pompa ad húrnilern tuae 
reszted alázatos követésére 1 Crucis sequélam toto corde 
térn i megtanitottad: en-1 transfre docuísti: concéde; 
gedd, hogy érdemei és pél- ut ejus méritis et exémplo 
dája által megtanuljuk a l discámus peritúras mundi 
világ mulandó gyönyörű- · calcáre dellcias, et in arn
ségeit lábbal tiporni s ke-l pléxu tuae Crucis ómnia 

75• 



J 188 OKTÓBER 17. 

resztedet átölelve mindent, l nobis adversántia superáre: 
ami ellenünk támad, le- [Qui vivis et regnas cum 
győzni : Ki élsz. , Deo Patre. 

Október 17: Alacoque Szent Mária Margit szűz. 

A Szent Szív tiszteletének kiválasztott hirdetője, mert az úr 
neki nyilatkoztatta ki teljesen szerctetének csodálatos titkát. 
t 1690·ben. 

Bevonulásra. (Ének. 2, 3.) 

11mi után kívánkoz
tam, annak árnyé
kában ülök; és gyü

mölcse édes az lnyemnek. 
(Zs. 82, 2-3.) Mily kelleme
sek a te hajlékaid, seregek
nek Ura l sóvárogva vágya
kozik lelkem az úr udva
raiba. t. Dicsőség. 

Könyörgés. úr Jézus Krisz
tus, t~ Szíved mérhe

tetlen gazdagsá~át Szent 
Mária Margit szuznek cso
dálatosan kinyilatkoztattad: 
add me~ nekünk: követése 
által és erdemeiért, hogy té
ged mindenben és mindenek 
felett szeressünk s Igy ugyan
ebben a Szivben állandó 
otthont nyerni méltók le
gyünk: Ki élsz. 

Introitus. (Cant. 2, 3.) 

•

ub umbra illius, 
quem desideráve
ram, sedi: et truetus 

ejus dulcis gútturi meo. (Ps. 
82, 2-3.) Quam dilécta ta
bernácula tua, Dómine vir
tótum l concupisci t, et dé
fid t ánima mea in átria 
Dómini -,. Glória. 

Orátio. Dóminejesu Chri
ste, qui investigábites 

divltias Cordis tui beátae 
Margarltae Mariae Vlrgini 
mirabiliter revelásti: da no
bis ejus méritis et imitatló
ne; ut te in ómnibus et su
per ómnia diligéntes, jugem 
in eódem Corde tuo mansió
nem habére mereámur: Qui 
vivis et regnas cum Deo 
Pat re. 

Szentlecke Szent Pál apos- Uctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak az efezusiakhoz írt Apóstoli ad Ephésios. (3, 8, 
leveléből. (3, 8, 9, 14-19.) 9, 14-19.) 

Testvérek: Nekem, az fratres: Mihi ómnium 
összes szentek között a sanctórum minimo da

legkisebbnek, jutott osztály- ta est grátia haec, in gén
részül a kegyelem: hirdetni ti bus evangelizáre investi
a pogányok közt Krisztus gábiles divltias Christi, et 
felfoghatatlan gazdagságát illumináre omnes quae sit 
é~ felyilágosltani minden- dispensátio sacraménti ab
klt, m1ként vált valóra a ti- scónditi a saeculis in Deo, 
tok, amely liröktlíl fogva el . qui ómnia creávit. Hujus 
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volt rejtve a mindeneket te- rei grátia flecto génua mea 
remtli Istenben. Ez okból ad Patrem Dómini nostri 
hajtom meg térdemet a mi jesu Christi, ex quo omnis 
Urunk Jézus Krisztus Atyja patérnitas in caelis, et in 
ellitt, akitlll minden nem- terra nominátur, ut det 
zetség nevét nyerte amenny- vobis secúndum divi ti as 
ben és a földön. Adja meg glóriae suae, virtúte corro
nektek dicsöségének gaz- borári per Splritum ej us in 
da~sága szerint, hogy meg- interiórem hóminem: Chri
erlísödjetek benslí emberré stum habitáre per fidern in 
az li Lelke által, hogy Krisz- córdibus vestris: in caritáte 
tus a hit által szívetekben radicáti, et fundáti, ut 
lakjék; s a sz eretetben meg- possítis comprehéndere cum 
gyökerezve és megalapozva ómnibus sanctis, quae sit 
legyetek, s fel tudjátok fog- latitúdo et longitúdo et su
ni az összes szentekkel bllmitas et profúndum: 
együtt, mi a szélesség és a scire étiarn supereminéntem 
hosszúság, a magasság és a sciéntiae caritátem Christi, 
mélység, és megismerhessé- ut impleámini in omnern 
tek Krisztusnak szeretetét plenitúdinem Dei. 
is, mely meghaladja a meg-
ismerést, s beteljetek az lstennek egész teljességével. 

Atvonulásra. (Ének ~. 7.) Graduale. (Can. 8, 7.) 
A szeretetet tengernyi viz Aquae multae non potué
sem tudja eloltani, folya- runt exstlnguere caritátem, 
mok sem tudják elsodorni. sr. nec fl úrnina óbruent ill am. 
(Zs. 72, 26.) Érje bár teste- sr. (Ps. 72, 26.) Defécit 
met, sz! v emet enyészet: szl- caro mea et cor meum: 
vern Istene s osztályrészem Deus cordis mei, et pars 
mindörökké az lsten. mea Deus in aetérnum. 

Alleluja, alleluja. sr.(Ének Allelúja, allelúja. sr. (Can. 
7, 10.) A kedvesemé vagyok 7, 10.) Ego dilécto meo, et 
én, li meg utánam eped. Al- ad me convérsio ejus. Alle-
Jeluja. lúja. 

Szent evangélium: Confiteor tibi, 835. l. 
Felajánlásra. (Zk. 9, 17.a) l Offertorium. (Zac. 9, 17.) 

Mi az ll java és mi az li szép- Quid bonum ej us est, et quid 
sége, ha nem a választottak 1 pulchrum ejus, nisi frumén
gabonája és a szűzeket ne- tum electórum, et vinum 
velll bor. gérminans vlrgines? 

Csendes imádság. Fogadd C' ecreta. Accépta tibi sint, 
el, Urunk, néped ado- .J Dómine, plebis tuae 

mányait és engedd, hogy az mllnera, et concéde, ut ignis 
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az isteni tílz gyuj ts on fel 
minket, amely Fiad Szl
véb<ll Szent Mária Margitot 
oly erösen égette. Ugyan
azon. 

Áldozásra. (Ének 6, 2.) Én 
a kedvesemé vagyok, s a 
kedvesem az enyém, ki él
vezi a liliomokat. , 
A ldozás utáni imádság. 

J-\ Tested és véred misz
tériumait, Urunk Jézus, ma
gunkhoz véve: kérünk, en
gedd meg nekünk, hogy 
Szent Mária Margit szűz 
közbenjárására Ievessük ma
gunkrór a világ hiúságait 
és Szived szelldségét és alá
zatosságát magunkra ölteni 
méltók legyünk: Ki élsz. 

ille divlnus nos inflámmet, 
quo de Corde Filii tui beáta 
Margarita Maria veliemén
ter aestuávit. Per eúmdem 
Dóminum nostrum. 

Conununio. (Cant. cant. 
6, 2.) Ego dilécto meo: et 
diléctus meus mihi, qui 
páscitur inter !ilia. 

Postconununio. Córporis 
et Sánguinis tui Dó

mine Jesu sumptis mysté
riis: concéde nobis quaesu
mus, beáta Margarita Maria 
Virgine intercedénte; ut su
pérbis saeculi vanitátibus 
exútls, mansuetúdinem et 
humilitátem Cordis tui in
dúere mereámur: Qui vivis 
et regnas. 

Okt6ber 18: Szent Lukács evangélista. 

A régi kelet egyik legkulturAltabb vArosAban, AnnoeblAban 
szUletett. Ebben a vArosban nevezték elóször Krisztus tanit
vAnyalt keresztényekntk és úgy lAtszik, LukAcs maga ls hama
rosan keresztény lett. Késöbb Szent PAlhoz csatlakozott és mind
véglg húséges követője lett. ő lrta Szent PAl tanitAsa alapjAn 
a harmadik evangéllumot és nagyrészt személyes tapasztalata l 
alapjAn az Apostolok cselekedeteit. Orvos volt s a hagyomAny 
azerlnt néMny Szüz MAria képet is festett. Valószlnüleg Görög
orszAgban halt meg a 4 éves korAban vértanu haiAIIal. 

Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) 

1

. Introitus. (Ps. 138, 17.) 

mily tiszteletremélták mihl autern nimis ho-
el6ttem, lsten, a te noráti sunt arnici 
barátaid, mily ha- l tui, Deus: nimis con-

talmas a számuk. (Zs. 138, ~ fortátus est principátus 
1-2.) Uram, te megvizs- eórum. (Ps. ibid., 1-2.) Dó
gáltál és ismersz engem: mine, probásti me, et cogno
tudod, ha leülök és ha fel- vlsti me: tu cognovlsti ses
kelek .. 1. Dicsöség az Atyá- siónem meam, et resurrec
nak ell Fiúnak. , tiónem meam. 1. Glória. 
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Könyörgés. járjon közben i Qrátio. lntervéniat pro 
értünk, kérünk, Urunk, 1 nobis, quaesumus, Dó

Szent Lukács evangélistád, l mine, sanctus tuus Lucas 
aki neved dicsőségére a ke- ! Evangelísta: qui crucis mar
reszt önmegtagadását tes-~! tificatiónem júgiter in suo 
tében állandóan hordozta. córpore, pro tui nóminis ho
A mi Urunk jézus J<:risz- nóre, portávit. Per Dómi-
tus, a te Fiad. 

1 
num. 

Szentlecke Szent Pál a pos-' Uctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Apóstoli ad Corlnthios. (2 

levelébc51. (ll. 8, 16-24.) Cor. 8, 16-24.) 

Testvérek: Hálát adok ls- fratres: Grátias ago Deo, 
tennek, ki ugyanezt a 1 qui dedit eámdem sol

buzgósá~ot adta értetek Ti-jlicitudinem pro vobis in 
tus szlvebe, mert a felszóll-! corde Titi, quóniam exhor
tást elfogadta ugyan, de mi-1 tatiónem quidem suscépit: 
vel buzgósága nagy volt, ön-

1 
sed cum sollicltior esset, sua 

akaratából ment el hozzá- voluntáte proféctus est ad 
tok. Vele küldtük azt a test- vos. Mlsimus étiarn cum illo 
vért is, kinek dicsérete va- fratrem, cujus laus est in 
gyon minden egyházban az Evangélio per omnes ecclé
evangéliumért, sót mi több, sias: non solum autem, sed 
akit az egyházak utazásunk et ordinátus est ab ecclésiis 
klsérlljévé is rendeltek eb- comes peregrinatiónis no
ben a jótékonyságban, me- strae in hane grátiam, quae 
lyet az úr dicsőségére és a ministrátur a nobis ad Dó
mi akaratunk elhatározásá- mini glóriam, et destiná
ból szalgálunk; kerülvén tam voluntátem nostrarn: 
azt, hogy valaki minket devitántes hoc, ne quis nos 
megrágalmazhasson azon vltúperet in hac plenitúdl
bóség miatt, mely gondunk- ne, quae mlnistrátur a no
ra van blzva; mert gondunk bis. Providémus enim bona 
van a tisztességre nemcsak non solum coram Deo, sed 
lsten elOtt, hanem az em- étiarn coram homlnibus. Mi
berek előtt is. Velük együtt simus au tem cum illis et fra
kOidtük pedig azt a testvé- trem nostrum, quem prob'á
rünket is, kinek buzgó vol- vimus in multis saepe solll
tát sok dologban gyakran citum esse: nunc autern 
kipróbáltuk, most pedig multo · sollicitiórem, confi
még sokkal buzgóbb, irán- déntia, multa in vos, sive 
tatok való nagy bizalom-~ pro Tito, qui est sócius 
mal, akár Titus iránt, kiazén meus, et in vos adjútor, sive 
tttrsam és segftc'Jm közötte- , fratres nostri, Apóstoll ee-
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tek; akár testvéreink iránt, cleslárum,glórla Christi. Os
kik az egyházak küldöttei, tensiónem ergo, quae est 
l(risztusnak dicsősége. Mu- caritátis vestrae, et nostrae 
tassátok meg tehát szcrete- glóriae pro vobis, in illos os
teteknek és felőletek való l téndite in fáciem ecclesiá· 
dicsekvésünknek bizonysá- rum. 
gát az egyházak színe előtt., 

Atvonulásra. (Zs. 18, 5, Graduale. (Ps. 18, 5 et 2.) 
2.) Az egész földre elhat szó-lln omnern terram exivit so
zatuk s a földkerekség ha· n us eórum: et in fi n es orbis 
táraira szavuk. f, lsten di- terrae verba eórum. f, Caeli 
csőségét beszélik az egek és enárrant glóriam Dei: et 
keze művét hirdeti az ég- ópera mánuum ejus annún-
bolt. tiat firmaméntum. 

Alleluja, alleluja. r. (Ján. Allelúja, allelúja. p, 
15, 16.) Én választottalak l (Joann. 15, 16.) Ego vos 
titeket a világból, hogy el- i elégí de mundo, ut eátis, et 
menvén, gyümölcsöt terem-l fructum afferátis, et truetus 
jetek és a ti gyümölcsötök l vestcr máneat. Allelí1ja. 
megmaradjon. Alleluja. 

Szent evangéliwn: Designávit, 940. l. 

Felajánlásra. (Zs. 138, 17.) l Offertorium. (Ps. 138, 17.) 
Mily tiszteletreméltók előt- Mihi autern nimis honoráti 
tem, lsten, a te barátaid, sunt arnici tui, Deus nimis 
mily hatalmas a számuk. confortátus est prlncipátus 

eórum. 

Csendes imádság. Mennyei secreta. Donis caeléstibus 
adományoddal, add meg da nobis, quaesumus 

nekünk, kérünk, Urunk, • Dómine, libera tibi mente 
hogy szabad szívvel szolgál- ! servire: ut múnera quae de
junk neked és hogy a neked l férimus, ínterveniénte beáto 
hozott ajándékaink Szent l Evangellsta tuo Luca, et 
Lukács evangélistád közben-~ medélam nobis operéntur, 
járására üdvünkre és dicső- et glóriam. Per Dóminum 
ségünkre szolgáljanak. Ami. 1 nostrum jesum Christum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 

Áldozásra. (Mt. 19, 28.) l Communio. (Matth. 19• 
Ti! kik engem követtetek, i 28.) Vos, qui secúti estis me. 
tronon fogtok ülni, ítélvén i sedébitis super sedes, judi· 
Izrael tizenkét nemzetsége l cántes duódecírn tribus Js-
felett. rael. 
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A' ldozás utáni imádság. l postcommunio. Praest a, 
Add meg, kérünk, min-1 quaesumus, omnipo

denható Isten, hogy az, , tens Deus: ut, quod de sanc
amit szent oltárodról vissza· 'to altári tuo accépimus, 
kaptunk, Szent Lukács ev an- précibus beáti Evangellstae 
gélistád könyörgésére szen- tui Lucae sanctíficet áni
telje meg lelkünket, hogy mas nostras, per quod tuti 
Igy biztonságban lehessünk. esse posslmus. Per Dóml-
A mi Urunk. num. 

Október 19 : Aikantaral Szent Péter hitvalló 
16 éves korában ferences lett és az egyik ferences kongregAciós 

szervezetnek alapltója. t 1562·ben. 

Szenbnise: justus, 1295. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Isten, ki Szent jQrátio. Deus, qui beátum 
Péter hitvallódat a cso- Petrum Confessórem 

dálatos bűnbánat s a leg- 1 tuum admirábilis poenitén
mélységesebb szemlélödés tiae et attissimae contem
adományával tündöklövé platiónis múnere illustráre 
tenni méltóztattál, add meg, dignátus es: da nobis, quae
kérünk, hogy érdemeinek sum us; ut, e jus suffragánti
segitségével testünket meg- bus méritis, carne mortifi
tagadjuk s Igy a mennyei cáti, facilius caeléstia capiá
javakat könnyebben meg- mus. Per Dóminum nostrum 
kapjuk. A mi Urunk. jesum Christum. 

Szentlecke: Quae mihi fuérunt lucra, 834. l. 

Október 20: Kantl Szent János hitvalló. 

Lengyel szent; a krakkói egyetem theológiai tanára ; az Ajta
tosság, alamizsnálkodlls és önmegtagadás példaképe. t 1473-ban. 

Bevonulásra.(Sir.18, 12-I3.) Introitus.(Eccli. 18, 12-13.) 

•

z ember atyjafia iránt miserátio hóminis circa 
van részvéttel, Is- próximum: miseri-
ten irgalma azon- córdia autern Dei su-

ban kiterjed minden élő- per omnern carnem. Qui mi
lényre. ő megkönyörül, ta- sericórdiam habet, dócet, et 
nltJa és oktatja öket, mint érudit quasi pastor gregem 
a pásztor a nyáját. (Zs. l, suum. (Ps. l, 1.) Beátus vir 
l.) Boldog ember, ki el nem qui non ábiit in consílio im
indul a gonoszok tanácsán, piórum, et in via peccató
meg nem áll a bűnösöknek rum non stetit, et ln cá-
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útján és le nem Ol a pestis i thedra pestiléntiae non se-
székére. r. Dicsöség. l dit. r. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- l Qrátio. Da, quaesumus, 
rünk, mindenható ls-1 omnipotens Deus: ut, 

ten: hogy Szent jános hit-' sancti joannis Confessóris 
vallód példájára a szentek l exémplo in sciéntia Sanctó
tudományában előbbre ha-l rum proficléntes, atque aliis 
ladjunk s mások iránt irgal- misericórdiam exhibéntes j 
masságot tanusltsunk, és ejus méritis, indulgentiam 
Igy érdemeiért nálad bocsá- apud te consequámur. Per 
natot találjunk. A mi Urunk Dóminum nostrum. 

Szentlecke Szent jakab Léctio Eplstolae beáti jacóbi 
apostolleveléblll. (2, 12-17.) Apóstoli. (2, 12-17.) 

Testvérek: úgy beszélje- fratres:Sic loqulmini, et sic 
tek és úgy cselekedje- fácite sicut per legern li

tek, mint akik a szabadság bertátis incipiéntes judicári. 
törvénye által fogtok meg- judlciumenimsine misericór
ltéltetni. Mert irgalom nél- dia illi, qui non fecit miseri
klll való Itélet vár arra, aki córdiam: superexáltat au-

. nem cselekedett irgalmas- tem misericórdia judlcium. 
ságot j az irgalmasság azon- Quid próderit, fratres mei, 
ban felülhaladja az Itéletet. si fidern quis dicat se ha
Mit használ, testvéreim, ha bére, ópera autern non há
valaki mondja, hogy hite beat? Numquid póterit fi
van, de cselekedetei nincse- des salváre eum? SI autern 
nek? Vajjon a hit Odvözlt- frater, et soror nudi sint, et 
heti lit? Ha pedig egy test- indigeant victu quotidiáno, 
vér vagy nővér ruhátalan és dicat autern áJiquis ex vobis 
szükséget szenved a min- illis: lte in pace, calefacl
dennapi élelemben, valaki mini, et saturámini: non de
pedig közületek azt mond- déritis autern eis, quae ne
ja nekik: Menjetek béké- cessária sunt córporl, quid 
ben, melegedjetek meg és próderit? Sic et fides, si non 
lakjatok jól l de nem ad- hábeat ópera, mórtua est in 
játok meg nekik, amikre a semetlpsa. 
testnek szüksége van, mit 
fog ez használni? (gy a hit is, ha cselekedetei nincse
nek, holt önmagában. 

Atvonu1ásra. (Zs. 106, 8-l Gradua1e. (Ps. 106, 8-9.) 
9.) Áldják az Urat irgalmas- Confiteántur Dórnino mise
ságáért, az emberek fiaival ricórdiae e jus: et mirabllia 
müvelt csodáiért. r. Mert l ejus flliis hóminum. r. Quia 
az epedöket kielégltette, satiávit animam inanem: et 
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az éhezőket jókkal betöl
tötte. 

Alleluja, alleluja. J. (Péld. 
31, 20.) Kinyujtja kezét a 
szűkölködő felé és meg
nyitja tenyerét a szegény
nek. Alleluja. 

ánimam esuriéntem satiávit 
bon is. 

Allelúja, allelúja. J.(Prov. 
31, 20.) Manum suam apé
ruit lnopi: et palmas suas 
exténdit ad páuperem. Alle
lúja. 

Szent evangélium: Sint lumbl vestrl, 1294. l. 

Felajánlásra. (Jób. 29, 14- Offertorium. ()ob 29, 14-
16.) Az igazság ruháját vet- 16.) Justitia indutus sum, et 
tem magamra : mint a pa- vestfvi me, sicut vestiménto 
lást és fejdlsz, úgy burkolt et diadémate, judlcio meo. 
igaz itéletem. Szeme voltam Oculus fui caeco, et pes 
a vaknak és lába a sántá- claudo: pater eram páupe
nak: atyja voltam a szegé- rum. 
nyeknek. 

Csendes imádság. Ez ado
mányokat, kérünk, 

Urunk, Szent János hitval
lód érdemel által, fogadd el 
kegyesen s add, hogy téged 
mindenekfelett s mlndenkit 
éretted szeressünk és Igy 
szlvünkkel és tetteinkkel 
neked tessünk. A mi Urunk. 

Áldozásra. (Luk. 6, 38.) 
Adjatok és adatni fog nek
tek, jó és tömött, megrázott 
és kiáradó mértéket adnak 
majd a ti öletekbe. 
, 
A ldozás utáni imádság. 

t"\ Drága tested és véred 
öröm-eivel táplálva, Urunk, 
alázatosan kérjük kegyes
ségedet: hogy Szent János 
hitvallód érdemei és pél
dája által öt szeretetében 
utánozzuk, s Igy dicsöségé
nek is részeseivé legyünk: 
Ki élsz. 

Secreta. Has, quaesumus, 
Dómine, hóstias sanctl 

Joánnis Confessóris tul mé
ritis benignus assúme: et 
praesta; ut te super ómnia, 
et omnes propter te d•ligén
tes, corde tibi et ópere pla
ceámus. Per Dómlnum no
strum jesum Christum. 

Communio. (Luc. 6, 38.) 
Date, et dábltur vobis: 
mensúram bonam, et con
fértam, et coagitátam, et 
supereffluéntem dabunt ln 
sinum vestrum. 

Postcommunio. Pretlósi 
córporls et sánguinis 

tui, Dómine, pastl delfclis, 
tuam súpplices deprecámur 
eleméntiam: ut, sanct i J.oán
nis Confessóris tui méntis et 
exémplis, ejúsdem caritátis 
imltatóres effécti, consórtes 
simus et glóriae: Qui vivis 
et regnas. 
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Október 21 : Szent Hilárion apát. 
Remete Szent Antal tanítványa; maga is több helyen volt 

remete; a palesztinai szerzetesek atyja lett. t 372 körül. 
Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Orsolya és vértanu

társai emlékét. A monda sok csodás eseménnyel vette körül őket ; 
valószínű, Diocletianus alatt haltak meg 300 körül. 

Szentmise: Os justi, 1298. l. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozás utáni imádság : megemlékezés 
Szent Orsolyáról, a több szüz vértanuról szóló szentmise könyör· 

géseivel, 1308. 1.) 

Október 24: Szent Ráfae l arkangyal. 
Ráfaei, azaz lsten gyógyszere, mert mint az ifjú Tóbiás úti· 

társa, atyja vaksága ellen gyógyszert adott. A liturgikus úti· 
áldásban (Itinerarium) a szent angyalt mint az úton levők oltal· 
mazóját hivják és a keresztény nép, mint ilyent tJ~?teli. 

Bevonulásra. (Zs. 102, 20.) 1 Introitus. (Ps. 102, 20.) 

•

ldjátok az Urat an-, [lenedlcite Dóminum, 
gyal ai, mind, ti erlís omn es Angeli e jus: 
hősök, kik teljesiti-j poténtes virtúte, qui 

tek szavát, mihelyt meg- fácitis verbum ejus, ad 
halljátok parancsának hang- audién<;lam vocem sermó
já t. (Zs. 102, 1.) Áldjad lel- num ejus. (Ps. ibid., 1.) Bé
kem, az Urat s egész ben- nedic, á ni ma mea, Dórnino: 
slím az li szent nevét. 1. et ómnia, quae intra me 
Dicsöség Atyának, Fiúnak sunt, nómini sancto ejus. 1. 
és Szentléleknek. Glória Patri. 

K önyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui beátum 
Ráfae! arkangyalt szol- Raphaélem Archánge

gádnak; · Tóbiásnak az útra Ium Toblae fámulo tuo có
kfsérlíül adtad: engedd meg l mitem dedfsti in via: con
nekünk, szolgáidnak, hogy l céde nobis fámulis tu is; ut 
oltalma, őrizzen minden- ejúsdem semper protegá
kor és segltsége védel- mur custódia, et muniámur 
mezzen minket. Ami Urunk.

1 

auxllio. Per Dóminum. 

Szentlecke Tóbiás könyvé- Léctio li b ri Tobfae. (12, 7-
blíl (12, 7-15.) 15.) 

Ama napokban: Mondá l J n d ié bus il lis: Dixit Ange
Ráfae! angyal Tóbiás- l Jus Ráphael ad Tobiam: 

nak: _Üdvö~ . dolo~ rejtve i Sacramént um regi~ abscón
tartam a k1raly t1tkat, de : dere bonum est: opera au
az lsten müveit hirdetni és ; tem Dei reveláre et confi-
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dicsőíteni tiszteletreméltó! téri honorlficum est. Bona 
tett. jobb dolog a böjttelll est orátio cum jejúnio, et 
kapcsolatos ima meg az ala- eleemósyna magis quam 
mizsna, mint az aranykin-l thesAuros auri recóndere: 
esek gyüjtése, mert az ala- quóniam eleemósyna a mor
mizsna megment a haláltól, l te liberat, et ipsa est, quae 
megtisztit a bűntől és irgal- purgat peccáta, et facit in
masságot meg örök életet venire misericórdiam et vi
szerez. Aki pedig bűnt és l tam aetérnam. Qui autern 
csalárdságot követ el, ön- táciunt peccátum, et iniqui
magának ellensége. Föltá- tátem, hostes sunt ánimae 
rom tehát előttetek az igaz- suae. Manifésto ergo vobis 
sá!(Ot és semmit sem tartok veritátem, et non abscón
elottetek titokban. Amikor dam a vobis occultum ser
te könnyek között imádkoz- mónem. Quando orábas cum 
tál, és eltemetted a halotta- lAcrimis, et sepeliébas mór
kat, sőt még étkezésedet is tuos, et derelinquébas prán
félbeszakítottad, és nap- dium tuum, et mórtuos abs
közben ott rejtegetted a condébas per diem in domo 
holttesteket házadban, éj- tua, et nocte sepeliébas eos, 
nek idején pedig eltemetted ego óbtuli oratiónem tuam 
őket, én az úr elé vittem Dómino. Et quia accéptus 
imádságodat. És mivel ked- eras Deo, necésse fuit ut ten
vére voltál az Istennek, tátio probáret te. Et nunc 
megpróbáltatásnak kellett misit me Dóminus ut curá
érnie téged. Most azonban rem te, et Sararn uxórem 
elküldött engem az úr, hogy filii tui a daemónio liberá
téged meggyógyítsalak, Sá-' rem. Ego enim sum Ráphael 
rát pedig, fiadnak feleségét, Angelus, unus ex septem, 
megszabadltsam a gonosz qui astámus ante Dóminum. 
lélektől. Én ugyanis Ráfáel 
angyal vagyok, egy a hét közül, akik az úr előtt állunk. 

Atvonulásra. (Tób. 8, 3.) Graduale. (Tob. 8, 3.) An-
Ráfáel, az úr angyala meg- gelus Dómini Ráphael app
ragadta a gonosz lelket és rehéndit, et ligávit daemo
megbilincselte. f, (Zs. 146, nem. f. (Ps. 146, 5.) Mag-
5.) Nagy a mi Urunk és nus Dóminus noster, et 
nagy az ő hatalma. magna virtus ejus. 

AUeluja, alleluja. f, (Zs. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
137, 1-2.) Magasztallak az 137, 1-2.) ln conspéctu An
angyalok szlne előtt, lebo- gelórum psallam tibi: ado
rutok szent templomod felé, rábo ad templum sanetum 
s áldást mondok nevednek, tuum, et confitébor nómini 
Uram. Alleluja. tuo, Dómine. Allelúja 
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~ A szent evangélium sza- l ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. 

(5, 1-4.) (5, 1-4.) 

Az időben: A zsidók ün- }" illo témpore: Erat dies 
_ nepe vala és fölméne festus Judaeórum, et as

Jézus Jeruzsálembe. Van céndit Jesus Jerosólymam. 
pedig Jeruzsálemben a Juh- Est autern Jerosólymis Pro
kapunál egy fürdotó, mely bática piscfna, quae cogno
héberül Betszaidának ne- minátur hebráice Bethsáida, 
veztetik és öt tornáca van. quinque pórticus habens. ln 
Ezekben feküvék a betegek, his jacébat multitúdo mag
vakok, sánták, sorvadtak na languéntium, caecórum, 
nagy sokasága, kik a viz claudórum, aridórum ex
mozdulását várják vala. speetántium aquae motum. 
Mert az úr angyala időnként Angelus autern Dómini de
leszálla a tóba és felkavará scendébat secúndum tem
a vizet; s aki a viz felzav a- p us in piscfnam, et move
rása után először ment bele bátur aqua. Et qui prior 
a tóba, meggyógyult, akár- descendisset in pisclnam 
miféle betegségben sinylő- post motiónem aquae, sa
dött. nus fiébat a quaeúrnque de-

Felajánlásra. (Jelen. 8, 3-
4.) Megálla az angyal a temp
lom oltára előtt, arany töm
jénezővel a kezében; és sok 
jó illatszer adaték neki és 
fölszálla a jó Illatszerek füstje 
lsten szlne elé. 

Csendes imádság. Olcsérő 
adományokat hozunk 

neked, Urunk, s alázatosan 
kérünk : fogadd el meg
engesztelodötten és engedd, 
~ogy az angyalok közben
Járására üdvösségünkre vál
janak. A mi Urunk Jézus 
Krlsztus. · 

Áldozásra. (Dán. 3, 58.) 
Áldjátok az úr angyalai 
mindnyájan az Urat, dicsér
jétek és fölötte magasztal
játok őt mindörökké. 

tinebátur lnfirmitáte. 
Offertorium. (Apoc. 8, 3 

et 4.) Stetit Angelus juxta 
aram templi, habens thurl
bulum áureum in manu sua, 
et data sunt ei incénsa mul
ta: et ascéndit fumus aró
matum in conspéctu Dei. 

Secreta. Hóstias tibi, Dó
mine, laudis offérimus, 

suppllelter deprecántes: ut 
eásdem, angélico pro nobis 
interveniénte suffrágio, et 
placátus acclpias, et ad sa
lútem nostrarn provenfre 
concédas. Per Dóminum no
strum Jesum Christum. 

Communio. (Dan. 3, 58.) 
Benedicite, omnes Angeli 
Dóm ini, Dóm in um: hym
num dlcite, et superexaltáte 
eum in saecula. 



OKT. UTOLSÓ VASÁRNAPJA KRISZTUS I<JRÁLVSÁGA 1199 , 
A ldozás utáni _imádság. i postcommunio. Dirlgere 

t-\ Méltóztassál, Ur Isten, dignáre, Dómine Deus, 
segítségünkre küldeni Szent in adjútórium nostrum san
Ráfael arkangyalt és akirlll ctum Raphaélem Archán
hisszük, hogy mindenkor gel um: et, quem tuae ma
Fölséged ellitt szolgál, gyar- jestáti semper assistere cré
ló imádságainkat áldásra ll dimus, tibi nostras exlguas 
terjessze eléd. A mi Urunk l preces benedicéndas asslg-
Jézus Krisztus. net. Per Dóminum. 

Krlsztus klrAiysAgAnak Onnepe. 
(Október utolsó vasárnapján.) 

E liturgikus ünnep tárgya l(rintus legfőbb uralma minden 
teremtmény felett. A korunkban az emberiségre különös súllyal 
nehezedő nyomorúságnak oka voltaképpen a népek elpártolása 
l(risztustól. l(risztus uralmát Ismét be kell vezetni az állami 
és tánadalmi életbe. Ezt a célt szolgálja ez az esztendőnként 
visszatérő ünnepnap és mind a feljebbvalóknak, mind az alatt· 
valóknak hathatósan hirdeti l(risztusnak az emberek és dolgok 
felett való fölséges és föltétlen uralmát. 

Ezt az ünnepet XI. Pius rendelte el 1925-ben a kegyelem· 
teljes jubileumi év végén és minden évben Mlndenszentek ünnepe 
előtti vasárnap l(risztusnak való felajánlással kell az egész Egy
házban megünnepelni. Ezzel a pompás liturgiával koronázzuk 
meg l(risztus élete titkának egyhbi ünnepeit és mlelőtt az Egyház 
Mindenszentek megdicsőülését ünnepli, annak a tiszteletét és 
dicsőségét magasztalja, aki diadalt ül mlnden szentekben és ki· 
választottakban. 

Bevonulásra.(jel. 5,12; 1,6.) lllntroitus. (Apoc. 5, 12; l, 6.) 

méltó a Bárány, aki Dlignus est Agnus, qui 
megöletett, hogy övé occisus est, acclpere 
legyen a hatalom és ' virtútem, et divini-

istenség és bölcseség és erő tátem, et sapiéntiam, et for
és tisztelet. Övé a dicsliség titúdinem, et honórem: lpsi 
és a hatalom örökön örök- glória et impérium in sae
ké. (Zs. 71, 1.) lsten, add át cula saeculórum. (Ps. 71, 1.) 
itéletedet a Királynak és Deus, judlcium tuum Regi 
igazságodat a Király Fiának. da: et justitiam tuam Fllio 
f. Dicsöség. Regis. f. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható QrAtio. Omnipotens sem-
örök lsten, ki azt akar- pitérne Deus, qui in di

t ad, hogy szeretett Fiadban, lécto Fllio tuo, universórum 
a mindenség Királyában Rege, ómnia instauráre vo
minden megújhodjék, en- lulsti: concéde propltius; ut 
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gedd kegyelmesen, hogy a l cunctae famíliae géntium, 
népek minden családja, aki-~ peccáti vúlnere disgregátae, 
ket a bűn sebe elszakított ejus suavissírno subdántur 
egymástól, az ő édes ural má-I· impéri o: Qui tecum v i vit et 
nak meghódoljon : Ki veled. regna t. 

(A 2. könyörgés : megemlékezés a vasárnapról.) 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a kolosszeiekhez Irt Apóstoli ad Colossénses. (l, 

leveléből. (1, 12-20.) 12-20.) 

l~estvérek: Hálát adjatok fratres: Grátias ágimus 
az Atyaistennek, aki Deo Patri, qui dignos 

méltókká tett minket arra, nos fecit in partem sortis 
hogy részünk legyen a szen- sanctárum in lúmine, qui 
tek sorsában a világosság- erípuit nos de potestáte te
ban, és kiragadott minket a nebrárum, et tránstulit in 
sötétség hatalmából s át- regnum Filii dilectiónis suae 
helyezett szeretett Fiának in quo habémus redernp
az országába. Benne van a tiónem per sánguinem ejus, 
megváltásunk a vére által remissiónem peccatórum. 
és a bűnök bocsánata. 6 a Qui est imágo Dei invisibllis, 
láthatatlan lstennek kép- primogénitus omnis creatú
mása, elsőszülött minden te- rae; quóniam in ipso cóndi
remtmény előtt, mert benne l ta sunt univérsa in eaelis et 
teremtetett minden az ég- in terra, visibilia et invlsi
ben és a földön, a láthatók bilia, sive throni, sive domi
és a láthatatlanok, a trónu- natiónes, sive principátus, 
sok, az uralmak, a fejede- sive potestAtes: ómnia per 
lemségek és a hatalmassá- ipsum, et in ipso creáta 
g ok egyaránt: minden ó ál- sunt, et ipse est ante omn es, 
tala és őérette teremtetett. et ómnia in ipso constant. 
O előbb van mindennél, és Et ipse est caput córporis 
minden őbenne áll fenn. O Ecclésiae, qui est princl
a testnek, az Egyháznak pium, primogénitus ex mór
feje, ó a kezdet, elsőszülött tuis, ut sit in ómnibus ipse 
a halottak közül, hogy az primátum tenens; quia in 
övé legyen az elsőség min- ipso complácuit omnern ple
denben, mert úgy tetszett nitúdinem inhabitáre, et 
az Atyának, hogy őbenne per eum reconciliáre ómnia 
lakozzék minden teljesség, in ipsum, pacificans per sán
és hogy őáltala megengesz- guinem crucis ej us sive quae 
teljen magával mindent, in terris, sive quae in eaelis 
hogy békességet szerezzen sunt, in Christo jesu Dó
keresztjének vérével min- 1 mino nostro. 
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dennek, ami akár a földön, akár a mennyben vagyon, 
a mi Urunk jézus Krisztusban. 

Atvonulásra. (Zs. 71, 8, Graduale. (Ps. 71, 8, ll.) 
ll.) Uralkodjék tengertől Dominábitur a mari usque 
tengerig, a folyamtól a ad mare, et a flúmine usque 
földkerekség széléig. r. És ad términos orbis terrárum. 
hódoljon előtte a föld min- 8'. Et adorábunt eum om
den királya; s legyen minden n es reges terrae: omn es gen-
nemzet a szolgája. tes sérvient ei. 

Alleluja, alleluja. 8'. (Dán. Allelúja, ali el úja. 8'. (Dan. 
7, 14.) Az ő hatalma örökké- 7, 14.) Potéstas ejus, potés
való hatalom, mely el nem tas aetérna, quae non aufe
vétetik; és országa, mely el rét ur: et regnum e jus, quod 
nem enyészik. Alleluja. non corrumpétur. Allelúja. 

~ A szent evangélium sza. ~ Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (18, 

(18, 33-37.) 33-37.) 

Az időben: Mondá Pilátus J n illo témpore: Dixit Pitá
jézusnak: Te vagy-e a tus ad jesum: Tu es Rex 

zsidók királya? Feleléjézus: 1 judaeórum? Respóndit je
Magadtól mondod-e ezt,! sus: A temetipso hoc dicis, 
vagy mások beszélték ne- 1! an álii dixérunt tibi de me? 
ked énfelőlem? Mondá Pi lá- Respóndit Pilátus: Num
tus: Hát zsidó vagyok-e én? l quid ego judaeus sum? Gens 
Saját nemzeted és a főpapok tua et pontífices tradidé
adtak téged kezembe; mit ru nt te mihi, quid feclsti? 
mlveltél? Felelé jézus: Az l Respóndit jesus: Regnum 
én országom nem e világból l· meum non est de hoc mun
való. Ha e világból volna az do. Si ex hoc mundo esset 
én országom, harcra kelné-! regnum meum, minístri mei 
nek szolgáim, hogy kezébe 1! útique decertárent, ut non 
ne adassam a zsidóknak .. tráderer judaéis; nunc au
Valójában az én országom l tem regnum meum non est 
nem innét való. Mondá erre l hinc. Dixit Itaque ei Pitá
neki Pilátus: Tehát király tus: Ergo Rex es tu? Re
vagy te? Felelé jézus: Te spóndit Jesus: Tu dicis quia 
mondod, hogy én király va- i Rex sum ego. Ego in hoc na
gyok. Én arra születtem és l tus sum, et ad hoc veni in 
azért jöttem e világra, hogy mundum, ut testimónium 
bizonyságot tegyek az igaz-~ perhibeam veritáti; omnes 
ságról. Mindaz, aki az igaz- qui est ex veritáte, audit vo
ságból való, hallgat az én cem meam. 
szómra. 1 

Misszále. 76 
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Felajánlásra. (Zsolt. 2, 8.) 
Kérd tőlem és neked adom 
a nemzeteket örökségedül, 
a föld határait osztályrésze
dül. 

Csendes imádság. Felajánl
juk neked, Urunk, az em

beri nemért ezt az engesz
telő adományt és add meg 
nekünk, kérünk, hogy akit 
a jelenlevő áldozati adomá
nyok szine alatt neked ál
dozunk, maga adja meg 
minden népnek az egyesség 
és béke ajándékát, Jézus 
Krisztus, a te Fiad, a mi 
Urunk: Ki veled él. 

Offertorium. (Psalm. 2, 8.) 
Póstula a me, et dabo tibi 
gentes hereditátern tuam, 
et possessiónem tuam tér
minos terrae. 

Secreta. Hóstiam tibi, Dó
mine, humánae recon

ciliatiónis offérimus: praes
ta, quaesumus; ut quem 
sacriflciis praeséntlbus im
molámus, ipse cunctis gén
tibus unitátis et pacis dona 
concédat, Jesus Christus Fl
tius tuus Dóminus noster: 
Qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Splritus Sancti, 
Deus. 

(A 2. csendes imAdság : megemlékezés a vasárnapról.) 
Prefáció l(rlsztus királyról, !iM. l. 

Aldozásra.(Zs. 28, 10, Il.) l Communio. (Ps. 28, 10, 
Trónol az úr mint Király ll.) Sedébit Dóminus Rex 
örökké: népét az úr békes- in aetérnum: Dóminus be
séggel áldja meg. nedícet pópulo suo in pace. 
' Aldozás utáni imádság. postcommunio. lmmorta-

A halhatatlanság elede- litátis alimóniam con
lét elnyerve, kérünk, Urunk, secúti, quaesumus, Dómine: 
hogy akik Krisztus-Király ut, qui sub Christi Regis 
zászlaja alatt dicsöségesen vexíllis militáre glorlámur, 
harcolunk, vele a mennyek cum ipso, in caelésti sede, 
országában örökre együtt júgiter regnáre posslmus: 
maradhassunk: Ki veled él. Qui tecum. 
(A 2. áldozás utiini imádság: megeml6kezés a vasárnapról, utolsó 

evangélium : a vasárnapi.) 

Okt6ber 25 : Szent Krlzanthusz és DArla vértanuk. 
Szent l(rlz:anthusz keresztény lett és pogány menyasszonyát 

DAriflt ls megtérltette. Szüzies házassflgban éltek együtt és sok 
hivöt szereztek l(risztusnak. Ezért elevenen elástAk öket 283-ban. 

Szentmise: Intret, 1265. I. az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Szent Kri-~ Qrátio. Beatórum Márty
zanthusz és Dárla vér- rum tuórum, Dómine, 

tanuld imádsága, kérünk, Chrysánthi et Darl~e, quae-
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Urunk, támogasson min- sumus, adsit nobis orátio: 
ket: hogy akik őket e szol- ut, quos venerámur obsé
gálattal tiszteljük, kegyes quio, eórum pium júgiter 
segitségüket szüntelenülj experiámur auxilium. Per 
érezzük. A ml Urunk. Dóminum. 

Szentlecke: ExhlbeAmus, 1087. l. 
+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélli 
leasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. (ll, 47· 

. (ll, 47-51.) 51.) 

Az időben: Mondá )ézus l" illo témpore: Dicébat je
az Irástudóknak es fa- sus scribis et pharisaeis: 

rizeusoknak: jaj nektek, V ae vobis, qui aedificátis 
me rt épititek a próféták monuménta prophetárum: 
slremlékeit, atyáitok pedig patres autern vestri occidé
megölték őket. Ezáltal ta- runt illos. Profécto testifi
nuskodtok, hogy egyetérte- cárnini quod consentltis opé
tek atyáitok tetteivel: mert ri bus patrum vestrórum: 
azok megölték őket, ti meg quóniam ipsi quidem eos 
sirjaikat épltitek. Azért occidérunt, vos autern ae
mondotta az lsten bölcse- dificátis eórum sepúlcra. 
sége is: Majd küldök hozzá- Proptérea et sapléntia Dei 
juk prófétákat és apostolo- dixit: Mittam ad lll os pro
kat és azok közül megölnek phétas et apóstolos, et ex 
és üldöznek, hogy számon illls occldent, et persequén
kéressék e nemzedéktől tur: ut lnquirátur sanguis 
minden próféta vére, mely ómnium prophetárum, qui 
kiontatott a világ kezdete- effúsus a generatlőne Jsta, 
től, Ábel vérétől Zakariás a sánguine Abel usque ad 
véréig, ki az oltár és a temp- sánguinem Zacharlae, qui 
lom között veszett el. Igenis, . pérlit inter altáre et aedem. 
mondom nektek,számon fog-!' Ita dico vobis, requirétur 
ják azt kérni e nemzedéktől. . ab hac generatióne. 

Csendes imádság. Néped ! secreta. Pópuli tui, quae
áldozati adománya, ké- l"- sumus, Dómlne, tibi 

rünk, Urunk, legyen kedves 1 grata sit hóstia, quae ln na
előtted, mert Szent 1\rizant- ; talitils sanctórum Márty
husz és Dária vértanuld l rum tuórum Chrysánthl et 
születése napján ünnepélye- Darlae solémniter immolá
sen mutatjuk be neked.A mi. tur. Per Dóminum. 

A' ldozás utáni imádság. postcommunio. Mysticis, 
Misztériumod adomá- Dómine, repiéti sumus 

nyalval és örömeivel eltöltve, votis et gáudiis: praest a, 
Urunk, add meg, kérünk, quaesumus; ut, intercessió-

76• 
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hogy Szent Krizanthusz és 
Dária vértanuid közbenjá
rására, amit most időben 
cselekszünk, azt lelkileg el
nyerjük. A mi Urunk. 

nibus sanctórum Mártyrum 
tuórum Chrysárt ·.i et Da
ríae, quae temporáliter ági
mus, spírituáliter consequá
mur. Per Dóminum. 

Október 26: Szent Evarlstus pápa és vértanu. 
Az első pápák egyike, vértanuként halt meg 105 táján Ró

mában. 
Szentmise: Si diligis 1248. 1. 

Október 27: Szent Simon és Júdás apostolok vlglliája. 

Bevonulásra. (Zsolt. 78, ll, Introitus. (Psalm. 78, ll, 12, 
12, 10.) 10.) 

llusson színed elé, llntret in conspéctu 
Uram,a bilincsbe ver- tuo, Dómine, gémi-
tek jajszav a, öntsd tus compeditórum: 

vissza hétszeresen szomszé- redde vidnis nostris séptu
daink ölébe: bosszul d meg plum in sin u eórum: vln
szenteid kiontott vérét. (Zs. dica sánguinem sanctórum 
78, l.) lsten, pogányok tuórum, qui effúsus est. 
szállták meg örökségedet, (Ps. ib., l.) Deus, venérunt 
megfertőzték szentséges gentes in hereditátern tu am ; 
templomodat, romhalmazzá polluérunt templum san
tették jeruzsálemet. 1. Di- ctum tuum: posuérunt je
csőség az Atyának és Fiú- rúsalem in pornórum custó-
nak és Szentléleknek. diam. J. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké- Qrátio. Concéde, quaesu
rünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, hogy amint Simon és ut, sicut Apostolórum tuó
judás apostolaid dicsőséges rum Simónis et judae glo
szoletését megelőző ünnep- riósa natali da praevenimus; 
pel megüljük, úgy előzze- sic ad tua beneflcia prome
nek meg ők is minket Föl- rénda, majestátem tuam 
ségednél, hogy jótétemé- pro nobis ipsi praevéniant. 
nyeidet nekünk kiérdemel- Per Dóminum nostrum Je-
jék. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. könyörgés szüz Mariáról, a 3. az Egyházért vagy a pápáért, 

622. 1.) 

Szentlecke: Spectáculum facti, 1296. l. 

Atvonulásra. (Zs. 78, 10, 1· Graduale. (Ps. 78. 10 et 
2.) Bosszuld meg, Uram, . 2.) Víndica, Dómine, sán-
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szenteid kiontott vérét. .,. guinem sanctórum tuórum, 
Odavetették, Uram, szol- qui effúsus est. -,. Posuérunt 
gáid holttestét eledelül az mortália servórum tuórum, 
ég madarainak, szentjeid . Dómine, escas volatliibus 
ht.sát a föld vadainak. l caeli: carnes sanctórum tu ó· 

i rum béstiis terrae. 
Szent evangélium: Ego sum vitis, 1277. l. 

Felajánlásra. (Zs. 149, 5-6.) 'l Offertorium. (Ps. 149, 5-
Ujjonganak majd a szentek 6.) Exsultábunt sancti in 
dicsőségben, örvendeznek glória, laetabúntur in cubf
nyugvóhelyükön, szájukban j libus suis: exaltatiónes Dei 
lsten magasztalása leszen. in fáucibus eórum. 

C ... sendes imádság. Adomá- l secreta. Munéribus no
nyainkkal elökészülünk, ,.._ stris, Dómine, sanctó

Urunk, Szent Simon és Ju- rum Apostolórum tuórum 
dás apostolaid ünnepére s Simónis et Judaetesta prae
alázatosan kérünk: hogy cédimus: te suppliciter de
mivel elfogadásukat a mi precántes; ut, quae con
lelkiismeretünk bűnössége sciéntiae nostrae praepe
akadályozza, az ő érdemeik diúntur obstáculis, illórum 
miatt legyenek kedvessé l méritis grata reddántur.Per 
előtted. A mi Urunk. 1 Dóminum. 
(A 2. csendes imádság: Szüz Máriáról, a 3. az Egyházért vagy a 

pápáért, 624. 1.) 

Áldozásra. (Zs. 78, 2, ll.) i Communio. (Ps. 78, 2 et 
Odavetették, Uram, szol-1· ll.) Posuérunt mortália ser
~áid holttestét eledelül az 

1 
vórum tuórum, Dómine, es· 

eg madarainak, szentjeid ·1 eas volatilibus caeli, carnes 
hllsát a föld vadainak; sanctórum tuórum béstlis 
tartsd meg karod ere~ével terrae: secúndum magnitú-
a halálra szántak fiát. dinem bráchii tul pósside 

. fílios morte punitórum. 

A' ldozás utáni imádság. t..)ostcommunio. Sumpto, 
Magunkhoz véve, Urunk, [ Dómine, sacraménto, 

szentségedet, alázatosan ké- 1 suppliciter deprecámur: ut, 
rünk: hogy Sz en t Simon és intercedéntibus beátis Após
Judás apostolaid közben- tolis tuis Simóne et Juda, 
járására, amit most az l' quod temporáliter gérimus, 
időben ünneplünk, azt az . ad vitam capiámus aetér
örök életre elnyerjük. A mi. i nam. Per Dóminum. 

<A 2. áldozás utáni imádság: Szííz Máriáról, a 3. az Egyházért 
vagy a pápáért, 624. 1.) 
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Okt6ber 28: Szeot Simon 6s Júdás apostolok. 
.Júdás a harmadik az Or Jézus rokons!gából, az úgynevezett 

cOr testvérei• közül. Hogy az áruló Júdástól megkülönbözteuék, 
Tádénak nevezték. A hét katholikus levél egyikét ö lrta és amint 
hiszik, a kánai menyegzö vőlegénye is ó vol t. Egyesek felfogása 
szerint Palesztinában az evangéliumot hirdette és Beirutban 
vértanuhalált halt. Mások szerint Simonnal prédikált Perzsiában 
és ott szenvedett vele együtt vértanuhalált Suanir városában. 

A ctestvéreh szó bibliai kifejezés a közeli rokonokra vonatkozik. 
Szent Simon apostol úgy látszik a zeloták pártjához tartozott; azért 
buzgónak is nevezték. Júdás Tadé Alpheus vagy Kleofás fia volt, 
aki viszont egyesek véleménye szerint Szent Józsefnek, az úr 
jézus nevelllatyjának volt testvére. Felesége, Mária pedig- tehát 
az apostol anyja - fogadott testvére, vagy közeli rokona volt 
jézus Anyjának. l&y tehflt jézus unokatestvére volt. 

Bevonulásra. (Zs. 138, 17.) 

llily tiszteletreméltók 
előttem, lsten, a te 
barátaid, mily ha

talmas a számuk. (Zs. 138, 
1-2.) Uram, te megvizsgáltál 
és ismersz engem; tudod, 
ha leülök és ha felkelek. 8'. 
Dicsőség az Atyának és Fiú
nak és Szentléleknek. 

Könyörgés. Iste~, ki min
ket Szent Simon és 

Judás apostolaid által ne
ved megismerésére segf
tettél, add meg nekünk, 
hogy az ó örök dicsőségüket 
egyrészt előrehaladásunk
kal ünnepeljük meg, má$~ 
részt a megünnepléssel 
el6bbre haladhassunk. A mi 
Urunk. 

Introitus. (Ps. 138, 17.) 

mihi autern nimis hono
ráti sunt arnici tui, 
Deus: nimis confor

tátus est principátus eórum .. 
(Ps. ib., 1-2.) Dómine, pro
básti me, ct cognovlsti me: 
tu cognovlsti sessiónem me
am, et resurrectiónem me
am. 8'. Glória Patri. 

Orátio. Deus, qui nos per 
beátos Apóstolos tuos 

Simónem et Judarn ad agni· 
tiónem tui nóminis venire 
tribuísti: da nobis eórum 
glóriam sempitérnam et 
proficléndo celebráre, et ce
lebrándo proflcere. Per Dó
minum nostrum jesum 
Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat. 

Szentlecke : Unicuique nostrum, 640. l. 

Atvonulásra. (Zsolt. 44, Graduale. (Ps. 44, 17-18.) 
17-18.) Az egész világ feje- Constltues eos prlncipes su
delmeivé teszed őket : em lé- per omnern terram: méms
kezetessé teszik, Uram, ne- res erunt nóminis tui, Dó
vedet. 8'. Atyáid helyébe mine. 8'. Pro pátribus tuis 
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fiaid szOietnek, dicsérni fog
nak érte a népek. 

Alleluja, alleluja. 'f. (Zs. 
138, 17.) Mily tiszteletre
méltók, lsten, a te barátaid, 
mily hatalmas a számuk. 
Alleluja. 

nati sunt tibi filii: proptérea 
pópuli confitebúntur tibi. 

Allelúja, allelúja. 'f. (Ps. 
138, 17 .) Nimis honoráti 
sunt arnici tui, Deus: nimis 
confortátus est principátus 
eórum. Allelúfa. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint.l secúndum joánnem. (15, 

(15, 17-25.) 17-25.) 

Az időben: Mondá jézus 1 l" illo témpore: Dixit jesus 
tanltványainak : Azt! disclpulis suis: Haec mao

parancsolom nektek, hogy ! do vobis, ut diligátis lovi
szeressétek egymást. Ha a l cem. Si mundus vos odit: 
világ gyűlöl bennetekl't, l scitóte quia me priórem vo
tudjátok meg, hogy engem bis ódio hábult. Si de mun
előbb gyűlölt nálatok. Ha do fuissétis: mundus quod 
a világból valók volnátok, suum erat dillgeret: quia 
a világ szeretné azt, ami vero de mundo non estls, 
övé; de mivelhogy nem l sed ego elégí vos de mundo, 
vagytok e világból valók, proptérea odit vos mundus. 
hanem én választottalak kl Mementóte sermónis mei, 
titeket a világból, azért quem ego dixi vobis: Non 
gyűlöl benneteket a világ. est servus major dórnino 
Emlékezzetek szavaimra, suo. Si me persecúti sunt, 
ntelyeket mondottam nek- et vos persequéntur: si ser
tek: Nem nagyobb a szolga mónem meum servavérunt, 
uránál. Ha engem üldöztek, et vestrum sl'rvábunt. Sed 
titeket is üldözni fognak; l haec ómnia fácient vobis 
ha az én beszédemet meg-l propter nomen me um: quia 
tartották, a tiéteket is majd 

1

. nésciunt eum, qui misit me. 
megtartják. De mindezeket Si non venlssem, et locútus 
az én nevemért fogják cse- fuissem eis, peccátum non 
le ked ni nektek: me rt nem habérent: nunc autern excu
ismerik azt, aki engem kül- satiónem non habent de 
dött. Ha nem jöttem és nem peccáto su o. Qui me od it: et 
szólottam volna nekik, vét- Patrem meum odit. Si ópera 
kük nem volna; most pedig non fecissem in eis, quae 
nincs mentségük bűneikre. nemo álius fecit, peccátum 
Aki engem gyűlöl, Atyámat non habérent: nunc autern 
is gyűlöli. Ha nem művel- et vidérunt, et odérunt et 
tem volna közöttük a tette- me, et Patrem meum. Sed 
ket, amilyeneket senki más 1 ut adimpieátur sermo, qui 
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nem művelt, bíínílk nem : in lege eórum script us est: 
volna: most pedig láttak és ; Quia ó dio habuérunt me 
gyülöltek engem is, Atyá- l gratis. 
mat is. De hogy beteljesed- l 
jék a mondás, mely meg van írva az ő törvényükben, 
hogy ok nélkül gyűlöltek engem. 

Felajánlásra. (Zs. 18, 5.) Offertoriwn. (Ps. 18, 5.) 
Az egész földre elhat szóza- In omnern terram exlvit so
tuk s a földkerekség hatá- n us eórum: et in fi n es orbis 
raira szavuk. terrae verba eórum. 

Csendes imádság. Szent Secreta. Glóriam, Dó
apostolaidnak: Simon- .....__ mine, sanctórum A pos

nak és Judásnak örök dicső- tolórum tuórum Simónis et 
ségét tisztelve, kérünk, Judae perpétuam venerán
Urunk, hogy ezt a sz en t tes: quaesumus; ut eam, 
misztériumokban megtisz- sacris mystériis expiáti, dl
tultan, méltóan tudjuk meg- gnius celebrémus. Per Dó-
ünnepelni. A mi Urunk. minum. 

Prefáció az apostolokról, 568. l. 
Áldozásra. (Mt. 19, 28.) Communio. (Matth. 19, 

Ti, kik engem követtetek, 28.) Vos, qui secúti estis me, 
trónon fogtok ülni, ltélvén sedébitis super sedes, judi
Izrael tizenkét nemzetsége cántes duódecírn tribus ls-
felett. rael. , 
f\ ldozás ut.úli imádság. Ma

J-\ gu nkhoz vettük a szent
ségeket, Urunk, és alázato
san kérünk: engedd meg, 
hogy Szent Simon és Judás 
apostolaid közbenjárására 
az (j vértanuságuk tisztele
tére bemutatott áldozatunk 
nekünk javunkra váljék. A 
mi Urunk. 

Postcommunio. Percéptis, 
Dómine, sacraméntis, 

suppliciter exorámus: ut, 
intercedéntibus beátis Após
tolis tuis Sirnőne et Juda, 
quae pro illórum veneránda 
gérimus passióne, nobis pro
ficiant ad medélam. Per Dó
minum nostrum Jesum 
Christum, Fílium tuum. 

Október 31: Mlndenszentek vigltiája. 

Bevonulásra. (Bölcs. 3, 8.) ~ Introitus. (Sap. 3, 8.) 

litétkeznek a szentek 1 ~~údicant sancti gen-
nemzeteken és ural- tes, et dominántur 

• kodnak népeken és pópulis: et regnábit 
az Ur az ű Istenük lesz a ki- Dóminus Deus illórum in 
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rályuk örökké. (Zs. 32, 1.) : perpétuum. (Ps. 32, 1.) Ex
Ujjongva zengjetek, igazak, : sultáte, j usti, in Dórnino: 
az úrnak, a jámborokhoz! rectos decet collaudátio. "t'. 
illik a dicséret. f. Dicsőség.[ Glória Patri. 

Könyörgés. Urunk Iste-~· Qrátio. Dómine Deus no
nünk, növeld irántunk ster, multíplica super 

való kegyelmedet, s add, nos grátiam tu am: et, quo
hogy kiknek dicsőséges On-1

1 
rum praevenimus gloriósa 

nepére előkészülünk, azok- solémnia, tribue súbsequi 
nak szent ünnepi örömében ! in sancta professióne laeti-
is részesüljünk. A mi. i tiam. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés a Szentlélekről 1339. 1., 3. az Egyházért vagy a 

pápáért 622. 1.) 

Szentlecke Szent jános a pos-l Léctio li b ri Apocalypsis beá-
tol jelenéseinek könyvéből. ti joánnis Apóstoli. 

(5, 6-12.) ! (5, 6-12.) 

Ama napokban: Ime, én, }" diébus illis: Ecce ego 
János, láttam a trón és joánnes vidi in médio 

a negy élőlény között és a throni, et quátuor animá
vének közepette a Bárányt lium, et in médio seniórum, 
állani mintegy megölve, Agnum stantcm tamquam 
melynek hét szarva és hét occísum, habéntern córnua 
szeme volt, amelyek lsten- septem, et óculos septem: 
nek az egész földre küldött qui sunt septem spirítus Dei, 
hét szelleme. És odaméne és missi in omnern terram. Et 
átvevé a trónon ülőnek jobb- venit: et acctipit de dextera 
jából a könyvet. És midőn sedéntis in throno librum. 
megnyitá a könyvet, a négy Et cum aperuísset librum, 
élőlény és a huszonnégy vén quátuor animálla et viginti
leborula a Bárány előtt; quátuor senióres cecid~runt 
mindegyiküknek hárfája és coram Agno, habéntes sin
arany csészéje vala, telve guli citharas, et phíalas áu
illatszerekkel,melyek a szen- reas plenas odoramentórum, 
tek imádságai. És új éneket quae sunt oratiónes sanctó
éneklének, mondván: Méltó rum: et cantában t cánticum 
vagy, Uram, hogy elvedd a novum, dicént es: Dignus es, 
könyvet és megnyissad an- Dómine, accípcrc librum, et 
nak pecsétjeit, mert meg- aperíre signá~ula e jus: quó
ölettél, és megváltottál min- niam ocdsus es, et redernl
ket lstennek önvéreddel, sti nos Deo in sánguine tuo 
minden törzsből és nyelvből ex omni tribu, et lingua, et 
és népből és nemzetből és pópulo, et natióne: et fe
királyságg:\, és papokká tet-, clsti nos Deo nostro regnum, 
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tél bennünket Istenünknek, et sacerdótes: et regnábi
és uralkodni fogunk a föld mus super terram. Et vidi, 
felett. És láték és hallám et audívi vocem Angelórum 
sok angyal szavát a trón kö- multórum in circúitu throni, 
rül s az élőlényekét és a vé- et animál ium, et seniórum: 
nekét és számuk ezernyi et erat númerus eórum mfl
ezer vala, kik nagy szóval lia mfllium, dicéntium voce 
mondták: Méltó a Bárány, magna: Dignus est Agnus, 
aki megöletett, hogy övé le- qui occisus est, acc!pere vir
gyen a hatalom és istenség tútem, et divinitátem, et sa
és bölcseség és erő és tiszte- piéntiam, et fortitúdinem, 
let és dicsőség és áldás, et honórem, et ~lóriam, et 
mindörökön örökké. Amen. benedlctiónem, 1n saecula 

saeculórum. Amen. 
Atvonulásra. (Zs. 149, 5, Graduale. (Ps. 149,5 et l.) 

1.) Ujjongnak majd a szen- Exsultábunt sanett in gló
tek dicsőségben, örvendez- ria, laetabúntur in cubflibus 
nek nyugvóhelyükön. 1-1 suis. f. Cantáte Dórnino 
Énekeljetek az úrnak új 

1 

cánticum novum, laus ejus 
éneket, zengjen a szentek in ecclésia sanctórum. 
gyülekezetében dicsérete. 

Szent evangélium: Descéndens Jesus, 1270.1. 

Felajánlásra. (Zs. 149, 5, l Offertorium. (Ps. 149, 5-
6.) Ujjongnak majd a szen- • 6.) Exsultábunt sancti in 
tek dicsőségben, örvendez-l glória, laetabúntur in cub!
nek nyugvóhelyükön ; szá- libus suis: exaltatiónes Dei 
jukban lsten magasztalása in fáucibus eórum. 
lészen. 

Csendes imádság. Oltá- secreta. Altáre tuum, Dó
rodat, Urunk, elhal- mine, munéribus cu

mozzuk a felajánlott ado- mulámus oblátis: da, quae
mányokkal s add, kérünk, sumus; ut ad salútem no
hogy üdvösségünkre válja-l stram, ómnium Sanctórum 
nak, minden szenteid ese- tuórum precatióne, prof!
dezésére, kiknek jövendő l ci ant, quorum solémnia ven
ünnepére készülünk. A mi túra praecúrrimus. Per Dó-
Urunk. minum. 
(A 2. csendes imá.dság a Szentlélekröl 1340.1., 3. az Egyházért, vagy 

a pápá-ért, 624-625. 1.) 

A;tdozásra. (Bölcs. 3, 1-3.) l Communio. (Sap. 3, 1-2 
Az 1gazak lelkei lsten kezé- et 3.) justórum ánimae in 
ben vannak és a halál klnja manu Dei sunt. et non tan-
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nem éri őket; úgy látszott 
a balgák szemében, hogy 
meghaltak, ők azonban bé
kességben vannak. 
' A ldozás utáni imádság. 

J-\ A bemutatott áldozat
nak misztériumával és örö
mével betöltve, Urunk, ké
rünk: hogy azok könyörgé
sci segítsenek minket, kik
nek emlékezetére bemutat
tuk őket. A mi Urunk. 

get illos torméntum malí
tiae: visi sunt óculis insipi
éntium mori: illi autern sunt 
in pace. 

Postcommunio. Sacra
méntis, Dómine, et gáu

diis optátae celebritátis ex
plétis: quaesumus; ut eó
rum précibus adj uvémur, 
quorum recordatiónibus ex
hibéntur. Per Dóminum no
strum jesum Christum. 

(A 2. áldozás utáni imádság a Szentfélekröl, 1340. l., 3. az Egyház· 
ért vagy a pápáért, 625. 1. ) 



November 1 : Mindenszentek ünnepe. 

Az Egyház nem akar az lsten látására jutott lelkek közül 
egyet sem figyelmen kívül hagyni. Ezért szentel egy ünnepet 
Mindenszentek tiszteletének, tehát azoknak is, akiknek nevét 
egyedül csak lsten ismeri. Ez a legfelsőbb foka az Egyház életének. 
Mindenszentek ünnepe a küzdó és győzedelmes egyházat egy nagy 
családi ünnep keretében akarja egyesiteni, amikor minden állás
kor, nemzet és idők megkoronázottal győzelmi pálmáikkal inte
getnek felénk és biztatnak, hogy törekedjünk e dicsóséges diadal
jel után, lstennek örök, boldog meglátására. 

Ehhez az ünnephez a Pantheon ajándékozása nyujtotta az 
alkalmat, melyet Phokas császár adott IV. Bonifác pápának 
(608-25.). Ezt Kr. e. 27-ben Augusztus tiszteletére épitették. 
Sok fülkével van ékesitve és ezekben isten-szobrok állottak. 
A pápa ezután templommá alakitotta át és Isten Anyjának és a 
szent vértanuknak tiszteletére szentelte, 609 vagy 610 május 
13-án, IV. Gergely (827-44) ezt az avatási ünnepet november 
l-re helyezte át és IV. Sixtus (1471-84) oktávával, az egész Egy
házra kiterjesztette. 

Ma Mindenszentek az egyházi év nagy ünnepei közé tartozik, 
első osztályú ünnep, vigiliával kezdődik, mely böjti nap. 
Egyúttal az egyházi év utolsó szakába esik az Egyház diadal
ünnepe, melyen seregszemlét tart mennyben diadalmaskodó 
tagjai felett. Nagy és ránk nézve igen fontos tanítása az 
Egyháznak a szentek közösségéról szóló tanitás, mely sehol 
sem lesz oly élettól átjárt valósággá, mint a megértett és átélt 
liturgiában. Pedig csak ekkor lesz meg bennünk a katholikusság
nak, JT!ás szóval a közösségnek, az egyetemességnek igazi tudata. 
Az egesz liturgia ezt hirdeti , de a mai ünnepen még jobban kellene 
erre gondolnunk, hogy katholikus életiink irányitója legyen a 
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szentek egyességének hittétele. A szentlecke szerint Szent jflnos 
fönséges vízióban !Atta lsten szentjeinek boldogsflgát, amiről az 
úr mondotta, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szlv 
fel nem fogta. Ezt próbálta emberi szóval visszaadni. úgy hall
gassuk tehát meg szavait, mint a szavakkal ki nem fejezhető 
boldogsflgnak szavakba öntését. 

Bevonulásra. lntroitus. 

ljj
rvendjün~ mindnyá- omnes in 
jan az Urban, ün- Dómino, diem fes-

- nepet ülve minden- tum celebrántes sub 
sz en tek tiszteletére, kiknek Sanctórum ómnium: 
ünnepén örvendeznek az de quorum solemnitáte gau
angyalok és magasztalják dent Angeli, et colláudant 
az lsten Fiát. (Zs. 32, t.) Fílium Dei. (Ps. 32, t.) Ex
Ujjongva zengjetek, igazak, sultáte, j usti, in Dórnino: 
az úrnak, a jámborokhoz rectos decet collaudátio. r. 
illik a dicséret. r~ Dicsőség. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, ki megen- pitérne Deus, qui nos 

gedted, hogy minden szen- ómnium Sanctórum tuórum 
tednek érdemeit egy ünnep- mérita sub una tribulsti ce
napon tiszteljük, kérünk, lebritáte venerári: quaesu
hogy e sok közbenjáróra mus; ut desiderátam nobis 
való tekintettel add meg tuae propitiatiónis abun
nekünk gazdagon irgalmas- dántiam, multiplicátis in
ságod sóvárgott bőségét. A tercessóribus, largiáris. Per 
mi Urunk. Dóminum. 

Szentlecke Szent János tit- Léctio libriApocalypsis beáti 
kos jelenéseiblll. (7, 2-12.) Joánnis ApóstolL (7, 2-12.) 

Ama napokban: Én, János, J n diébus illis: Ecce ego 
más angyalt láttam fel- Joánnes vidi álterum An

szállni napkeletről, kinél az gelum ascendéntem ab ortu 
élil lsten pecsétje volt és solis, habéntern signum Dei 
nagy s~óval kiálta a négy vivi: et clamávit voce ma
angyalnak, akiknek meg- gna quátuor Angelis, qui
adatott, hogy ártsanak a bus datum est nocére ter
földnek és a tengernek, r ae, et mari, dicens: Noll te 
mondván: Ne ártsatok a nocére terrae et mari, nequ e 
földnek és a tengernek, sem arbóribus, quoadúsque sig
az élőfáknak, mlg meg nem némus servos Dei nostri in 
jelöljük homlokukon Iste- fróntibus eórum. Et audlvi 
nünknek szolgáit. És hal- númerum signatórum, cen-
1ám a megjelöltek számát, l tum quadragiota quátuor 
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száznegyvennégyezer meg- ,
1
' millia signáti, ex omni tribu 

jelölt, Izrael fiainak vala-l filiórum Israel. Ex tribu 
mennyi törzséből. Juda tör- Juda duódecírn míllia sig
zséből tizenkétezer megj e-· ná ti. Ex tribu Ruben duó
lölt; Rube n törzséből tizen-l decírn mlllia signáti. Ex 
kétezer megjeli:ilt; Ga d tör- tribu Ga d duódecírn mlllia 
zséböl tizenkétezer meg-l signáti. Ex tribu Aser duó
jelölt; Áser törzséből tizen-~ decírn míllia signáti. Ex 
kétezer megjelölt; Neftali tribu Néphtali duódecírn 
törzséből tizenkétezer meg-l millia signáti. Ex tribu Ma
jelölt; Manassze törzséb61 1 násse duódecírn mlllia si
tizenkétezer megjelölt; Si- 1 gnáti. Ex tribu Símeon duó
meon törzséból tizenkétezer ! decírn mlllia signáti. Ex 
megjelölt; Lévi törzséből\ tribu Levi duódecírn rnlllia 
tizenkétezer megjelölt; Isz- l signáti. Ex tribu lssachar 
szakár törzséből tizenkét-~ duódecírn míllia signáti. Ex 
ezer megjelölt; Zabulon tör- tribu Zábulon duódecírn 
zséból tizenkétezer megje- mlllia signáti. Ex tribu Jo
lölt; József törzséból tizen-~ seph duódecim mlllia si
kétezer megjelölt; Ben ja- gnáti. Ex tribu Bénjamin 
min törzséből tizenkétezer J duódecírn mlllia signáti. 
megjelölt. Ezután nagy se- Post haec vidi turbarn ma
reget láték, melyet senki l gnam, quam dinumeráre 
sem volt képes megszám- nemo ·póterat, ex ómnibus 
lálni, minden nemzetból és l géntibus, et trlbubus, et pó
néptörzsból és népből és pulis, et linguis: stantes 
nyelvből; a trón előtt és a ante thronum, et in con
Bárány színe előtt állni, spéctu Agni, amícti stolis 
hosszú fehér ruhákba öl- albis, et palmae ín mánibus 
tözve és kezükben pálmaág 1 eórum: et clamábant voce 
és nagy szóval kiáltának, l magna, dicéntes: Salus Deo 
mondván: O dv a mi Iste- l n ost ro, qui se det super thro
nünknek, aki a trónon ül és 'i num, et Agno. -Et omn es An
a Báránynak. És az angya- geli, stabant in circúitu 
Iok mindnyájan a trón és a throni, et seniórum, et quá
vének és a négy élőlény kö- tuo r animálium: et cecídé
rül állának és a trón előtt runt in conspéctu throni in 
arcra borulának és imádák fácies suas, et adoravérunt 
Istent, mondván: Amen. Deum, dicént es: Amen. Be
Az áldás és a dicsilség és a nedlctio, et cláritas, et sa
bölcseség és a hálaadás, a piéntia, et gratiárum áctio, 
tisztelet és a hatalom és az hono r, et virtus, et forti
erilsség a mi Isteniinké 

1

. t ú do Deo nostro in saecula 
örökön örökké. Amen. saeculórum. Amen. 
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Atvonulásra. (Zs. 33, 10 Graduale. (Ps. 33, 10 et 
és ll.) Féljétek az Urat ll.) Timéte Dórninurn orn
szentjei mind, rnert nem nes sancti ejus: quóniarn 
szenvednek szükséget, akik nihil deest tirnéntibus eum. 
őt félik. Y. Akik pedig az 'f. Inquiréntes autern Dó
Urat keresik, semmi jót sem minum, non deflcient omni 
nélkülöznek. bono. 

Alleluja, alleluja.t.(Mt.ll, Allelúja, allelúja. 'f. 
28.) Jöjjetek hozzám mind- .(Matth. ll, 28.) Venite ad 
nyájan, kik elfáradtatok és me, omnes qui laborátis, et 
meg vagytok terhelve és én oneráti estis: et ego refí-
felüdltlek titeket. Alleluja. ciam vos. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza-l +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. (5, 

(5, 1-12.) : 1-12.) 

Az időben: Látván Jézus a l l" illo témpore: Videns Je
sereget, fölméne a hegyre 

1

. sus turbas, ascéndlt in 
~s miután leült, hozzá járu- montem, et cum sedisset, 
Iának tanítványai. És meg- accessérunt ad eum disef
nyitván száját, tanftá őket, l puli ejus, et apériens os 
mondván: Boldogok a lelki l suum, docéba t eos, dicens: 
szegények,mertövékameny-1 Beáti páuperes spiritu: quó
nyek országa. Boldogok a l niam ipsórum est regnum 
szelídek, me rt ők lesznek bir- , caelórum. Beáti mites: quó
tokosai a földnek. Boldogok, niam lpsi possidébunt ter
akik sfrnak, me rt l!k majd ram. Beáti qui lu gent: quó
vigasztalást találnak. BoJ- niam ipsi consolabúntur. 
dogok,akikéhezikésszomjú- Beáti qui esúriunt et sftiunt 
hozzák az igazságot, mert ök justitiarn: quóniam ipsi sa
klelégltést nyernek. Boldo- turabúntur. Beáti miseri
gok az irgalmasok, mert córdes: quónlam lpsi rnise
majd őnekik is irgalmaz- ricórdiam consequéntur. 
nak. Boldogok a tisztaszí-l Beáti mundo corde: quó
vüek, mert ők meg fogják niam ipsi Deum vidébunt. 
látni az Istent. Boldogok a Beáti paci fi ci: quóniam filii 
békességesek, rnert ők lsten Dei vocabúntur. Beáti qui 
fiainak fognak hivatni. Boi- persecutiónem patiúntur 
dogok, akik üldözést sze n- propter j us titiam: quónlam 
vednek az igazságért, mcrt ipsórum est regnum eaeló
övék a mennyek országa. rum. Beáti estis cum male
Boldogok vagytok, midőn dixerint vobis, et persecúti 
szidalmaznak és üldöznek vos fúerint, et dlxerint 
titekt>t, és hazudván, min- omne malum actvérsum vos, 
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den rosszat mondanak rá- mentiéntes, propter me: 
tok énérettem. Örüljetek és gaudéte, et exsultáte, quó
vigadjatok, mert jutalma- niam merces vestra copiósa 
tok bőséges a mennyekben. est in caelis. 

Credo. 
Felajánlásra. (Bölcs. 3, 1- Offertorium. (Sap. 3, 1-2 

3.) Az igazak lelkei lsten ke- et 3.) justárum ánimae in 
zé ben vannak sa halál klnja manu Dei sunt et non tan
nem éri llket. úgy látszott a get illos torméntum mall
balgák szemében, hogy meg- ti ae: visi sunt óculis insi
haltak, lik azonban békes- piéntium mori: illi autern 
ségben vannak, alleluja. sunt in pace, allelúja. 

Csendes imádság. Elhoz- secreta. Múnera tibi, Dó
tuk neked, Urunk, áldo- mine, nostrae devotió

zatos lelkünk adományait, nis afférimus: quae et pro 
hogy azok egyrészt neked cunctórum tibi grata sint 
minden szentnek tisztele- ' honóre justórum, et nobis 
tére kedvesek legyenek, salutária, te miseránte, red
másrészt irgalmasságodból dántur. Per Dóminum no
üdvünk eszközlőiként kap- strum jesum Christum, Fl-
t uk vissza ll ket. A mi. lium tuum. 

Prefáció a közös, 568. l. 

Áldozásra. (Mt. 5. 8-10.) Communio. (Matth. 5, 8-
Boldogok a tisztaszívűek, l O.) Beáti mundo corde, 
mert lik meg fogják látni az quóniam ipsi Deum vidé
lstent. Boldogok a békessé- b unt: beáti pacífici, quó
gesek, mert ők lsten fiainak ni am filii Dei vocabúntur: 
fognak hivatni. Boldogok, beáti qui persecutiónem pa
akik üldözést szenvednek az tiúntur propter justftiam, 
igazságért, mert övék a quóniam ipsórum est re-
"!ennyek országa. gnum caelórum. 

Aldozás utáni imádsAg. postcommunio. Da, quae
Add meg, kérünk, sumus, Dómine, fidéli

Urunk, hogy hivll néped bus pópulis ómnium Sanctó
minden sze nt ed tiszteleté- rum semper veneratióne I ae
nek mindenkor örvendjen tári: et eórum perpétua 
és az ll közbenjárásukban supplicatióne munlri. Per 
megerősítést nyerjen. A mi. Dóminum. 



November 2: Halottak napja. 

Tegnap a diadalmas Egyházról emlékezett meg a liturgia, 
ma a szenvedő Egyházra fordítja a hívek figyelmét. A clunyi 
bencés-kolostorból terjedt el ez a szép szokás az egész Egyházban. 
Legújabban megengedte az Egyház, hogy a papok ezen a napon 
három misét mondhassanak a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. 
Ezenkívül annyiszor engedélyez teljes búcsút, ahányszor Minden
szentek délután és ezen a napon templomba vagy kápol
nába betérve, imádkozunk a szegény lelkekért. Mindegyikünknek 
van kedves halottja, haszn·áljuk fel tehát az ő javukra a mai nap 
kegyelmét. 

Mindenszentek vecsernyéje után minden ünnepi diszt eltávo
litanak az oltárról és a halottak vecsernyéjének hangulatával 
jámbor komolyság tölti be a templom csarnokait. Ezután az 
Egyház a hivő népeket körmenetben vezeti a mécsekkel és őszi 
virágokkal díszített sirokhoz és ott elmondja a liturgikus könyör
gést az elhúnytakért. Másnap reggel külön zsolozsmát tart a 
halottak napjáról és ünnepélyes gyászmisét mond. 

Halottak napjának gyászünnepe különös alkalom és ösztönzés 
legyen számunkra, hogy könyörgéssel és jótettekkel (alamizsna, 
búcsúk) a kedves halottak iránt érzett részvétünket valóban ki
mutassuk. Ezért, ha csak lehet, járuljunk méltóan a bűnbánat 
szentségéhez és a szentáldozáshoz, hogy e nap «toties-quoties• 
teljes búcsúját mentől többször elnyerhessük és a szegény lelkekre 
átruházhassuk. A sírok látogatása emlékeztessen minket a földi 
mulandóságra és ébresszen bennünk gondolatokat arról az igaz
ságról, amit a halott a sirból kiált : rMa nekem, holnap neked, -
ami én ma vagyok, az lész te holnap•. joggal és bölcsen nevezi 
a keresztény nép az egész novembert a halottak hónapjának. 
Mert a Mindenszentek és halottak-napl szertartás, amelyekkel 

ll\iSS7.ále. 77 
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kezdődik, lelkünk halhatatlan életére emlékeztet és elvezet a 
mAsvilág szemléletére. Legszebben kifejezésre juttatjAk azonban 
hitünknek a küzdö, szenvedó és győzedelmes Egyházról (szentek 
egyessége) nóló tanítását. 

Az els5 mlse. 

Bevonulásra. (Ezdr. IV. 2,1 Introitus. (Esdr. IV. 2, 34, 
34-35.) l 35.) 

111dj, Uram, örök nyu- l~~~équiem aetérnam do-
godalmiit nekik és az na eis, Dómine: et 
örök világosság fé- i lux perpétua lúceat 

nyeskedjék nekik. (Zs. 64, 2' eis. (Ps. 64, 2-3.) Te decet 
és 3.) Té~ed lsten a Sionon, l hymnus, Deus, in Sion, et 
dicséret •Ilet, fogadalmi ál- i tibi reddétur votum in je
dozatotmutassanakbeneked i rúsalem: exáudi oratiónem 
jeruzsálemben: merttemeg- i meam, ad te omnis caro vé
hallgatod imádságomat, eléd l niet. '&'. Réquiem aetérnam 
járulnak mind az emberek. i dona eis, Dómine : et lux 
f. Adj, Uram. l perpétua lúceat eis. 

Könyörgés. Minden hivek ·Qrátio. Fidélium, Deus, 
teremtil és megváltó ls- l ómnium cónditor et re

tene, szolgáid és szolgálóid : démptor: animábus famu
lelkének add meg minden : lórum, famularúmque tuá
bűnük bocsánatát, hogy : rum remissiónem cunctó
jámbor könyörgéseikkel el- rum tribue peccatórum; ut 
nyerhessék a bocsánatot, indulgéntiam, quam semper 
melyet mindig óhajtottak: optavérunt, piis supplica
Ki élsz és uralkodol az Atya- tiónibus consequántur: Qui 
istennel. vivis. 

Szentlecke Szent Pál apos- Lécrio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz irt Apóstoli ad Corlnthios. (l. 
leveléből. (1. 15, 51-57.) 15, 51-57.) 

l -estvérek : fm e, titkot fratres: Ecce mystérium 
mondok nektek: Mind- vobis d i co: Omn es qui

nyájan fel fogunk ugyan tá- dem resurgémus, sed non 
madni, de nem mindnyájan omnes immutábimur. ln 
fogunk elváltozni. Hirtele- moménto, in ictu óculi, in 
n ül, egy szempillantás alatt, novissima tuba: can et enim 
a végső harsanaszóra; mert tuba, et mórtui resúrgent 
megszólal a harsona, és a incorrúpti: et nos immutá
h:Jhltlak feltámadnak ro- himur. Opórtet enim cor
molhatatlanságban, és mi ruptlbile hoc indúere incor
eiváltozunlc. Mert ennek a ruptiónem: et mortále hoc 
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romlandó testnek romol- indúere immortalitátem. 
hatatlanságba kell öltöznie, Cum autern mortále hoc in
és ennek a halandó testnek dúerit immortalitátem, tunc 
halhatatlanságba kell öltöz- flet sermo, qui scriptus est: 
nie. Midőn pedig ez a· ha- Absórpta est mors in vict~ 
landó test halhatatlanságba ria. Ubi est mors victória 
öltözött, akkor beteljesedik tua? ubi est mors stimulus 
az ige, mely Irva va~yon: tu us? Stimulus autern mor
Einyelte a halált a diadall t is peccátum est: virtus 
Halál, hol a te győzelmed? vero peccáti lex. Deo autern 
Halál, hol a te fullánkod? A l grátias, qui dedit nobis vic
halál fullánkja a bűn, a bűn tőriam per Dóminum no
ereje pedig a törvény. De strum Jesum Christum. 
hála Istennek, ki nekünk ! . 
megadta a gyözelmet a mi Urunk jézus Krisztus által. 

Atvonulásra. (Ezdr. IV. 2. Gradua1e. (Esdr. IV. 2, 
34-35.) Adj, Uram, örök 34-35.) Réquiein aetémam 
nyugodalmat nekik és az dona eis, Dómine: et lux 
örök világosság fényesked- perpétua lúceat els. r. (Ps. 
j ék nekik. r. (Zs. lll, 7.) lll, 7.) ln memória aetéma 
Örökké emlékezetben ma- erit justus: ab auditióne 
rad az igaz, rossz hfrtől maia non tlmébit. 
nem kell félnie. 

B6jti én~..k. Mentsd meg, Tractus. Absólve, Dómi-
Uram, minden megholt hivtl ne, ánimas ómnium fidé
lelkét a bűnök hilincsét61. lium defunctórum ab omni r. És kegyelmeddel siess vincuto delictórum. r. Et 
segltségükre, hogy a szi- grátla tua illis succurrénte, 
gorí1 Itéletet kikerülhessék. mereántur evádere judidum 
'f. És az örök világosság ultiónis. f. Et lucis aetérnae 
boldogságát élvezhessék. beatitúdine pérfrui. 

Ének. Sequentia. 

Ama végsli harag napja - Dies irae, dies illa, -:- Sol
A világot tűznek adja,- vet saeclum in favllla: 

Dávid így s Szibilla hagyja. - Teste David cum Sibylla. 
Reszket akkor holt meg Quantus tremor est futú-

élő, - Ha megjön a nagy rus, - Quando judex est 
hélő, - Mindeneket lattal ventúrus, - Cuncta stricte 
mérő. discussúrusl 

Csodakürtök zengenek Tuba mirum spargens so-
meg, - Sirok éjén átremeg- num - Per sepúlcra regi
nek, - ltéletre, mindenek-1 ónum, - Coget omnes ante 
nek. thronum. 
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Csodájára a halálnak, -
Aki rég por, talpra támad, 
- Számot adni Blrájának. 

Kézzel Irt könyv nyilik 
ottan, - Világ terhe, min
den, ott van, - ftéletre 
felrovottan. 

Biró majd, ha széket Ol 
ott, - Minden rejtek föl
derül ott, - Zsoldot bűn 
el nem kerül ott. 

Én szegény, ott mit be
széljek, - Pártfogómul kit 
reméljek, - Hol a szent is 
alig él meg. 

Rettenetes Fejedelem, -
Kinél ingyen a kegyelem, 
- Örök jóság, légy jó ve
lemi 

Kegyes Jézus, kérlek té
ged, - Értem álltál ember
séget, - Ne adj érnem go
nosz véget. 

Munkád, könnyed értem 
vesztek, - Ennyi klnod, 
szent kereszted, - Ne ma
radjon céljavesztett. 

Birája a bosszulásnak, -
Add kegyelmét tisztulásnak, 
- Mlg itt nincs a száma
dásnap. 

Reszket szlvem, sóhajtoz
ván, - Vétkemtől vet Ján
got orcám, - Légy kegyel
mes, l,Jram, hozzám. 

Magdolnához lehajoltál, 
- A latorhoz kegyes voltál. 
-Énbelém is reményt oltál. 

Méltó imát nem tud aj
kam, - Te könyörülj, jo
ság, rajtam, - Ne veszlts 
el örök jajban. 

Báránykáid közé végy 
föl, - Válassz el a gödö-

Mors stupébit, et natúra 
- Cum resúrget creatúra, 
- judicánti responsúra. 

Liber scriptus proferétur, 
- ln quo totum continé
tur, - Unde mundus judi
cétur. 

judex ergo cum sedébit, 
- Quidquid latet, appa
rébit: - Nil inúltum rema
néblt. 

Quid sum miser tunc dic
túrus? - Quem patrónum 
rogatúrus, - Cum vix jus
tus sit secúrus? 

Rex treméndae majestá
tls, - Qui salvándos salvas 
gratis, - Salva me, fons 
pietátis. 

Recordáre, jesu pie, -
Quod sum causa tuae viae: 
- Ne me perdas illa die. 

Quaerens me, sedlsti las
sus: - Redernisti Crucem 
passus: - Tantus labor non 
sit cassus. 

juste iudex ultiónis, -
Donum fac remissiónis -
Ante diem ratiónis. 

lngemlsco, tamquam reus 
-Culpa ru bet v ul tus meus: 
- Supplicánti parce, Deus. 

Qui Mariam absolvlsti, -
Et latrónem exaudísti, -
Mihi quoque spem dedísti. 

Preces meae non sunt di
gnae: -Sed tu bonus fac 
benlgne, - Ne perénni cre
mer igne. 

Inter oves locum praesta 
- Et ab hoedis me sequé-
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lyéktől, - jobbra álltass stra, - Státuens in parte 
ama széktől. dextra. 

Ha a rosszak zavarod- Confutátis maledíctis, -
nak, - Fojtó lángok ka- Flammis ácribus addlc
varognak, - Akkor engem tis:- Voca me cum bene-
hlvj áldottnak. dlctis. 

Térden kérlek, görnye- Oro supplex, et accllnis, 
detten,- Sir a lelkem meg- - Cor contritum quasi cí
törötten, - Ott, a végnél, nis: - Gere curarn me i fl-
állk' mellettem l 1 nis. 

önnyel árad ama nagy Lacrimósa dies illa, -
nap, - Hamvukból ha föl- Qua resúrget ex favilla, -
támadnak, - A bűnösök s judicándus homo reus. 
számot adnak. 

Uram, nekik adj jó vé
get, - Kegyes jézus, ké
rünk té~ed, - Add meg 
nekik bekességed. 

H uic ergo parce Deus: -
Pie jesu Dómine, - Dona 
eis réquiem. Amen. 

+ A szent evangélium sza- +SequéntiasanctiEvangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (5, 25-

(5, 25-29.) 29.) 

Az időben: Mondá jézus a J n illo témpore: Dixit jesus 
zsidó seregeknek: Bi- turbis judaeórum: Amen, 

zony, bizony mondom nek- amen dico vobis, quia venit 
tek, hogy eljön az óra, és hora, et nunc est, quando 
most vagyon, midőn a ha- mórtui audient vocem Filii 
lottak meghallják az lsten Dei: et qui audíerint, vi
Fia szavát, és akik hallották, ven t. Sicut enim Pater ha
élni fognak. Mert miként az · bet vitam in semetipso, sic 
Atyának élete vagyon ön ma- dedit et Fili o habére vitam 
gába n, azonképpen adta a in semetipso: et potestátem 
Fiúnak is, hogy élete legyen dedit ei judícium fácere, 
önmagában, és hatalmat quia Fílius hóminis est. No
adott neki, hogy ítéletet tart- ll te mirári, hoc, quia venit 
son, mivel ő az Emberfia. Ne hora, in qua omnes, qui in 
csodálkozzatok ezen; mert monuméntis sunt, áudient 
eljön az óra, melyben mind- vocem Filii Dei: et procé
nyáj an, kik a sírokban dent, qui bona fecérunt, in 
vannak, meghallják az lsten resurrectiónem vitae: qui 
Fia szavát; és előjönnek, l vero maia egérunt, in resur
akik jót cselekedtek, az rectiónem judicii. 
élet feltámadására, akik pe- 1 
dig gonoszat cselekedtek, az ítélet feltámadására. 
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Felajánlásra. Urunk, jé-l Offertoriwn. Dómine jesu 
zus Kris1tus, dics6ség Ki-~ Christe, Rex glóriae, libera 
rálya, szabadítsd meg min- ánimas ómnium fidélium 
den megholt hivő lelkét , defunctórum de poenis in
a pokol büntetésétől és l férni, et de profúndo lacu: 
mélységéből; szabadítsd libera eas de ore Ieó nis, ne 
meg őket az oroszlán tor- absórbeat eas tártarus, ne 
kától, hogy el ne nyel je , cadant in obscúrum: sed sl
llket a pokol és le ne zuhan- gnifer sanctus Mlchael re
janak a sötétségbe; hanem a praeséntet eas in lucern san
zászlóhordozó Szent Mihály ct am: * Quam olim Abrahae 
vezesse el őket a szent vilá- promisísti, et sémini ejus. 
gosságra : * Mc.>lyet egykor W. Hóstias et preces tibi, 
Abrahámnak és utódjának Dómine, laudis offérimus: 
megigértéL W. Áldozati ado- tu súscipe pro animábus il
mányokat és imádságokat lis, quarum hódie memó
ajánlunk fel neked, Urunk, riam fácimus: fac eas, Dó
dlcséretedre, fogadd el azo- mine, de morte transire ad 
kért a lelkekért, akikről ma vitam. *Quam olim Abrahae 
megemlékezünk. juttasd el promlsfsti, et sémini ejus. 
őket, Urunk, a halálból az 
életbe: • Melyet egykor Ábrahámnak és utódjának Igértél. 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Hóstias, quaesu
U runk, tekints megen- mus, Dómine, quas tibi 

gesztellldötten ezekre az ál- pro animábus famulórum, 
dozati adományokra, me- famularúmque tuárum offé
lyeket szolgáid és szolgálóid l rimus, propitiátus inténde: 
lelkéért neked felajánlot- ut, quibus fidei chrlstiánae 
tunk, hogy akiknek meg- méritum contullsti, dones 
adtad a keresztény hjt érde- et praemium. Per Dómi
mét, add meg azoknak a num nostrum jesum Chris
jutalmát is. A mi Urunk. tum, Filium tuum. 

Prefáció a halotti, 569. l. 

Áldozásra.(Ezdr. IV. 2, 35., Communio. (Esdr. IV. 2, 
34.) Az örök világosság fé- 35, 34.) Lux aetérna lú
nyeskedjék nekik, Uram: * ceat eis, Dómine: • Cum 
Szenteiddel mindörökké, l Sanct is tu is in aetérnum: 
mert kegyes vagy. W. Adj, quia pius es. 1. Réquiem 
Uram, örök nyugodalmat aetérnam dona eis, Dómine: 
nekik és az örök világosság et lux perpétua lúceat eis. 
fényeskedjék nc.>kik. Szen- Cum Sanctis tuis in actér
teiddel mindörökké. me rt num: quia pius es. 
kegyes vagy. 
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' Aldozás utáni imádság. 

Kérünk, Urunk, kö
nyörgő imádságunk váljék 
szolgáid és szolgálóid lel
kének javára, hogy őket 
mind búneiktől megment
sed, mind megváltásod ré
szesévé tegyed: Kl élsz és 
uralkodol. 

Postconununio. Animi
bus, quaesumus,· Dó

mine, famulórum, famula
rúmque tuárum orátio pro
flciat supplicántium: ut eas 
et a peccátis ómnibus éxuas, 
et tuae redemptíónis fácias 
esse partlcipes: Qui vivis et 
regnas. 

A mbodlk mlae. 

(Ugyanaz, mint az első, az alibbiak kivételhel :) 

Könyörgés. Isten, a meg- Qrátio. Deus, indulgentiá
bocsátás Ura, add meg rum Dómine: da ani

szolgáid és szolgálóid lel- mábus famulórum, famu
kének az enyhülés helyét, tarúrnque tuárum refrigérli 
a boldog nyugalmat és a sedem, quiétis beatitúdi
ragyogó világosságot. A ml nem, et lúminis claritátem. 
Urunk. Per Dóminum. 

Szentlecke a Makkabeusok 
könyvéből. (ll. 12, 43-46.) 

Ama napokban : Júdás, 
ez a nagyon bátor fér

fiú, gyojtést rendezett, és 
tizenkétezer ezüst drachmát 
küldött jeruzsálembe, hogy 
áldozatot mutassanak be a 
megholtak bűneiért, mert 
helyesen és jámborul gon
dolkodott a feltámadásról. 
(Ha nem remélte volna 
ugyanis, hogy az elesettek 
fel fognak támadni, feles
leges és hiábavaló dolognak 
látszott volna imádkozni 
a halottakért.) Tekintetbe 
vette továbbá azt is, hogy 
azokra, akik jámborul hú ny
tak el, igen nagy jutalom 
vár. Szent és üdvös gondo
lat tehát a halottakért imád

Uctio libri Machabaeórum. 
(Il. 12, 43-46.) 

I n diébus il lis: Vir fortissi
mus Judas, facta colla

tióne, duódecírn mlllia dra
chmas argénti misit jerosó
lymam, offérri pro peccAtis 
mortuórum sacrifícium, bene 
et religiőse de resurrectióne 
cógitans (nisi enim eos, qui 
ceclderant, resurrectúros 
speráret, supérfluum vide
rétur, et vanum oráre pro 
mórtuis): et quia conside
ráhat quod hi, qui cum pie
táte dormitiónem accépe
rant, óptimam habérent re
pósitam grátiam. Sancta 
ergo, et salúbris est cogitá
tio pro defúnctis exoráre, ut 
a peccátis solvántur. 

kozni, hogy a bűnöktől feloldassanak. 
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~ A szent evangéliwn sza- *'Sequéntia sancti Evangétü 
kasza Szent János szerint. secúndum Joánnem. (6, 37-

(6, 37-40.) 40.) 

Az időben: Mondá Jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
a zsidók seregének: Min- turbisjudaeórum: Omne, 

den, amit nekem ád az quod dat mihi Pater, ad me 
Atya, énhozzám jön, és aki vé ni et: et eum, qui venit ad 
hozzám jön, bizonyára nem me, non ejlciam for as: quia 
dobom ki, mert nem azért descéndi de caelo, non ut 
szállottam le mennyb61, fáciam voluntátem meam, 
hogy a magam akaratát sed voluntAtem ejus, qui 
cselekedjem, hanem annak misit me. Haec est autern 
akaratát, ki engem küldött.l volúntas ejus, qui misit me, 
Ez pedig az Atyának aka- Patris: ut omne, quod dedit 
rata, ki engem küldött, mihi, non perdam ex eo, sed 
hogy semmit abból, amit resúscitem illud in novis
nekem adott, el ne veszít- simo die. Haec est autern 
sek, hanem föltámasszarn volúntas Patris mei, qui mi
azt az utolsó napon. Mert ez sit me: ut omnis, qui videt 
Atyámnak akarata, ki en- Fllium, et credit in eum, há
gem küldött, hogy minden- beat vitam aetérnam, et ego 
kinek, aki a Fiút látja és resuscitábo eum in novis
hisz őbenne, örök élete sírno die. 
legyen és én feltámasztom 
öt az utolsó napon. 

Csendes imádság. Kö
nyörgéseinkre, Urunk, 

irgalmazz meg szolgáid és 
szolgálóid lelkének, akikért 
bemutattuk neked ezt a 
dicsérő áldozatot, hogy 
öket szentjeid társaságába 
eljuttatni kegyeskedjét A 
mi Urunk. 

' 

Secreta. Propitiáre, Dó
mine, supplicatiónibus 

nostris, pro animábus famu
lórum, famularúmque tuá
rum, pro quibus tibi offéri
mus sacrifidum laudis: ut 
eas Sanctórum tuórum con
sórtio sociáre dignéris. Per 
Dóminum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Praesta, 
Add meg, kérünk, quaesumus, Dómine: 

Urunk, hogy szolgáid és ut ánimae famulórum, fa
szolgálóid lelke ezen áldo- mularúmque tuárum, his 
zattal megtisztulva mind a. purgátae sacrifíciis, indul
megbocsátást, mind az örök j; géntiam páriter et réquiem 
életet elnyerje. A mi Urunk cápiant sempitérnam. Per 
Jézus Krisztus. Dóminum. 
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A hnrmadlk mlse. 

(Ugyanaz, mint az első, az alábbiak kivételével:) 

Könyörgés. Ist,' n, kegyel- l Qrátio. Deus, vén i ae lar
mek oszto·rató.ia és az i gltor, et humánae salú

emberek Odvösségének sze-l tis amátor: quaesumus ele
retél je, kérjOk kegyelmedet, , méntiam tuam; ut ánimas 
hogy szolgáid és szolgálóid ,, famulórum, famularumque 
lelke, mely e világból eltá- tuárum, quae ex hoc saeculo 
vozott, a boldogságos min- transiérunt, beáta Maria 
denkoron Szüz Máriának és semper VIrgine intercedénte 
minden sz er. teldnek közben- cum ómnibus Sanctis tu is, 
Járására, az örök boldogság ad perpétuae beatitúdinis 
osztályn!szébe eljuthasson. consórtium pervenire concé-
A mi Urunk. das. Per Dominum. 

SzentleckeSzentjános apos- Uctio libri Apocalypsis beá
tol Titkos jelenéseiből. (14, ti Joánnis Apóstoli. (14, 

13.) 13.) 
Ama napokban: Szózatot }" diébus illis: Audlvi vo

J-\ hallék az égből, mely cem de caelo, dicéntern 
tzt mondta nekem: frjad: mihi: Scrlbe: Beáti mórtui, 
Boldogok a holtak, akik az qui in Dórnino moriúntur. 
úrban halnak meg, mármost. Arnodo jam d i cit Splritus, 
Igen, mondja a Lélek, hogy ut requiéscant a labóribus 
megpihenjenek munkáiktól; suis: ópera enim illórum se
m ert cselekedeteik követik quúntur illos. 
őket. 

+ A szent evangéliwn sza. 
kasza Szent János szerint. 

(6, 51-55.) 

Az időben: Mondá Jézus a 
zsidók seregelnek: Én 

vagyok az élő kenyér, mely 
mennyből szállott alá. Ha 
valaki e kenyérből eszik, 
örökké él; és a kenyér, 
melyet majd én adok, az 
én testem a vilá~ életéért. 
Vitatkozának azert a zsi
dók egymásközt, mondván: 
Hogyan adhatja ez nekünk 
az ő testét eledelül? Mondá 
tehát nekik jézus: Bizony, 

+Sequéntia sancti EvangéUi 
secúndum Joánnem. (6, 51-

55.) 

I n illo témpore: Dixit Jesus 
turbis Judaeórum: Ego 

sum panis vivus, qui de 
caelo descéndi. Si quis man
ducáverit ex hoc pane, vivet 
in aetérnum; et panis, quem 
ego dabo, caro mea est pro 
mundi vita. Litigáhant ergo 
Judaei ad invicem, dicéntes: 
Quc'lmodo potest hic nobis 
carnem suam dare ad man
ducándum? Dixit ergo eis 
Jesus: Amen, amen dic o vo-
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bizony mondom nektek: 
Ha nem eszitek az Emberfia 
testét, és nem isszátok az 
ő vérét, nem leszen élet 
tibennetek. Aki eszi az én 
testemet, és issza az én 
véremet, annak örök élete 
vagyon; és én feltámasztom 
ilt az utolsó napon. 

Csendes imádság. lsten, 
kinek irgalma meg

számlálhatatlan, fogadd el 
kegyesen alázatos imádsá
gunkat és add meg minden 
megholt hivő d lelkének,akik
nek megadtad neved meg
vallását, hOf:Y üdvösségünk 
e szentsége1 által elnyer
jék minden bűnüknek bo
csánatát. A mi Urunk. 
' 

bis: nisi manducavéritis car
nem Filii hóminis, et bibéri
tls ejus sánguinem, non ha
bébitis vitam in vobis. Qui 
mandúcat meam carnem, et 
bibit meum sánguinem, ha
bet vitam aetérnam; et ego 
resuscitábo eum in novissírno 
die. 

Secreta. Deus, cujus mi
sericórdiae non est nú

merus, súscipe proplttus 
preces humilitátis nostrae: 
et animábus ómnium fidé
lium defunctórum, quibus 
tui nóminis dedfstl confes
siónem, per haec sacramén
ta salútis nostrae, cunctó
rum remissiónem tribue pec
catórum. Per Dóminum. 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Praesta, 
Add meg, kérünk, min- quaesumus, omnipo

denható és irgalmas lsten: tens et miséricors Deus: ut 
hogy szolgáid és szolgálóid ánimae famulórum, famu
lelkei, akikért bemutattuk larúmque tuárum, pro qui
felségednek ezt a dicsérill bus hoc sacrifidum laudis 
áldozatot, ennek a szentség-1 tuae obtúlimus majestáti; 
nek az ereje által minden , per hujus virtútem sacra
búnüktől megszabadulva, · ménti: a peccátis ómnibus 
irgalmadból az örök világos-~ expiátae, lucis perpétuae, te 
ság boldogságát elnyerhes- miseránte, reclpiant beatitú-
sék. A mi Urunk. dinem. Per Dóminum. 

November 4: Szent Károly pOspök és hitvall6. 

A Borromei csalAd szent fia, Milano érseke; a tridenti zsi· 
nat reformjainak nagy munkása ; a szegények és betegek ápo
lója; t 1584-ben. 

Ugyanezen a napon üli az Egyhb Szent VItalis es Agricola 
vértanuk emlékezetét. l(özülük Szt. Vitalis szabadon bocsAtoU 
rabszolgAja volt Agricolának ; a szolgát halálra kinozták, az urát 
pedig keresztre feszttettek 304-ben. 

Szentmise: Státuit, 1281. 1., az alábbiak kivételével: 
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Könyörgés. Egyházadat,,Qrátio. Ecclésiam tuam, 
Urunk,Szent Károly hit- Dómine, sancti Cároli 

vallód és püspököd állandó ' Confessóris tui atque Pontl
oltalmában őrizd meg: hogy l fi cis contínua protectióne 
miként neki a lelkipásztori l custódi: ut, sicut ill um pa
gondosság dicsóséget szer- storális sollicitúdo glorió
zett, úgy az ll közbenjárása sum réddidit; ita nos e jus 
minket is az irántad való intercéssio in tuo semper 
szeretetben mindenkor buz- fáciat amóre fervéntes. Per 
góvá tegyen. A mi Urunk. Dóminum. 
A 2. könyörgés: megemlékezés a nyolcadról 1213. l; a 3. meg

emlékezés a szent vértanukról : 

Add meg, kérünk, mln- Praesta, quaesumus, om-
denható lsten, hogy akik nlpotens Deus: ut, qui sanc
Szen t Vitalis és Agricola tórum Mártyrum tuórum 
vértanu id annepét áldozat- Vitális et Agrícolae solémnia 
tal megüljOk, az ll közben- cólimus, eórum apud te 
járásukban nálad segitséget lntercessiónibus adjuvémur. 
találjunk. A ml Urunk. Per Dóminum. 
A 2. csendes lmidsig a. nyolcadról 1216. l; a 3. a szent vér

tanukról: 

A felajánlott adományok,, Oblátis, quaesumus, Dó
kérünk, Urunk, engesztel- mine, placáre munéribus: 
jenek meg : és Szent Vitalis et, intercedéntibus sanctis 
és Agricola vértanuld köz- l Martyribus tuis Vitále et 
benjárása által ments meg l Agricola, a cunctis nos de
minket minden veszedelem-J fénde pertculis. Per Dómi-
tlll. A mi Urunk. num. 
A 2. Aldozis utáni Imádsig a nyolcadról, 1216. l; a 3. a szent v~r

tanukról: 

Ez az egyesülés, Urunk, Haec nos commúnio, Dó-
tisztftson meg minket a bűn- mine, purget a crlmine: et 
től és Szent Vitális és Agri- intercedéntibus sanctis Mar
cola vértanuld közbenjárá- tyribus tuis Vitále et Agri
sára tegyen a mennyei or- cola, caeléstis remédii fáciat 
vosság részeseivé. A mi. esseconsórtes.PerDóminum. 

November 8: Mlndenszentek ünnepének nyolcada. 
Ugyanezen a napon iili az Egyház a négy me~,:koronázott 

vértanu emlékezetét. Kőfaragók voltak Pannoniában és ólom
koporsóba zárva a Duniba vetették öket 306-l>an. 

Szentmise: ugyanaz, mint az ünnepen. 1213.1. 
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A 2. könyörgés : megemlékezés a szent vértanukról : 

Add meg, kérünk, min- Praesta, quaesumus, om-
denható Isten: hogy akik nl potens Deus: ut,qui glorió
dicső vértanuidat a hit meg- sos Mártyres fortes in sua 
vallásában bátraknak ismer- confesslőne cognóvimus,pios 
tük meg.értünkvaló közben- apud te in nostra interces
járásukban az ö jóságukat is sióne sentiámus. Per Dómi-
érezzük. A mi Urunk. num nostrum. 

A 2. csendes imádság: a szent vértanukról : 

Szálljon le, Urunk, bősé- Benedictio tua, Dómine, 
ges áldásod és tegye szent larga descéndat: quae et 
vértanuidkönyörgéséreaján- múnera nostra, deprecánti
dékainkat elfogadottá és v ál- bus sanctis Martyribus tu is, 
toztassaátazokatszámunkra tibi reddat accépta, et nobis 
megváltásunk misztériumá- sacraméntum redemptiónis 
vá. A mi Urunk. efflciat. Per Dóminum. 

A 2. áldozás utáni imádsiig: a szent vértanukról: 

A mennyei szentségtöl és Caeléstibus refécti sacra-
örömöktől megújltva: kö- méntis et gáudiis: súpplices 
nyörögve kérünk téged, te, Dómine, deprecámur; ut 
Urunk, hogy akiknek győ- quorum gloriámur triúm
zelmeit ünnepeljük, azok se- p his, protegámur auxíliis. 
gítségében oltalmat nyer- Per Dóminum nostrum je-
jünk. A mi Urunk. sum Christum. 

November 9: A Megvált6 (lateráni) bazilikának felszen
telést ünnepe. 

Minden egyházmegye közösen ünnepli meg a püspöki székes
egyház szentelónapját, a püspöki templom iránt való nagyra
becsülésből, amely bizonyos értelemben anyaszentegyháza egy 
egyházmegyének. 

A nyugati egyházban november 9-én ülik meg a római LaterAni 
templom fölszentelését, amely közös anyaszentegyháza a katholikus 
világnak (caput et mater omnium ecclesiarum) és november 18-án 
Szent Péter és Szent Pál római dómjainak fölszentelését, melyek
ben a két apostolfejedelem tetemel nyugosznak. 

A templomszentelés liturgiája arra tanit bennünket, hogy: 
l. a templom szent és lstennek szentelt hely, melyet csupán szent 
gondolatokkal és tiszteletteljes félelemmel léphetünk át ; 

2. hogy hálásan gondoljunk mindazon kegyelmekre és áldá· 
sokra, melyeket ezeken a szent helyeken ny·erünk, de arra a nagy 
szerencsúe is, hogy egyáltalfln templomunk van ; 
. 3. hogy a mi lelkünk is a megszenteló kegyelem állal a Szent

lelek templomávA avattatott és erényekkel ékesnek kell lennie. 
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4. hogy az lsten házának egyúttal a mennyország kapujává 
is kell lennie. 

Ugyanezen a napon üll az Egyhh Szent Tivadar vértanu 
emlékezetét. Egyszerű katona volt ; a keresztények üldözésekor 
egy pogány templomot fel!i!YUjtott, ezért 6 is vértanu lett, bor
zasztó kinzás után elégették 303-ban. 

Szentmise: Terribilis, 1320. l. 

A 2. könyörgés (csak csendes szentmisében) : megemlékezés Szent 
Tivadar vértanuról : 

lsten, ki minket Szent j Deus, qui nos beáti Theo
Tivadar vértanud dicsőséges dóri Mártyris tui confes
hitvallása által oltalmazol ! sióne glóriósa eireúrndas et 
és védelmeze l, add, hogy prótegis: praesta nobis ex 
követéséMI hasznot merft- ejus imitatióne profícere, et 
hessünk és imádsága által oratióne fulcfri. Per Dómi
segitséget nyerjünk. A mi. num nostrum. 
A 2. esendes imádság (csak csendes szentmisében): Szent Tivadar 

vértanuról : 
Fogadd el, Urunk, az Súscipe, Dómine, fidéllum 

adományok felajánlásával preces cum oblatiónibus 
együtt, hiveid könyörgéseit, hostiárum: et, lntercedénte 
és Szent Tivadar vértanud beáto Theodóro Mártyre 
közbenjárására jámbor ál- tuo, per haec piae devotió
dozatkészségünknek e szol- nis offlcia ad eaeléstem 
gálata juttasson minket a glóriam transeámus. Per 
mennyei dicsőségbe. A mi. Dóminum. 
A 2. áldozás utáni imádság (csak csendes szentmlsében): Szent 

Tivadarról : 
Add meg nekünk, kérünk, ! Praesta nobis, quaesu

Uru nk, Szent Tivadar vér-l mus, Dómine: intercedénte 
tanud közbenjárására, hogy J beátoTheodóroMártyre tuo; 
amit ajkunkkal veszünk, ut, quod ore contlngimus, 
tiszta lélekkel fogadjuk. A,. pur a mente' capiámus. Per 
mi Urunk. Dóminum nostrum. 

November 10: Avellln6! Szent András hltvall6. 

Jogtudó és pap volt, majd a theatinusok rendjébe lépett és 
fogadalmat ett, hogy az erényekben naponként előbbre halad 
t 1608-ban, Nápolyban. ' 

Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Triton, Respicius és 
Nimfa vértanuk emlékezetét. Az elsó kettót 259-ben fejezték 
le Kis-Ázsiában, az utóbbit a 4. században kínozták halálra 
Sziciliaban. 
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Szentmise: Os j usti, 1292. 1., az a1ll.bbl könyörgéssel: 

Könyör"és. Isten, ki Szent Qrátio. Deus, qui ln corde 
András hitvallód szlvét beáti Andréae Confes

az erényekben napról-napra sóris tui, per árduum quo
való el<lbbre haladás nehéz tldie in virtútibus profi
fogadalma által csodásan ciéndi votum, admirábiles 
magadhoz szállni engedted: ad te ascensiónes disposui
engedd meg nekünk, hogy sti: concéde nobis, ipsfus 
érdemei és közbenjárása ál- méritis et intercessióne, ita 
tal úgy részesüljünk ugyan- ejúsdem grátiae participes 
abban a kegyelemben, hogy fleri; ut, perfectióra semper 
mindig a tökéletesebbre tö- exsequéntes, ad glóriae tuae 
rekedve, szerencsésen eljus- fastlgium fellciter perdutá
sunk dicsl.'lséged magasla-J mur. Per Dóminum nostrum 
tára. A ml Urunk. jesum Christum. 

A 2. könyörgés: megemlékezés a szent vértanukról. 

Tedd meg kérünk, Urunk, Fac nos, quaesumus, Dó-
hogy Szent Trifon, Respi- mine, sanctórum Mártyrum 
eius és Nimfa vértanuld ün- tuórum Tryphónis, Respfell 
nepét. mlndig hííségesen meg- et Nymphae semper fes ta 
üljük és közbenjárásukra sectári: quorum suffrágiis. 
oltalmad elnyerjük. A ml protectiónis tuae dona sen
Urunk jézus I<:rlsztus, a te J tiámus. Per Dóminum no-
Fiad által. . strum jesum Christum. 

A 2 csendes lmll.dsll.g : a sze nt vértanukról: 

Felajánljuk neked, Urunk, Múnera tibi, Dómine, nos-
áldozatkészségünk adomá- tr ae devotiónis afférimus: 
ny ait: legyenek kedvesek quae et pro tuórum tibi grata 
előtted szenteid tiszteletére sint honóre justórum, et no
és irgalmadból, mint üdvöt- bis salutária, te miseránte, 
hozó adományt kapjuk visz- reddán tur. Per Dóminum 
sza öket. A mi Urunk jé-J nostrum jesum Christum, 
zus Krisztus. Fílium tuum. 

A 2. ll.ldozll.s utll.ni imll.dsll.g: a szent vértanukról: 

Add meg nekünk, kérünk, Praesta nobis, quaesu-
U runk, Szent Trifon, Rrspi- mus, Dómine: in tercedénti
eius és Nimfa vértanu id köz- bus sanctis Martyribus tuis 
benjárására, hogy amit aj- Tryphóne, Resplcio et Nym
kunkkal veszünk, tiszta lé- pha; ut, quod ore contíngi
lekkel fogadjuk. Ami Urunk mus, pura mente capiámus. 
jézus Krisztus, a te Fiad 1 Per Dóminum nostrum je-
által. l sum Christum. 
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November 11 : .szent Márton piispök és hitvall 6. 
Sabariában,- a mai Pannonhalma táján - ~zületett. Tizen

ötéves korában háboru tört ki és ö Franciaországba került. Itt 
20 éves korAban szerzetes és késöbb Tours püspöke lett. A 
legelső nem vértanu szent, akit az egész kereszténység tisz
telni kezdett, mert az imádság, áldozatos munka és alazatosság 
szentje volt ; t 400 körül. 

Ugyanezen a napon Uli az Egyház Szent Mennás vértanu 
emltkezetét. Római katona volt, s hitéért 295-ben lefej~zték. 

Bevonulásra. (Sirák 45, 30.) 1 Introitus. (Eceli. 45, 30.) 

•
~le a Mkeszöyetségét ~~~tátuit ei Dóminus te-

kötötte az Ur, hogy starnéntum pacis, et 
ő lesz fejedelme, príncipem fecit eum: 

hogy őt és ivadékát illesse ut sit illi sacerdótii dignitas 
a főp<~pi méltóság mind- in aetérnum. (Ps. 131, 1.) 
örökre. (Zs. !31, 1.) Em lé- Meménto, Dóm i ne, David: 
kezzél meg, Uram, Dávid- et omnis mansuetúdinis ejus 
ról; és minden gyötrődésé- f. Glória Patri et Fllio et 
ről. f. Dicsőség. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Isten, ki lá- Qrátío. Deus, qui cónspi
tod, hogy saját erőnk- cis, qt.aia ex nulla no

ből meg nem állhatunk, en-! st ra virtúte subsístímus: 
gedd meg kegyesen, hogy : concéde propítius; ut, inter
Sze nt Márton 'litvallód és i cessióne beáti Martini Con
püspököd közbenjárására 'fcssóris tui atque Pontlficis, 
minden baj ellen oltlllmat , contra ómnia advérsa mu-
találjunk. A mi Urunk. 1 niámur. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Mennás vértanuról, az 

ln virtúle kezdetü szentmise könyörgésével, 1258. 1.) 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libriSapiéntiae.(Eccli 
véből. (Sirák 44, 16-27; 45, 44, 16-27; 45, 

3-20.) 3-20.) 

{ me a főpap, ki életének Ecce s,·cerdos magnus, qui 
napjaiban tetszett az Js- in diébus suis plácuit 

ten nek, és igaz volt, s a ha- Deo, et in véntus est justus: 
rag idején engesztelésül szol- et in témpore iracúndiae fa
gált. Nem akadt hozzá ha- ctus est reconciliátio. Non 
son!ó, ki úgy megtartotta a est invéntus similis illi, qui 
Fölséges törvényét. Ezért az, conservávit legern Excélsi. 
úr megesküdött neki, hogy 1 Ideo jurejurándo fecit illum 
népek atyjává teszi. Mindt:n i Dóminus créscere in plebem 
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nemzetek áldását neki adta suam. Benedictiónem óm
és szövetségét fején meg- nium g~tium dedit illi, et 
erllsltette. Elismerte lit ál- testaméntum suum contir
dásai által és megllrizte szá- mávit super caput ejus. 
mára irgalmasság~t és ke- Agnóvit eum in benedictló
gyeimet talált az Ur szemé- ni bus suis: conserv á vit illi 
ben. Megdicsőítette őt ki rá- misericórdiam suam: et in· 
lyok színe ellitt és neki adta vénít grátiam coram óculis 
a dicsliség koronáját. Örök J Dómini Magnificávit eum 
törvényt állapltott meg ja- in conspéctu re~um: et dedit 
vára s neki adta a főpapsá- . illi corónam gloriae. Státuit 
got és dicsliséggel boldogi- illi testaméntum aetérnum, 
totta. Hogy papi szalgálatot et dedit illi sacerdőtium ma
teljesítsen és dicséretet gnum: et beatificávit ill um 
mondjon az ó nevében és in glória. Fungi sacerdótio, 
méltó tömjént mutasson be et habére laudem in nómine 
neki kellemes illatú áldoza- ipsius, et offérre illi incén
tul. sum dignum in odórem sua

Atvonulásra. (Sir. 44, 16.) 
(me a főpap, ki életének 
napjaiban tetszett az lsten
nek. r. (U. o. 20.) Nem 
akadt hozzá hasonló, ki 
úgy megtartotta a Fölsé
ges törvényét. 

Alleluja, alleluja. r. A bol
dog férfiú, Szent Márton, 
Tours városának püspöke, 
elpihent; fölvették ll t az 
angyalok és arkangyalok, a 
trónok, uralkodók és erős
ségek. Alleluja. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(ll, 33-36.) 

Az idliben: Mondá Jézus 
tanltványainak: Senki, 

aki világot gyujt, nem teszi 
azt rejtekbe, sem a véka alá, 
hanem a tartóra, hogY. akik 
bemennek, lássák a világos
ságot. Tested világa sze· 

vitátis. 
Graduale. (Eceli. 44, 16.) 

Ecce sacérdos magnus, qui 
in diébus suis plácuit Deo. r. (lb. 20.) Non est iovén
tus similis illi, qui conservá
ret legern Excélsi. 

Allelúja, allelúja. r. Beá· 
tus vir, sanctus Martlnus, 
urbis Turónis Episcopus, re
quiévit: quem suscepérunt 
Angeli atque Archángeli, 
Throni, Dominatiónes et 
Virtútes. Allelúja. 

+Sequéntia sa.ncti Evangélli 
secúndum Lucam. (ll, 33. 

36.) 

I n illo témpore: Dixit jesu
disclpulis suis: Nemo lu

cérnam accéndit, et in abs
cóndito ponit, neque sub 
módio: sed supr a candelá
brum, ut qui ingrediúntur, 
lumen vídeant. Lucérna cór-
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med; ha szemed jó, egész 
tested világos leszen; ha 
pedig rossz, tested is sötét 
leszen. Vigyázz tehát, hogy 
a világosság, mely benned 
vagyon, sötétség ne legyen. 
Ha azért tested egészen vi
lágos, nem lévén benne 
semmi sötét rész, világos 
lesz egészen, mint mikor a 
szövétnek villámfényével 
megvilágit téged. 

porls tul est óculus tuus. Si 
óculus tuus fúerit simplex, 
totum corpus tuum lúd
dum erit: si autern nequarn 
fúerit, étiarn corpus tuum 
tenebrósum erit. Vide ergo, 
ne lumen, quod in te est, té
nebrae sint. Si ergo corpus 
tuum totum lúddum fúerit, 
non habens áJiquam partem 
tenebrárum, erit lúddum to
tum, et sicut lucérna ful
góris illuminábit te. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertorium. (Ps. 88, 25.) 
Vele lesz hllségem és ke- Véritas mea, et misericórdia 
gyelmem, és felemelkedik a mea cum ipso: et in nómine 
szarva nevemben. meo exaltábitur cornu ejus. 

Csendes imádság. Szen- secreta. Sanctifica, quae
teid meg,kérünk,Urunk sumus, Dómine Deus, 

Istenünk, ez adományokat,! haec múnera, quae in solem
melyeket Szent Márton 16- nitáte sancti Antístftis tui 
papod ünnepén bemuta- Martini offérimus: ut per 
tunk; hogy balsorsban, jó ea, vita nostra inter ad vé rsa 
sorsban egyaránt irányltsák et próspera ubique dirigá-
életünket. A mi Urunk. tur. Per Dóminum. 

(A 2. csendes imádság: Szent Mennásról, 1261. l.) 

Atdozásra. (Mt. 24, 46, Communio. (Matth. 24, 
47.) Boldog a szolga, kit 46-47.) Beátus servus, quem, 
mikor Ura eljövend, ébren cum vénerit dóminus, in
talál; bizony mondom nek- vénerit vigilántem: amen 
tek, hogy minden vagyona dico vobis, super ómnia 
fölé rendeli őt. bona sua constltuet eum. 
'. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Praesta, 

J-\ Add, kérünk, Urunk quaesumus, Dómine 
Istenünk, hogy az áldozati Deus noster: ut, quorum fe
adományokat, azoknak a stivitáte votíva sunt sacra
közbenjárására, akiknek ménta, eórum intercessióne 
ünnepére elhoztuk, üdvös- .

1 

salutária nobis reddántur. 
ségünk eszközeként kapjuk Per Dóminum nostrum Je-
vissza. A mi Urunk. sum Christum. 

(A 2. áldozás utáni imádság: Szent Mennásról, 1261. 1.) 

M isszál~. 78 
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November 12: Szent 1. Márton pápa és vértanu. 
Pápa korában az igaz hit megvédéséért a monothelétákkal 

szemben sokat kellett szenvednie és nagy nélkülözések között 
halt meg, 655-ben, a számüzet~se helyén, Cher~onesus félszigetén. 

Szentmise: Si diligis, 1248 1. 
November 13: Szent Dldakus hitvalló. 

Ferencrendi laikus testvér; az alázat és felebaráti szeretel 
mlntaképe. t 1463-ban, Alkalában. 

Szentmise: justus, 1295. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. Mindenható, !Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, kl csodála-~ pitérne Deus, qui dis

tos berendezkedéssei válasz- positióne mirábili infirma 
tod ki a világ gyönge ele- mundi éligis, ut fórtia quae
melt, hogy megszégyenítsed J que confúndas: concéde pro
az en~seket: engedd meg ke-l pltius humilitáti nostrae; 
gyesen alázatosságunknak,; ut, piis beáti Didaci Con
hogy Szent Didakus hltvaf- i fessóris tul précibus, ad pe
Jód jámbor imájára, a meny- i rénnem in eaelis glóriam 
nyei örök dicsőségbe való sublimári mereámur. Per 
felmagasztalásra méltók le- . Dóm in um nostrum· jesum 
gyünk. A mi Urunk. 1 Christum, Fflium tuum. 

November 14: Szent Jozafát pOspök és vértanu. 
Volhyniában sz ületett; szerzetes, majd érsek lett. Sokat dol

gozott a szakadárság megszüntetésén, ezért ölték meg a szkizma. 
tikusok 1623-ban. 

Bevonulá.<~ra. l Introitus. 

ll ·vendjünk mindnyá- .audeámus omnes in 
jan az Úrban. ünne- i Dómino, diem festum 
pet ülve Szent joza- · celebrántes sub ho-

lat uszteletére, kinek szen- nore beáti jósaphat Márty
vedésén örvendeznek az an- ris: de cujus passióne gau. 
gyalok és magasztalják az dent Angeli, et colláudant 
lsten Fiát. (Zs. 32, l.) Uj- Fílium Dei. (Ps. 32, 1.) Ex
j9ngva zengjetek, igazak, az sultáte, justi, in Dómino: 
Urnak; a jámborokhoz illik rectos decet collaudátio. Y. 
a dicséret. 8'. Dicsöség. Glória Patri. 

Könyörgés. Gerjeszd fel, Qrátio. Excit a, quaesu
kériink, Urunk, Egy- mus, Dómine, in Ecclé

házadl,an a Lelket, amely- sia tua Spiritum, quo replé
lyel eltelve Szent Józa- tus beátus jósaphat Mar
fát vértam1d és pü~pököd l tyr et Póntifex tuus áni
életét adta juhaiért, hogy l mam suam pro óvibus pó
közbenjárására mi is ugyan- sui t: ut, eo intereedén te, nos 
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attól a Lélektől vezetve ! quoque eódem Spiritu motl 
és megerősltve, ne fél-

1

. ac roboráti, ánimam no
jünk életünket adni test- stram pro írátribus pónere 
véreinkért. A mi Urunk ... non vereámur. Per Dómi
ugyanazon Szentlélekkel. num ... in unitáte ejúsdem. 

Szentlecke: Omnis póntifex, 129. l. 

Atvonulásra. (Zs. 88, 21-~ Graduale. (Ps. 88, 21-23.) 
23.) Megtaláltam Dávidot, lnvéni David servum meum, 
a szolgámat, felkentem öt l óleo sancto meo unxi eum: 
szent olajommal; mert ke- manus enim mea auxiliábi
zem lesz a segítsége, és ka- tur el, et bráchium meum 
rom az ő erőssége. '8'. Sem- confortábit eum. W. Nihil 
mit sem tehet vele az ellen- proflciet inimicus in eo, et 
ség és nem árthat majd fllius iniquitAtis non nocé-
neki a gonoszsé'lg fia. bit ei. 

Alleluja, alleluja. W. Ez Allelúja, allelúja. W. Hic 
az a pap, kit az úr meg- est sacérdos, quem coroná-
koronázott. Alleluja. . vit Dóminus. Allelúja. 

Szent evangélium: Ego sum pastor bonus, 623. 1. 

Felajánlásra. (Ján. 15, 13.) Offertorium. (Joann. 15, 
Nagyobb szeretete senkinek 13.) Majórem caritAtem ne
sincs annál, mint ha valaki mo habet, ut ánimam suam 
életét adja barátaiért. ponat quis pro amicis suis. 

Csendes imádság. Legke- secreta. Clementlssime 
gyeimesebb lsten,áraszd Deus, múnera haec tua 

et Aláásoddal ez adományo- benedictióne perfúnde, et 
dat s erőslts meg minket a nos in fide confirma: quam 
hitben, melyért Szent joza- sanctus jósaphat Martyr et 
fát vértanud és püspököd Póntifex tuus, effúso sán
vére ontásával tett bizony- guine, asséruit. Per Dómi-
ságot. A mi Urunk. num. 

Aldozásra. (Ján. 10, 14.) Communio. (Joann. 10, 
Én vagyok a jó pásztor és 14.) Ego sum pastor bonus, 
ismerem enyéimet és ismer- et cognósco oves meas, et 
n~k engem enyéim. cognóscunt me meae. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Splritum, 
Az erősség lelkét adja Dómine, fortitúdinis 

meg nekünk, Urunk, e meny- haec nobis tríbuat mensa 
nye i lakoma, mely Sze nt j o- caeléstis: quae sancti jósa
zafát vértanud és püspököd phat Mártyris tui atque 
életét az Egyház dicsősé-~ Pontificis vitam pro Ecelé
géért egészen a győzelemig siae honóre júgiter áluit ad 
szüntelenül táplálta. A mi. víctóríam. Per Dóminum. 

78• 
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November 15: Nagy Szent Albert püspiik, hitvalló és 
egyháztanító. 

Domonkosrendi szerzetes és tudós. Aquinói Szent Tamásnak 
is mestere volt. XI. Pius pápa 1932-ben szentté avatta és 
egyháztanitónak jelentette kl, amint már régen •doctor univer
sáiiS»-jelzóvel tüntették ki. 

Szentmlse: ln médio, 1288. 1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki Szent !Qrátio. Deus, qui beátum 
Albert püspöködet és 1 Al bértum · Pontíficem 

egyháztanltódat naggyá tet-l tuum atque Doctórem, in 
ted, mivel az emberi bölcse-l humána sapientia divinae 
séget az isteni hitnek aláve-, fidei subjicknda magnum 
tette; add meg, kérünk, hogy effecísti: da nobis, quaesu
tanitásának nyomdokait úgy mus, ita e jus magistérii in
kövessük, hogy a mennyben haerére vestlgiis, ut luce 
teljes világosságot élvez- perfécta fruámur in caelis. 
zünk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Tekints secreta. Sacrifidis prae
kiengesztellldötten, ké- séntibus, Dómine, quae

rünk, Urunk, a jelen áldozati sumus, inténde placátus: ut 
adományokra, hogy amit quod Passiónis Filii tui Dó
Fiad, ami Urunk kinszenve- mini nostri mysterio géri
désének misztériumában cse- mus, beáti Albérti interces
Jekszünk, Szent Albert köz- slóne et exémplo, pio conse
benjárására és példájára quámur afféctu. Per' eúm
jámbor áhítattal elnyerjük. dem Dóminum nostrum Je-
l!gyanazon. sum Christum. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Per haec 
J-\ E magunkhoz vett sancta quae súmpsi
szentségekkel az ellenség tá- mus, ab hóstium nos, Dó
madásaitól védelmezz meg mine, impugnatióne de
minket, Urunk, és Sze nt Al- fénde: et intercedénte beáto 
bert hitvallód és püspököd Albérto, Confessóre tuo at
közbenjárására engedd, hogy que Pontifice, perpétua pace 
az örök békében enyhülésre respíráre concéde. Per Dó-
találjunk. A mi Urunk. minum. 

November 16: Szent Gertrud szüz. 
Szent Benedek egyik legnagyobb leánya. Az úr jézus Szen t 

Szivének titkát a legelsók közt kinyilatkoztatta neki. joggal meg
illeti a •Nagy Szent Gertrud• név. t 1302-ben. 

Szentmise: Dilexlstl, 1309. l. 
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Könyörgés. Isten, ki Szent ; Qrátio. Deus, qui in corde 
Gertrud szüz szlvében 1 beátae Gertrúdis Vlrgi

magadnak kellemes lakóhe-l nis jucúndam tibi mansió
lyet készítettél, az 6 érde- nem praeparásti: ip si us mé
meiért és közbenjárására tö- ritis et intercessióne; cordis 
röld le kegyesen szlvünk nostri máculas elemcinter 
szennyét és add, hogy tár- abstérge, et ejúsdem tribue 
saságának örvendhessünk. ll gaudére consórtio. Per Dó
A mi Urunk jézus Krisztus. minum. 

November 17 : Csodatevő Szent Gergely püspök és hitvalló. 

Pogány szülők gyermeke, de megt~rése után mint szDlövérosa 
első püspöke, majdnem az e!!ész vfm•st n>cj!l~rftette. Sok csodá
jáért k:tpta a •Thaumaturgos• (=csodatevő} melléknevet. t 270 
körül Neocezareában. 

Szentmise :!,Státuit, 1281. 1., az alábbi evangéliummal: 

+ A szent evangélium sza- ot<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Márk szerint. secúndum Marcum. (ll, 

(ll' 22-24.) 22-24.) 

Az időben: Felelvén jézus l" illo témpore: Respón
tanítványainak, mondá dens jesus disclpulis suis, 

nekik: Legyen hitetek az ls- ait illis: Habéte fidern Del. 
tenben. Bizony mondom Amen dico vobis, quia qui
nektek, hogyha valaki azt cúmque dlxerit h uic monti: 
mondja e hegynek: Kelj fel Tóllere, et mlttere in ma re, 
és merülj a tengerbe! és nem et non haesitáverit in corde 
kételkedik szlvében, hanem suo, sed credlderit, quia 
hiszi, hogy amit mond, meg- quodcúmque díxerit, fiat, 
történik, megleszen neki. fiet ei. Proptérea dico vobis: 
Azértmondom nektek, mind- Omnia quaecúmque orántes 
az, amit imádkozva kértek, pétitis, crédíte quia accipié
higgyétek, hogy megnyeri-~ tis, et evénient vobis. 
tek, és megleszen nektek. 

November 18: Szent Péter és Pil apostolok bazlilkiinak 
f61szentelésl ünnepe. 

Mlndkét templom alapját Nagy Ko";tantin vetette me11. 
A mai Szent Péter-bazilika Bramante és Michelanj!elo tervei 
alapjflo készült s 1626. nov. 18-<\n szentelték fel. Benne van 
Szent Péter apostol sirja. Szent Pál·ba1.ilikáját a mult szftzad. 
ban épitették újra, s 1854. dec. JO.én szentelték fel ismét. 

Szentmise: Terrlbili~, 1320.1. 
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November 19: Szent Erzsébet llzvegy. 
ll. Endre magyar király leAnya, thOringiai Lajos felesége. 

Meghalt 1231-ben. Ezek a földi adatai. •Tizenhárom évvel mir 
hitves, tizenkilenccel özvegy, huszonnégy évvel halott lett Emé
bet, a kereszténység öröme és dicsősége, a keresztény asszony
Ideál.• (Prohászka). Ezek az örökkévalóság adatai. 

Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Ponciánus pápa és 
vértanu emlékezetét. Számüzetésben halt meg, 235-ben Szárdinia 
szigetén. 

Szentmise: Cognóvi, 1316.1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. Hiveid szlvét Qrátio. Tu ó rum corda fi
világosltsd meg, irgal- délium, Deus miserá

mas lsten, és add, hogy tor, illústra : et, beátae Eli
Szent Erzsébet dicsőséges sabeth précibus glorlósis; 
könyörgése által a világ fac nos próspera mundi de
javait megvessük és min- splcere, et caelésti semper 
dig a mennyei vigaszta- consolatióne gaudére. Per 
Jásban gyönyörködhessünk. Dóminum nostrum Jesum 
A mi Urnuk. Christum, Filium tuum. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldod~ utáni imilldsAg : megemlékezés 
Szent Poncillnusról, a Si diligis kezdeta szentmise imlldsllgalval, 

1248. 1.) 

November 20: Valois Szerit Félix hitvalló. 
A trlnitllrius rend alapftója Szent Jinossal egyQtt (llisd 

febr. 8), t 1212-ben, Pllrlsban. 
Szentm.ise: Justus, 1295.1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Szent 'Qrátio. Deus, qui beátum 
Félix hitvallódat a ma- Felleern Confessórem 

gányból mennyei sugalllittal tuum ex erémo ad munus re
a foglyok kiváltásának fel- diméndi captlvos caelltus 
adatára meghfvni kegyes vocáre dignátus es: praesta, 
voltál: add meg kérünk, quaesumus; ut per grAtiam 
hogy közbenjárására ke- tuam ex peccatórum nostró
gyelmed által a bűn rabsá- rum captivitáte, ejus Inter
gából megszabaduljunk s a cessióne, liberáti, ad cae
mennyei hazába eljussunk. léstem · pátriam perducá-
A mi Urunk. l mur. Per Dóminum. 

November 21 : Boldogasszony bemutatása. 
Szent Jakab apokrif evangéliumában olvassuk, hogy szülei 

a Kyermek M:trlllt, életének harmadik évében a templomban 
lstennek szentelték. Flavius Josephus, azon idő zsidó történetirója 
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szerlnt az ilyen szentelménnyel a szűzességi fogadalom ls egybe 
volt kötve. Ez a Mária gyermekéveiból való és a hagyományon 
alapuló értesülésünk ennek az ünnepnek liturgikus tárgya. 

XI. Gergely a XIV. században bevezette az avignoni pápai 
udvarnál, V. Sixtus (1585) az egész Egyház számára előírta. Ez a 
nap egyúttal a bencés obláták főtinnepe is, mert Szűz Márla is 
obláta = lstennek felajánlott lett a mai napon. 

Szentmise: Salve, 1325. 1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki azt 
akartad, hogy a boldo~

ságos, mindenkoron Szuz 
Máriát, a Szentlélek lakóhe
lyét, a mai napon a temp
lomban bemutassák: add, 
kérünk, hogy közbenjárására 
dics6ségednek templomában 
majdan minket is bemu
tassanak. A ml Urunk .•. 
ugyanazon Szentlélekkel. 

Orátio. Deus, qui beátam 
Mariam semper Virgi

nem, Spirítus Sancti habi
táculum, hodiérna die in 
tempio praesentári voluísti: 
praesta,quaesumus; ut, e jus 
intercess16ne, in tempio gló
riae tuae praesentári mereá
mur. Per Dóminum. . . in 
unitáte ejúsdem. 

November 22: Szent Cecilia szűz és vértan u. 
'Az ősegyház különösen tisztelt vértanu szűze. Valószfnü 230 

körül szenvedett vértanuságot, vőlegényével és annak testvérével 
együtt (lásd ápr. 14-én). Az egyházi zene pártfogója. 

Szentmise: Lo<;uébar, 1301. 1., az alábblak kivételével: 

Könyörgés. lsten, kl min- !Qrátio. Deus, qui nos án
ket Szent Ceciliaszúzed l nua beátae Caeclliae 

és vértanu d évenkinti ü n- VIrginis et Mártyris tuae so
n epével megörvendeztetsz,llemnitáte laetitieas: da, ut 
add, hogy akit e szolgálat- . quam venerámur officio, 
tal tisztelünk, jámbor éle-~ ét iam pi ae conversatiónis se
tének példájában is köves- quámur exémplo. Per Dó-
sok. A mi Urunk. minum. 

Szentleclte: Dómine Deus, 1305. l. 
Atvonulásra. (Zs. 44, ll, J Graduale. (Ps. 44, ll et 

12.) Halljad, leányom, és 

1

12.) Audi, filia, et vide, et 
figyelj és hajtsd ide füledet; i nelina au rem tu am: quia 
lm a Király kivánja szépsé- concupivit Rex spéciem 
gedet. 'f. (U. a. 5.) Kelj útra ll tu am. 'f. (lb. 5.) Spécie tua, 
ékességedben és szépséged- et pulchritúdine tua inténde, 
ben, haladj szerencsével és próspere procéde, et regna. 
diadalmaskodjál. 
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Alleluja, alleluja. "t. (Mt· Allelúja, allelúja. r. (Mt. 
25, 4, 6.) Az öt okos szűz 25, 4 et 6.) Quinque prudén
lámpásával egyOtt olajat tes virgines accepérunt óle
vitt edényében; éjfélkor um ln vasis suis cum Iampá
azután kiáltás hallatszék: dibus: média au tem nocte 
Ime. jön a vőlegény, jertek cl amor factus est: Ecce 
ki az úr Krisztus elébe. Al- spoosus venit: ex l te óbviam 
leluja. Christo Dómino. Allelúja. 

Csendes imádság. Az en- secreta. Haec hóstia, Dó
gesztelésnekés dicséret- mine, placatiónis et 

nek ez áldozati adományai, laudis, quaesumus: ut, in
kérünk, Urunk: Szent Ceci- tercedénte beáta Caecili a 
lia szűzed és vértanud köz- VIrgine et Mártyre tua, nos 
benjárására tegyenek min- propitiatióne tua dignos 
ket mindenkor irgalmassá- semper efflciat, Per Dómi-
g~dra méltókká. A mi. num. 

Aldozás utáni imádság· postcommunio. Satiásti, 
Betöltötted, Urunk, csa- Dómine, familiarn tu

ládodat sze nt adományok- am munéribus sacris: e jus, 
kal; kérünk, üdlts is fel quaesumus, semper inter
minket, mindenkor annak a ventióne nos réfove, cujus 
közbenjárására, kinek ünne- solémnia celebrámus. Per 
pét üljük. A mi Urunk. Dórninum. 

November 23: I. Szent Kelemen pápa és vértanu. 
Szent Péter tanltványa volt és a pápai trónon harmadik utóda. 

ö lrta a kor hitére oly jellemző levelet a korinthusiakhoz. Szám
űzték, majd 101-ben nyakára horgonyt kötve, a tengerbe fullasz
tották. 

Ugyanezen a napon üll az Egyház Szent Felicitas vértanu 
emlékezetét, kl hét fiával együtt (1. júl. 10.) szenvedett vértanu
ságot a 2. sztlzadban. 

Szentmise: SI diligis, 1248, 1., az alábbiak kivételével; 

Bevonulásra. (lz. 59, 21 ; Introitus. (Isai. 59, 21 ; 
56, 7.) 56, 7.) 

11z úr mondja: Igéim, ~~ici t Dóminus: Sermó-
melyeket szádba ad- nes mei, quos dedi 
tam, nem távoznak in os tuum, non de-

el szádtól és az áldozataid flcient de ore tuo: et múnera 
kedvesek lesznek nekem ol- tua accépta erunt super al
táromon. (Zs. lll, t.) Boi- tá re meum. (Ps. lll, J.) 
dog az az ember, ki az Urat 

1 
Beátus vir, qui timet Dó

féli; és parancsaiban nagy l minum: in mandátis ej us 
tetszését leli. r. Dicsőség. cupit nimis. r. Glória Patri. 
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A 2. könyörgés : megemlékezés Szent Felícitásról : 
Add meg, kérünk, min- ' Praesta, quaesumus, om

denható lsten, hogy kik nlpotens Deus: ut, beátae 
Szent Felicitás vértanud Felicitátis Mártyris tuae so
ünnepét üljük, az il érdemei lémnia recenséntes, méritis 
és közbenjárása által oltal- ipsíus protegámur et préci
mat találjunk A mi Urunk. bus. Per Dóminum. 

Szentlecke: lmitatóres mel, 795. l. 

A 2. csendes imádság: Szent Felicitásról : 

Néped áldozatát fogadd, l Vota pópuli tui, Dómine, 
Urunk, kegyesen ; s akinek propitiátus inténde: et, eu
ünnepét megülnünk enge- jus nos trlbuis solémnia ce
dect, annak imádságára adj 1· Iebráre, fac gaudére sulfrá-
nekünk örömet. A mi. , giis. Per Dóminum. 

A 2. áldozás utáni imádság : Szent Fellcltásról : 

Könyörögve kérünk, min- Súpplices te rogámus, 
denható Isten, hogy szen- omnipotens Deus: ut, inter
teid közbenjárására soka- cedéntibus Sanctis tuis, et 
sltsd meg bennünk adomá- tua in nobis dona multfpli
nyaidat s vezesd jóra nap- ces, et térnpora nostra dispó-
jainkat. A mi Urunk. nas. Per Dóminum. 

November 24: Keresztes Szent János hitvalló és egyhiz·· 
tanító. 

A kfumelitarend nagy reformAtora ; az üldözések és félre
értések közt az alázatosság példaképe. Hiresek a mlsztikus lrásai. 
t 1591-ben. 

Ugyanezen a napon üli az Egyház Szent Krizogónus vértanu 
emlékezetét. Római pap volt; Sz t. Anasztázia (dec. 25.) tanitója: 
t 304-ben. 

Szentmise: ln médio, 1288. 1., az aiAbbl könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui sanetum 
János hitvallódat és joánnem Confessórem 

egyháztanftódat a tökéle- tuum, atque Doctőrern per
tes önmegtagadás és a ke- féctae sui abnegatiónis, et 
reszt kiváló kedvelőjévé tet- Crucis amatórem exlmlum 
ted; engedd, hogy il t állan- effeclsti: concéde; ut, e jus 
dóan utánozva elnyerjük imitatióni júgiter inhaerén
az örök dicsőséget. A mi tes, glóriam assequámur 
Urunk. aetérnam. Per Dóminum. 
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A 2. könyörgés : megemlékezés Szent l(rizogonusról : 

Légy kegyes, Urunk, kö-1 Adésto, Dómine, suppli
nyörgéseinkhez; hogy min- catiónibus nostris: ut qui ex 
ket, kik elismerjük, hogy iniquitáte nostra reos nos 
bűneink miatt méltók va- esse cognóscimus, beáti 
gyunk az ltéletre, Szent Kri- Chrysógoni Mártyris tui in
zogonus vértanud közben- tercessióne liberémur. Per 
járása szabadítsonmeg.Ami Dómlnum nostrum. 

A 2. csendes imfldsflg : Szent l(rlzogonusról : 

Kérünk, téged, Urunk, en- 1 Oblátis, quaesumus, Dó
gesztelődjél meg, a fel aján- mine, placáre munéribus: 
lott adományok által s Sze nt et, intercedénte beáto Chry
Krizogonus vértanud köz- sógono Mártyre tuo, a cun
benjárására minden veszély- ctis nos defénde perículis. 
től óvj meg minket. A mi. Per Dóminum nostrum. 

A 2. flldozfls utlml imfldsflg : Szent l(rizogonusról : 

Szentséged vétele, Urunk, Tul, Dómine, perceptlóne 
rejtett bűneinktől tisztltson sacraménti, et a nostris mun
meg s az ellenség cselveté- démur occúltis, et ab hó
seitlll mentsen meg. A mi stium liberém ur insldiis. Per 
Urunk. Dóminum. 

November 25: Szent Katalin szűz 4!s v4!rtanu. 

Nagyon müvelt alexandriai leflny volt. Hitéért elóször kerékbe
törték, majd lefejezték 305-ben. Testét a hagyomény szerint 
a Sinai hegyen temették el. 

Szentmise: Loquébar, 1301. 1., az alflbbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki aSinai IQrátio. Deus, qui dedlsti 
hegy tetején törvényt legern Móysi in summi

adtál Mózesnek és angya- táte montis Sinai, et in eó
laiddal Szent Katalin szü- dem loco per sanctos Ange
zed és vértanud testét cso- Ios tuos corpus beátae Ca
dálatosan ugyanoda vitet- tharinae Virginis et Márty
ted: add, kérünk, hogy ér- ris tuae mirablliter collo
demeiért és közbenjárására 1 c ás ti: praesta, quaesumus; 
eljuthassunk arra a hegyre, 1 ut, ejus méritis et interces
mely maga Krisztus: Ki ' sióne, ad montem, qui Chri
veled él és uralkodik a 1' stus est, pervenire valeá-
Szentlélekkel együtt. mus. Qui tecum. 
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November 26: Szent Szilveszter apát. 

Kanonok volt már, mikor barátjának holttestét meglátta és 
ez úgy megrázta, hogy remete lett, majd Szent Benedek szabályai 
szerint kolostort alapitott (szilvesztrinusok). t 1267·ben. 

Ugyanezen a napon üti az Egyház Alexandriai Szent Péter 
püspök és vértanu emlékezetét. t 3ll·ben. 

Szentmise: Os justi, 1298. 1., az alábblak kivHelével: 

Könyörgés. Legkegyelme-,Qrátio. Clementfssime 
sebb lsten, ki Szent Szil- Deus, qui sanetum Sil

veszter apátot, midlin a véstrum Abbátem, saeculi 
nyitott sirnál áh:tattal gon-j hujus vanitátem in apérto 
dolkodott a világ hiábavaló- túmulo ple meditántem, ad 
ságán, a magányba hivtad erémum vocáre, et praeclá
és az életszentség kiváló ér- ris vitae méritis decoráre di
demeivel felékesltetted: alá- gnátus es: te súpplices exo
zattal kérünk, hogy példá- rám us; ut, ej us exémplo ter
jára a földieket megvessük réna despiciéntes, tul con
s igy örökös társaságodat sórtio perfruámur aetérno. 
élvezhessük. A mi Urunk. Per Dóminum. 
(A 2. könyörgés: megemlékezés Alexandriai Szent Péterről, 

Státuit kezdetű szentmise könyörgésével, 1252. 1.) 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Quaesumus, Dó
Urunk, hogy isteni Föl- mine: ut, dum haec 

ségednek ez adományokat múnera divinae roajestáti 
hódolattal el hozva, a lélek tuae reverénter offérimus; 
jámbor ellikészületében és pia mentis praeparatióne et 
a sziv tisztaságában Szent cordis puritáte, beáti Sii
Szilveszter apát utánzói le- véstri Abbátis írnitatóres ef
gyünk s igy szentül vehes- fécti, corpus et sánguinem 
sük magunkhoz Fiadnak Filii tui sancte percipere 
testét és vérét: Ki veled él. mereámur: Qui tecum. 

, (A 2. csendes imádság: Alexandriai Szent Péterről. 1255. 1.) 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Divina 
Az isteni lakoma által dape reféctis tribue, 

megújult hiveid nek, add quaesumus, Dómine: sancti 
meg, kérünk, Urunk, hogy Silvéstri Abbátis vestlgiis 
Szent Szilveszter apát nyom- ita in haerére; ut copiósam 
dokain haladjunk; és így mercédem in regno glóriae 
dicsőséged országában a bli- tuae cum Sanctis habeámus. 
séges jutalmat szeuteiddel Per Dóminum nostrum je
elnyerhessük. A mi Urunk. sum Christum. 
(A 2. áldozás utflni imfldsflg: Alexandriai Szent Péterről, 1255. l.) 



A római misekönyvben a szentek miséi után több közös mise
szöveget találunk. Ha a misekönyvet sokszor használjuk, akkor 
észrevesszük, hogy éppen a régi és nagy szenteknek nincs külön 
miséjük, mig az újonnan szenttéavatottak saját misét kaptak. 
Az oka ennek az, hogy eredetileg a liturgia nem ülte meg 
külön a szentek ünnepét. Liturgiájuk ' onnan ered, hogy a 
katakombákban a szentáldozatot annak a szentnek a sírja fölött 
mondották, akinek a halálozási évfordulója volt. Ebből lett a vér
tanuszentek ünnepe. Ehhez csatlakozott az apostolok ünnepe, 
mert mint az Egyház tartóoszlopait, körülbelül a tizenkét 
hónapra szélosztva ünnepelték. Ezek után alakultak ki az egyes 
tipusok. 

Amint ebből láthatjuk, a liturgia általános osztályokat, jel
lemző tipusokat állit fel. Vagyis nem akar a részletekbe elmerülni, 
hanem inkább a szentben megnyilatkozó eszményképet állítja 
elénk, amelyet már mintának vehetünk és megvalósithatunk. 
Ebben nyilvánul meg az Egyház nagy és felülmúlhatatlan, mert 
lstentől irányított, pedagógiai bölcsesége. Ezzel áhitatunk nagy
vonalú és egyszerü és mindig az egészre, a tipikusra, a Krisztusra 
és az Egyházra irányuló lesz. 

Figyelemre méltó, hogy a liturgia a szentek tiszteletében is 
megtartja imádságának és gondolkodásának alapvető tulajdon
ságát, hogy Krisztus által, az Atyához fordul. Tehát nem a szentet 
szólitja meg, hanem az Atyához imádkozik Krisztus által, hogy 
a szent közbenjárására kapjon meg valamely kegyelmet. (A Min
denszentek litániája az egyetlen imádság a liturgiában, mely köz
vetlenill a szentekhez könyörög.) KHiönösen látszik ez az alap
gondolat az Eucharisztia mcgilnneplésénél, a szentek ünnepén . 
A szwtrniseáldozatban •hálát adunk az Atyának Krisztus által• 
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a dics6s~g~rt, mtl/yel a sztntet körülvellt; s ezután a szentmiseáldozat 
állal résZI kérünk és résZI kapunk az Atyától, Krisztus által, ugyan
•bból a dics6ségböl. 

HPO~Il'Oii VIGIIiiÁJÁN. 

Az apostolok ünnepei egykor nyilvflnos ünnepek voltak és 
mint a régi nagy ünnepeket, vigiliával ünnepelték meg. Ezek 
éjtszakAn At tartó imfldsflgból és olvasmflnyból Alló istentiszteletek 
voltak, amelyhez csatlakozott hajnalban, tehát magfln a napon 
mAr, az Eucharisztia bemutatflsa. Amikor később az egész vigilia 
az előzó napra került, akkor a napra új misét fillitottak össze. 
A vigiliamise tehflt a régebbi. 

Bevonulásra. (Zs. 51, 10, ll.) 

•

n azonban olyan va
vagyok, mint a ter
mékeny olajfa az úr 

házában, bizom Istenem 
irgalmában: remélek a te 
nevedben, mert jó vagy 
szenteiddel szemben. (Zs. 
51, 3.) Mit kérkedsz a go
noszsággal, ki hatalmas 
vagy az Igazságtalanság
ban? 8'. Dicsöség. 

Introitus. (Ps. 51, l O et ll.) 

Dlgo autern sicut ollva 
fructlfera in domo 
Dómini, sperávi in 

misericórdia Dei mei: et 
exspectábo nomen tuum, 
quóniam bonum est ante 
conspéctum sanctórum tuó
rum. (Ps. ibid., 3.) Quid glo
riáris in malftia: qui potens 
es in iniquitáte? 1. Glória 
Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da, quaesumus. 
r!lnk, mindenható ls- omnipotens Deus: ut 

ten, hogy Szent N. aposto- beátl N. Apóstoll tul, quam 
lod tiszteletreméltó !lnnepe, praevenfmus, veneránda so
amelyre ma előkész!ll!lnk, lémnitas, et devotiónem no
gyarapftsa benn!lnk az áldo-~ bis áugeat, et salútem. Per 
zatos lclk!lletet s !ldvössé- Dóminum nostrum jesum 
g!lnket. A mi Urunk. Christum, Filium tuum. 

Ha ezt a könyörgést mAr alkalmaztuk, akkor a következőt 
mondjuk helyette: 

K ér!lnk, mindenható ls- Quaesumus, omnipotens 
ten, hogy Szent N. a pos- Deus: ut beátus N. 

tol, kinek ünnepére elöké- Apóstolus, cujus praevenf· 
szülünk, esdje ki segftsége- mus festivitátem, tuum pro 
det számunkra, hogy vét- nobis implóret auxilium; 
kelnktől feloldozva, minden ut a nostris reátibus abso
veszedelemtől is megszaba-,lúti, a cunctis étiarn perf
duljunk. A mi Urunk. eu li eruámur. Per Dóminum. 
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Szentlecke a Bölcseség köny-~ Léctio libr i Sapiéntiae. 
vé ből. (Sirák 44, 25-27; 45, (Eceli. 44, 25-27; 45, 2-" 

2-4; 6-9.) et 6·9.) 

Az úr áldása az igaz fején Benedictio Dómini super 
nyugodott, azért m~g- caput justi. Ideo dedit 

adta neki örökrészét az Ur, illi Dóminus hereditátcm, et 
6 pedig elosztotta részét a divisit illi partem in tribu
tizenkét törzs között és ke- bus duódecírn: et lnvéni t 
gyet talált minden élő sze- grátiam in conspéctu omnis 
mében. Naggyá tette őt az carnis. Et magnificávit eum 
ellenségek megfélemlltésé- in timóre !nimicórum, et in 
ben; bősz állatokat szelid l- verbis suis monstra piad
tett meg szavával. Megdi- vit. Glorificávit illum !n con
cstiltette őt királyok szine spéctu regum, et jussit illi 
eUltt, parancsokat adott coram pópulo suo, et ostén
neki népéhez, és megmu- dit illi glóriam suam. ln 
tatta neki dicsllségét. Hű- fide, et lenitáte ipslus, san
sége és szelldsége miatt ctum fecit illum, et eléglt 
szentté tette őt és kiválasz- eum ex omni carne. Et de
totta minden élő közül. Pa- dit illi coram praecépta, et 
rancsokat adott neki szem- legern vitae, et disciplinae, 
től szembe, az élet és fegye- et excélsum fecit illum. Stá
lem törvényét és felmagasz- tui t. ei testaméntum aetér
talta tit. Örök törvényt álla- num, et circumcfnxlt eum 
pltott meg javára, felövezte zona justitiae: et índuit eum 
a dicsőség övével és meg- Dóminus corónam glóriae. 
koronázta tit az úr a ha ta-, 
lom jelvényeivel. 

Atvonulásra. (Zs. 91, 13- Graduale. (Ps. 91, 13 er 
14.) VIrul majd az igaz, 14.) justus ut palma floré
mint a pálma, gyarapszik, bit: sicut cedrus Liban i 
'!'int a Libanon cédrusa az multiplicábitur in domo Dó
Ur házAban. 8'. (Zs. 91, 3.) mini. '#. (Ibid., 3.) Ad an
Hirdetni reggelenkint ke-j nunfiándum mane miseri
gyelmedet, éjjelente hűsé-. ct.irdiam tuam, et veritátern 
gedet. luam per noctem. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sa.ncti Evangéli.i 
Itasza Szent jános sze ri nt. secúndum joánnem. ( 15, 

(15, 12-16.) ' 12-16.) 
!\ z időben: Mondá jézus l} n illo témpore: Dixit jesus 

J.'-\ tanftványainak: Az az 1 discípulis suis: Hoc est 
én parancsolll tom, hogy so:e-. prae\:éptum meum, ut dili· 
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ressétek egymást, amint én l gátis Invicem, sicut diléxi 
szerettelek titeket. Na-1

1 

vos. Majórem hac dilectió
gyobb szeretete senkinek nem nemo habet, ut ani
sincs annál, mint ha valaki mam suam ponat quis pro 
életét adja barátaiért. Ti az ! amicis suis. Vos arnici mei 
én barátaim vagytok, ha 1 estis, si fecéritis quae ego 
megteszitek, amiket paran-l praecípio vobis. jam non 
csolok nektek. Már nem dicarn vos servos: quia ser
mondalak benneteket szol- vus nescit quid fáciat dómi· 
gáknak; mert a szolga nem l nus ejus. Vos autern dixi 
tudja, mit mível az ura, ha-. amícos: quia ómnia quae
nem barátaimnak mondot- cúmque audívl a Patre meo, 
talak titeket, mert mindent, nota feci vobis. Non vos me 
amit hallottam Atyámtól, elegist is: sed ego elégí vos, 
tudtul adtam nektek. Nem et pósui vos, ut eátls, et 
ti választottatok engem, fructum afferátis: et fru
hanem én választottalak ti- ct us vester máneat: ut 
teket, s én rendeltelek, hogy quodcúmque petiéritis Pa
elmenvén, gyümölcsöt te- trem in nómlne meo, det 
remjetek és a ti gyümölcsö-j vobis. 
tök megmaradjon,hogy akár-
mire kéritek az Atyát az én nevemben, megadja nektek. 

Felajánlásra. (Zs. 8, 6-7.)1 Offertorium. (Ps. 8, 6-7.) 
Dicsóséggel és tisztelettel Glória et honóre coronástl 
koronáztad meg, Uram, ts eum: et constitulsti eum su
kezed múvei fölé állltot- per ópera mánuum tuárum, 
tad. Dómine. 

Csendes imádság. Az apos- secret&. Apostólicl reve
toB méltóság tisztele- réntia cúlminis offerén

tére mutatjuk be neked, trs tibi sacra mystéria, Dó
Urunk, a szt>ntséges miszté-

1
. mine, quaesumus: ut beáti 

riumokat: és kér.ünk, hogy. N. Apóstali tui suf:rágiis, 
akinek születésnapjára elő-l' cujus natalieia praevenl
készülünk, Szent N. aposto- mus; plebs tua semper et 
lod közbenjárása által ter-

1 
sua vota deprómat, et desi

jessze t> lé d néped miudenkor l der á ta perdpi at. Per Dómi· 
a maga áldozatát és nrerje l num nostrum jesum Chris-
el óhaját. A mi Urunk. tum, Filium tuum. 

Áldod.sra. (Zs. 20. fi.) Se-! Communio. (Psalm. 20. 6.) 
gliség~ folytán nagy a di· Magna est glória ejus in sa
cs~s~ge, dicsöséggel és nagy l h t tári tuo: glóriam et ma
ékts~éggel ruhaztad fel llt, J1 gnum dtcórem impónes su-
Uram. per eum, Dómine. 
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A, ldoz.ís utáni imádság. j I')ostcommunio. Sancti 
Szent N. apostolod köz- Apóstoli tui N. quae

benjárása által kiengesz- sumus, Dómine, supplica
telve, kérünk, Urunk : add tióne placátus: et véniam 
meg nekünk a bocsánatot nobis tribue, et remédia 
és részcsfts mlnket az örök sempitérna concéde. Per Dó-
élet eszközeiben. A mi. 1 minum. 

A S~ENfll PÁPÁf\ f\Ö~Ö~ MI~ÉJE. 
Bevonulásra. (János 21, 15, l Introitus. (Joann. 21, 15, 

16 és 17.) 16 et 17.) 

ma szeretsz engem, Si- .i diligis me, Simon 
mon Péter, akkor Petre, pasce agnos 
legeltesd juhaimat. meos, pasce oves 

(H. i. Alleluja, alleluja.) meas. (T. P. Allelúja, alle
(Zs. 29, 2.) Magasztallak !úja.) (Ps. 29, 2.) Exaltábo 
Uram, mert fölemeltél en- te, Dómine, quóniam susce
gem, és nem engedted, hogy pls.i me, nec delectásti ini
elleneim örüljenek felettem. mlcos mcos super me. r. 
f. Dicsőség. Glória Patri. 

Könyörgés. Nyájadra, oratio. Gregem tuum, 
örök Pásztor tekints Pastor aetérne, piacá

Ie kiengesztelődötten: és tus inté n de: et, per beátum 
örök oltalommal őrizd meg N. (vel: N. et N.) (Mártyrem 
Szent N. (vagy N. és N.) tuum atque) Summum Pon
(vértanud, vagy : vérta- tlficem (vel: Martyres tuos 
nuid és) pápád (vagy: pá- atque Summos Pontifices), 
páid) által, akit (vagy: aki-~ perpétua protectióne eu
ket) egész Egyházad pászto- stódi; quem (vel: qu os) to
raivá tettél. Ami Urunk./ tius Ecclésiae praestitisti 

esse pastórem. Per Dóml
num nostrum. 

Ha még egy pápáról kell megemlékezni, akkor a következő 
lesz a 2. könyörgés: 

Könyörgés. lsten, te Egy-~ oratio. Deus, qui Ecelé
házadat a szilárd apos- siam tuam, in apostó

toli sziklára alapltottad és licae petrae soliditáte fun
a pokol kapuinak rettene-l dátam, ab internárum éruis 
téből kiszab.tdtod: add terróre portárum: praesta, 
meg, kérünk, hogy Szent l quaesumus; ut, ln tercedén te 
N. (vértanud ~s) pápád 

1 
beát' N. (Mártyre tuo at

közbenjárására a te igazsá- • que) Summo Pontifice, in 
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godban kitartson és állandó tua veritáte persístens, con
biztonságban védve legyen. tlnua securitáte muniátur. 
A mi Urunk. Per Dóminum nostrum. 

Szent1ecke Szent Péter a pos- Léctio Epistola e be á ti Petri 
tol leveléből. (l. 5, 1-4 és Apóstoli. (1. Pl'tri 5, 1-4 et 

10-11.) 10-11.) 

Szeretteírn: A presbite- carlssimi: Senióres, qui 
reket, kik köztetek in vobis sunt, óbsecro 

vannak, kérem mint eliil- consénior et testis Christi 
járótársuk és Krisztus szen- passiónum, qui et e jus, quae 
vedésének tanuja és az ő in futúro revelánda est, 
dicsőségének is részese, mely glóriae communicátor: pá
a jövőben ki fog nyilvánít- scite qui in vobis est gre
tatni: legeltessétek lsten gem Dei, providéntes non 
nyáját, mely rátok biza- coácte, sed spontánee se
tott, gondját viselvén nem cúndum Deum, neque tur
kényszeríiségbői, hanem pis lucri grátia, sed volun
szabad akaratból lsten sze- tárie; neque ut dominántes 
ri nt; sem nem rút nye rész- in cleris, sed forma facti 
kedésblll, hanem buzgóság- gregis ex ánimo. Et, cum 
ból; sem nem mint ural- apparúerit princeps pastó
kodók a választottak fölött, rum, percipiétis írnmarce
hanem szlvből, mint a nyáj- sclbilem glóriae corónam. 
nak példaképei. S ha majd Deus autern omnis grátiae, 
megjelenik a pásztorok fe- qui vocávit nos in aetérnam 
jedelme, elnyeritek a dicső- suam glóriam in Christo 
ség hervadhatatlan koroná- jesu, módicum passos ipse 
ját. A minden kegyelem l perflciet, confirmábit soli
Istene pedig, aki az o örök , dabltque. Jpsi glória et im
dicsőségére hivott meg min-, périum in sáecula saeculó
ket jézus Krisztus által, rum. Amen. 
maga fog minket, miután 
kissé szenvedtünk, tökéletesíteni, megerősíteni és meg
szilárdltani. Őneki legyen dicsőség és uralom mindörö. 
kön örökké. Amen. 

Atvonulásra. (Zs. 106. 32, J Graduale. (Ps. 1('6, 32, 
31.) Magasztaljátok őt a nép 31.) Exáltent eum in Ecclé
gyülekezetében, és dicsér- ! si a plebis: et in cá thedra 
jétek őt a vének ülésében. ! seniórum ·laudent eum. Y. 
Y- Áldjátok tehát az Urat l Confiteántur Dórnino mi
irgalmasságáért, az embe-j sericórdiae e jus; et mirabllia 
rek fiaival müvclt csodáiért. e jus flliis hóminum. 

M i ssz:de. 79 
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Alleluja. lllleluja. (Máté ! Allelúja, allelúja. (Matth. 
16, 18.) le Péter vagy, és 116, 18.) Tu es Petrus, et su
erre a k-ősziklára fogom l per hane petram aedificábo 
épiteni egyházamat. Alle- Ecclésiam meam. Allelúja. 
luja. 
HetveneLl va sárnapja után az Alleluja és a "W helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 39, 10-11.) 
1 

Tractus. (Ps. 39, 10-1 1.) 
Nagy gyülekezet ellitt hir- 1 Annuntlávi justitiam tuam 
detern igazságodat, ime, ' in ecclésia magna, ecce, 
nem tartom vissza ajkamat, : lábia mea non prohibébo: 
Uram, te tudod. "W. Igazsá-: Dómine, tu scisti. "W. Justl
godat nem rejtem el szlvem- i tiam tuam non abscóndi in 
ben, hűségedet és segítsé-

1 
corde meo: veritátern tuam 

gedet hirdetem. "W. Nem 1 et salutáre tuum dixi. "W. 
titkolom irgalmadat és hú- 1l Non abscóndi misericór
ségedet a nagy gyülekezet-l diam tuam, et veritátern 
ben. tuam a concllio multo. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. (Máté 1l Allelúja, allelúja. (Mátth. 
16, 18.) Te Péter vagy, és 16, 18.) Tu es Petrus, et su
erre a kősziklára fogom épl- .

1 

per hane petram aedificábo 
teni egyházamat. Alleluja. Ecclésiam meam. Allelúja. 
(Zs. 44, 17-18.) Az egész J (Ps. 44, 17, 18.) Constltues 
világ fejedelmeivé teszed eos prínclpes super omnern 
öket: emlékezetessé teszik 1 terram: mémores erunt nő
nevedet mindenkor, Uram. l minis tui, Dómine. Allelí1ja. 
Alleluja. · 

E\·ar.gelium: Venit Jesus, 1031:' l. 

Felajánlásra. (Jerem. 1,1 Offertorium. (Jerem. l, 
9-10.) Ime, én szájadba' 9-10.) Ecce, dedi verba 
adom igéimet; ime én ma l mea in ore tuo: ecce, con
nemzetek és országok fölé ' stftui te super gentes et 
ál.ftalak, hogy gyomlálj és super regna, ut evéllas et 
rombolj, hogy szétszórj és déstruas, et aedífices et 
széthányj, hogy épfts és iil- plantes. (T. P. Allelúja.) 
tess. 

Csendes imádság. A fel- secreta. Oblátis munéri
ajánlott adományok- bus, quáesumus, Dó

kal, kérünk, Urunk, jóságo-· mine, Ecclésiam tuam be
san világosltsd meg Egy-! nlgnus illúrnina: ut, ct gre-
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házadat, hogy nyájad is! gis tui proflcia' ubique suc
mindenhol gyarapodjék és a l céssus, et grati fiant nómini 
pásztorok is a te kormány- tuo, te guberná11te, pastő
zásod alatt neved iránt há· l res .. Per_. Dóminum. 
lásak legyenek. A miUrunk. 

Fogadd el jóságosan, Múnera, quae tibi, Dó-
Urunk, a neked örömmel mine, laetántes offérimus, 
hozott ajándékokat, és add súscipe benignus, et prae
meg, hogy Egyházad mind 1

1

. sta: ut, intercedénte beáto 
a hit sértetlenségének ör- N., Ecclésia tua et fidei 
vendezhessék, mind pedig integritáte laetétur, et 
mindenkor nyugodt idők· j téruporum tranquillitáte 
ben ujjonghasson. A mi [semper exsúltet. Per Dómi-
Urunk. num nostrum. 

Áldozásra.. (Máté, 16, 18.) il Communio. (Matth. 16, 
Te Péter vagy, és erre a kl!- 18.) Tu es Petru~ •. et super 
sziklára fogom épiteni egy- hane petram aed1f1cábo Ee
házamat. (H. 1. Alleluja.) 1 c!~siam meam. (T. P. Alle-

l
luJa.) 

A, ldozás utáni imádság. postcommunio. Refec-
A szent eledellel táp-r tióne sancta enutrltam 

lált Egyházadat, kérünk gubérna, quaesumus, Dó
Urunk, megengesztelódöt- mine, tuam placátus Ecelé
ten kormányozd: hogy ha-~ siam: ut, potént i modera
talmas irányitásoddal ve- tióne dirécta, et increménta 
zetve elnyerje szabadságA- libertátis acclpiat et in reli
nak növekedését és a vallás giónis integriUte perslstat. 
sértetlenségében megma- l Per Dóminum nostrum. 
radjon. A mi Urunk. 

• l 

Sokasltsd meg, kérünk,, Multlplica, quaesumus, 
Urunk, Egyházadban Dómine, in Ecel és i a 

nekünk adott kegyelem lel- : tua spíritum grátiae, quem 
két: hogy Szent N. (vérta-

1
' dedísti: ut beáti N. (Márty

nud és) pápád könyörgésére 
1 
ris tui atque) Summi Pontl

ne nélkülözze sem a pásztor 1 fi cis deprecatióne nec pa. 
a nyáj engedelmességét,sem 1 stóri oboediéntia gregis nec 
a nyáj a pásztor gondját. l gregi desit cura pastóris. 
A mi Urunk. Per Dóminum nostrum. 

79• 



1252 A VÉRTANUK I<ÖZÖS MISÉI 

A VFH~fl\ANU}\ }\Ö~Ö~ MI~l~H. 

Püspök-vértanu ünnepén. 

(A húsvéti idón kivill.) 

l. 

Bevonulásra. (Sirák 45, 30.) 1 Introitus. (Eceli. 45, 30.) 

•

ele a béke szövetsé-~~~~tátuit ei Dóminus te-
gét kötötte az (Tr, starnéntum pacis, et 
hogy ő !esz fejede!- prlncipem fecit eum: 

me, hogy lit és ivadékát il- ' ut sit illi sacerdótii dignitas 
fesse a főpapi méltóság in aetérnum. (Ps. 131, l.) 
mindörökre. (Zs. 131, 1.) Meménto, Dómine, David: 
Emlékezzél meg, Uram, Dá- et omnis mansuetúdinis ej us 
vldról, és minden gyötrödé- 1. Glória Patri et Fllio et 
sérlll. t. Dicsllség. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Tekintsd gyön
geségünket, minden

ható lsten, és mivel a 
mi cselekedeteink súlyosan 
nehezednek reánk, Szent N. 
vértanud és püspököd dicső
séges közbenjárása oltalmaz
zon minket. A mi Urunk. 

Szentlecke Szent jakab 
apostol leveléblll. (l, 12-18.) 

Orátio. InfirmitAtem no
stram réspice, omolpo

tens Deus: et, quia pondus 
própriae actiónis gravat, 
beáti N. Mártyris tui atque 
Pontificis intercéssio glo
riósa nos prótegat. Per Dó
minum. 

Léctio Eplstolae beáti ja
cóbi Apóstoli. (l, 12-18.) 

Szeretteírn: Boldog a fér- carfssimi: Be á tus vir, qui 
fiú, aki a kisértést kl-J suffert tentatiónem: 

állja, mert hűnek találtat- quóniam cum probátus fúe
ván, elnyeri az élet koroná-l rit, accipiet corónam vitae, 
ját, melyet lsten az öt sze- .

1 
quam repromísit Deus dili

retdknek megigért. Senki se géntibus se. Nemo cum ten
mondja, mikor klsértetik, \ tátur, dicat, quóniam a Deo 
hogy lstentől kisértetik; ; tentátur: Deus enim inten
mert lsten nem kisérthető l tát or malórum est: ipse au
rosszra, maga pedig senkit tem néminem tentat. Unus
sl'm kisért. Hanem minden- quisque vero tentátura con-
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ki a saját kivánságától félre-l cupiscéntia su~ abstráctus, 
vezetve és elcsábittatva kl- et illéctus. Deinde concupi
sértetik meg. A1.után a kl- scéntia cum concéperit, pa
vánság, mihelyt fogant, rit peccátum: peccátum vero 
bűnt szül, a bűn pedig, ha cum consummátum fúerit, 
végbevitet ik, halált okoz. l génerat mortem. Nollte Ita
Ne tévedjetek tehát, szere- que erráre, fratres mei di
tett testvéreim. Minden jó lectlssimi. Omne dat um ópti
adomány és minden tökéle-l mum, et omne donum per
tes ajándék onnan felülről féctum desúrsum est, dcs
vagyon alászállva a világos-~ scéndens a Patre lúminum, 
ságok Atyjától, akinél nincs apud quem non est trans
változás, sem árnyéka a i' mutátio, nec vicissitúdinis 
változandóságnak. Mert . obumbrátio. Voluntárie 
szabad akaratból nemzett l enim génuit nos verbo veri
minket az igazság igéjével, tátis, ut simus initium áli
hogy mintegy zsengéje le- quod creatúrae ejus. 
gyünk az ő teremtésének. 

Atvonulásra. (Zs. 88, 21-
23.) Megtaláltam Dávidot, a 
szolgámat, felkentem öt 
szent olajommal, és kezem 
lesz a seg1tsége, karom az 6 
erőssége. f. Semmit sem te
het vele az ellenség, és nem 
árthat majd neki a gonosz
ság fia. 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 
109, 4.) Pap vagy te mind
örökké, Melkizedck rendje 
szerint. Alleluja. 

Graduale. (Ps. 88, 21-23.) 
lnvéni David servum meum, 
ó leo sancto meo unxi eum: 
manus enim mea auxiliábi
tur ei, et bráchium meum 
confortábit eum. ~. Nihil 
profidet inimícus in eo, et 
fllius íníquitátis non nocé
bit el. 

Allelúja, allelúja . .,, (Ps. 
109, 4.) Tu es sacerdos in 
aetérnum, secitndum órdi
nem Melchísedech. Allelúja. 

Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a f. helyett ezt mondjuk : 

Böjti ének. (Zs. 20, 3-4.) l Tractus. (Ps. 20, 3-4.) De
Teljesltetted szlvének kl- sidérium ánimae ejus tri· 
vánságát, nem tagadtad bulsti ei: et voluntáte labió
meg tlile ajkának óhajtá- rum ejus non fraudásti eum. 
sát. r. Süt el~jc siettél boi-

1 
r. Quóniam praevenísti eum 

dogltó áldással. r. Fejére in benedictiónibus dulcédi
drágakőből koronát helyez- 1l nis. 8'. Posuí~ti in cápite ej us 
tél. corónam de lápide pretióso. 
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+ A szent evangélium sza- l +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szcnt Lukács szerint.l secúndum Lucam. (14, 26-

(14, 26-33.) 33.) 

Az időben: Mondá Jézus a l" illo témpore: Dixit Jesus 
tömegnek: Ha valaki turbis: Si quis venit ad 

hozzám jön és nem gyülöli me, et non odit patrem 
atyját és anyját, feleségét és suum, et rnatri!m, et uxórem 
gyermekeit, fivéreit és nő- ct fllios, et fratres, et soró
véreit, sőt még önnön lelkét res, adiluc autern et áni
is, nem lehet az én tanitvá- mam suam, non potest meus 
nyom. És aki nem hordozza esse disdpulus. Et qui non 
keresztjét és jön utánam, bájulat crucem suam, et ve
nem lehet nekem tanítvá- nit post me, non potest 
nyom. Nemde, aki közüle- meus esse discípulus. Quis 
tek tornyot akar éplteni, enim ex vobis volens turrím 
először leülvén, kiszároltja a aedificá.re, non prius sedens 
szükséges költségekct, hogy cómputat sumptus, qui ne
van-e miből befejezni, ne- cessárii sunt, si hábeat ad 
hogy miután alapot vetett perfleiéndum; ne, posteá
és nem birta bevégezni, quam postierit fundamén
mind aki látja, csúfolni l tum, et non pottierit prrff
kezdje öt, mondván: Ez az cere, omnes, qui viden t, in
ember épiteni kezdett és dpiant Hiúdere ei, dicéntes: 
nem tudta befejetnl? Avagy Quia hic homo coepit aedi
micsoda király az, aki há- l ficáre, et non pótuit con
bortiba indulván más király l summáre? Aut quis rex itú
ellen, előbb le nem ül és meg l rus committere belium ad
nem fontolja, vajjon ké- vérsus áfium regem, non 
pes-e tlzezerrel szembeszáll-, sedens prius cógitat, si pos
ni azzal, ki húszezerrel jön sit cum decern mfllibus oc
ellene? Mert ha nem, akkor, cúrrere ei, qui cum viginti 
még annak távollétében kö-~ mlllíbus venit ad se? Alió
vetséget küld és békét kér. quin, adhuc illo longe agénte 
(gy tehát mindaz közüle-

1
· legatiónem mittens, rogat 

tek, ki le nem mond min- ea, quae pacis sunt. Sic 
denrc51, amije van, nem le-l ergo omnis ex vobis, qui non 
het az én tanltványom. renúntiat ómnibus, quae 

póssidet, non potest meus 
esse discípulus. . 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) Offertonum. (Ps. 88, 25.) 
Vele lesz hűségem és kegyel- Véritas mea, et misericór
mem, és fölemelkedik a dia mea cum ipso: et in nó
~zarva nevemben. / ~ine meo exaltábitur cornu 

eJ US. 
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Csendes imádság. A Szent l secreta.Hóstias tibi, Dó
N. vértanud és püspököd mine, beáti N. Mártyria 

érdemeiért neked hozott l tui atque Pontificis dicátaa 
adományokat fogadd el, l méritis, benignus as:; ú me: 
Urunk, jóságosan és add, et ad perpétuum nobis tri
hogy örök segitségünkre le- buc provenire subsldium. 
gyenek. A mi Urunk. Per Dórninum. 

Áldozásra. (Zs. 88, 36-38.) Communio. (Ps. 88, 36 et 
Megesküdtem egyszer szent- 37-38.) Semel jurávi in san
ségemre, örökké tart i va- c to meo: sem en e jus in ae
dék a és mint a nap, szlnem térnum manébit: et sedes 
elOtt a trónja; megmarad ejus sicut sol in conspéctu 
örökké, miként a hold, s a 1 meo, et sicut luna perfécta 
hQséges égi tanu. 1 in aetérnum, et testis in 

, ! caelo fidélis. 
A ldozás utáni imádság. A l postcommunio. Refécti 

J-\ szent adományban való participatióne múneris 
részvétel által megújltva, l sacri, quaesumus, Dómine 
kérünk, Urunk Istenünk, Deus noster: ut, cujus exsé
hogy Szent N. vértanud és !' quimur cultum, intereedén
püspököd közbenjárására, te beáto N. Mártyre tuo at
amit az áldozatban csele- l que Pontifice, sentiámus ef
kedtünk, annak hatását is ! féctum. Per Dóminum no
érezhessük. A mi Urunk. l strum. 

Püspök-vértanu ünnepén. 
(A húsv~tl Időn kivül.) 

JI. 

BeYonulásra. (Dán. 3, 84,87.) l Introitus. (Dan. 3, 84 et 87.) 

•

sten papjai, áldjátok ~~acerdótes Dei, bene-
az Urat; szentek és d ici te Dóminum: 
alázatos szfvúek, dl- sancti, et húmiles 

csérjétek az Istent. (Dán. 3, corde, laudáte Deum. (Ibid., 
57.) Áldjátok az úr minden 57.) Benedlcite ómnia ópera 
alkotmány ai az Urat. dicsér- Dómini Dórnino: laudAte et 
jétek és magasztaljátok őt superexaltáte eum in sae-
mindörökké. 1. Dicsőség. cula. t. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui nos beáti 
N. vértanud és püspököd N. Mártyris tui atque 

évenkinti ünnepével megör- 1 Pontificis ánnua solemni
vendeztetsz: engedd kegye-l tAt e laetitieas: concéde pro
sen, hogy akinek születése piti us; ut, eu jus natalieia 
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napját üljük, annak oltal- cólimus, de ejúsdem étiam 
mán is örvendezzünk. A protectióne gaudeámus. Per 
mi Urunk. Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz irt Após to li ad Corínthios. (ll. 

leveléből. (ll. l, 3-7.) l, 3-7.) 
~festvérek : Áldott legyen fratres: Benedictus Deus 

az lsten és a mi Urunk et Pater Dómini nostri 
Jézus Krisztus Atyja, az ir- Jesu Christi, Pater miseri
galom Atyja és minden vi- cordiárum, et Deus totíus 
gasztalás Istene, ki megvi- consolatíónis, qui consolá
gasztal minket minden szo- tur nos in omni tribulatióne 
rongatásunkban, hogy mi is nostra: ut possimus et ips i 
megvigasztalhassuk azokat, consolári eos, qui in omni 
kik bárminemű szoronga- pressúra sunt, per exhorta
tásban vannak, azzal a vi- tiónem, qua exhortámur et 
gasztalással, mellyel minket ipsi a Deo. Quóniam sicut 
is megvigasztal az lsten. abúndant passiónes Christi 
Mert amint Mven van ré- in nobis: ita et per Christum 
szünk Krisztus szenvedései- abúndat consolátio nostra. 
ben, úgy bőven van részünk Sive autern tribulámur pro 
Krisztus által a vigasztalás-~ vestra exhortatióne et sa
ban is. Tehát akár szoron- lúte, sive consolámur pro 
gatást szenvedünk, a ti vi- vestra consolatióne, sive ex
gasztalástokért és üdvösség-~ hortámur pro vestra exhor
tekért vagyon, akár vigasz- tatióne et salúte, quae ope
taJásban van részünk, a ti rátur talerántiam earúm
vigasztalástokért vagyon,) dem passiónum quas et nos 
akár buzditásban részesü- pátimur: ut spes nostra fir
lünk, a ti buzditástokért és ma sit pro vobis: sciéntes 
üdvösségtekért vagyon, quod sicut sócii passiónum 
mely erőt ád ugyanazon estis, sic éritis et consolatió
szenvedések elviselésére, nis: in Christo Jesu Dórnino 
melyeket mi is szenvedünk, nostro. 
úgy hogy szilárd a mi re- ! 
ménységünk titeket illetőleg, tudván, hogy amint tár
saink vagytok a szenvedésekben, úgy társaink lesztek 
a vigasztalásban is, Urunk jézus Krisztusban. 

Atvonulásra. (Zs. 8, 6-7.) l Graduale. (Ps. 8, 6-7.) Gló
Dicsőséggel és tisztelettel ria et honóre coronásti eum. 
koronáztad meg. "8'". És ke- Y. Et constituist i eum super 
zeid művei fölé állltottad, 1 ópera mánuum tuárum Dó-
Uram. . mine. 
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Alleluja, alleluja. f. Ez az l Allelúja, allelúja. 'J. Hic 
a pap, kit az úr megkoro- 1 est sacérdos, quem coroná-
názott. Alleluja. , vit Dóminus. Allelúja. 

Hetvene(Jvasárnap után az Alleluja és a -g'. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. t ll, 1-3.) Tractus. (Ps. lll, 1-3.) 
Boldog az az ember, ki az Beátus vir, qui timet Dómi
Urat féli, és parancsaiban num: in mandátis e jus eu
nagy tetszését leli. f. Ha- pit nimis. Y. Potens in terra 
talmas lesz a földön ivadéka; erit sem en e jus: generátio 
az igazak nemzedéke áldott rectórum benedicétur. f. 
leszen. f. Dicsöség és gaz- Glória et divltiae in domo 
dagság lesz házában; és igaz- ej us: et justitia ej us manet 
sága mindörökre megmarad. in saecul um saecul i. 

~ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélü 
kasu Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(16, 24-27.) (16, 24-27.) 

Az időben: Mondá Jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak: Ha va- discípulis suis: Si quis 

laki utánam akar jönni, ta- vult post me venire, ábne
gadja meg magát, vegye föl get semetlpsum, et tollat 
keresztjét és kövessen en- crucem suam, et sequátur 
gem. Mert aki meg akarja me. Qui enim volúerit áni
menteni életét, el fogja azt mam suam salvarn fácere, 
veszteni; aki pedig elveszti perdet e am: qui autern per
életét énérettem, meg fogja dideret ánimam suam prop
azt találni. Pedig mit hasz- ter me, invéniet eam. Quid 
nál az embernek, ha az enim prodest hómíni, si 
egész világot megnyeri is, mundum univérsum lucré
lelkének pedig kárát vallja? tur, ánimae vero suae detri
vagy mit adhat az ember méntum patiátur? Aut quam 
cserébe lelkéért? Mert az dabit homo commutatió
Emberfia el fog jönni Atyja nem pro ánima sua? Fllius 
dicsöségében az ö angyalai-

1 
enim hóminis ventúrus est 

val és akkor majd megfizet 
1 
in glória Patris sui cum An

mindenkinek cselekedetei 1 gelis suis: et tunc reddet uni
szerint. 1 cuique secúndum ópera e jus. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 21-! Offertorium. (Ps. 88, 21-
22.) Megtaláltam Dávidot, a i 22.) lnvéni David servum 
szolgámat, felkentem őt l meum, óleo sancto meo unxi 
sze nt olajommal: és kezem 1 eum: manus enim mea au
lesz a segítsége, karom az 6 : xiliábitur ei, et bráchiurn 
en'ísségc. meum conforlábit eum. 
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Csendes imádság. A neked l secreta. Múnera tibi, Dó

hozott adományokat l mine, dicáta sanctifica: 
szentcld meg, Urunk és et, intercedénte beáto N. 
Szent N. vértanud és püspö- Mártyre tuo atque Pontí
köd közbenjárására általuk fice, per éadem nos placátus 
kiengesztclödötten tekints inténde. Per Dóminum no-
ránk. A mi Urunk. strum. 

Áldozásra. (Zs. 20, 4.) Fe- Conununio. (Ps. 20, 4.) Po-
jére, Uram, drágakőből ko-, su Isti, Dómine, in cápite ej us 
ronát helyeztéL corónam de lápide pretióso. 

l 

f\.ldozás utáni imááság. Ez postconununio. Haec nos 
f'\ az egyesülés, Urunk, commúnio, Dómine, 
tisztltson meg minket a purget a crlmine: et, inter
búntől és Szent N. vér- cedénte beáto N. Mártyre 
tanudéspüspököd közbenjá-l tuo atque Pontifice, eaelé
rására tegyen az örök üdvös-l st is remédii fáciat esse con
ség eszközeinek részesévé. A 

1 
sórtes. Per Dóminum no-

mi Urunk. 1 strum jesum Christum. 

Nem-püspök vértanu ünnepén. 

1A hílsvétl időn kivül.) 

l. 

BeYonulásra. (Zs. 20, 2-3.) Introitus. (Ps. 20, 2-3.) 

[I ram, hatalmadon ör- ll" virtúte tua, Dó-
vend az Igaz, és fe- mine, Jaetábitur ju-

.., i ette ujjong segitsé- st us: et super salu-
geden, teljesitetted szlvének tá re tuum exsultábit vehe
kivánságát. (Zs. 20, 4.) Sőt ménter: desidérium ánimae 
eléje siettél boldogító áldás- ejus tribufsti ei. (Ps. ibid., 
sal, fejére drágakűb61 koro- 4.) Quóniam praeven Isti eum 
nát helyeztéL tl. Dicsőség l in benedictiónibus dulcédi
az Atyának és Fiúnak és nis: posuísti in cápite ejus 
Szentléleknek. Miképen kez- corónam de lápide pretióso. 
detben. 1. Glória Patri. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenható ls- mus, omnipotens Deus: 

ten, ho~y akik Szent N. ut. qui bcáti N. Mártyris 
vértanud, szülctésnapját On- tui natalieia cólimus, inter
nepeljüi<, az ö közbenjárá- ccssióne ejus, in tui nómínis 
sára neved szcretetében meg- :unó re roborém ur. Per O ó-
erősödjünk. A mi Urunk. minum nostrum. 
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Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. (10, 
véből. (10, 10-14.) 10-14.) 

Egyenes úton vezérelte justum dedúxit Dóminus 
az úr az igazat s meg- per vias rectas, et ostén

mutatta neki lsten orszá- dit illi regnum Dei, et dedit 
gát, és megadta neki a j illi sciéntiam sanctórum: 
szent dolgok ismeretét; ve- honestávH ill um in labóri
szlldsége közepctte jóléthez j bus, et complévit labóres il
segltette, és fáradságát bő- Ilus. ln fraude circumve
séggel jutalmazta; vele volt 

1 

niéntium ill um áffuit illi, et 
kizsákmányolóinak ármá- honéstum fecit illum. Cu
nyával szemben, és gazdag- stodívit illum ab inimlcis, et 
sághoz juttatta; megőrlzte a seductóribus tutávit il
ellenségektól, megóvt'! üldö- Ium, et certámen forte dedit 
z6kt61, és kemény viadalban illi, ut vlnceret, et sciret, 
neki juttatta a győzelmet, quóniam ómnium poténtlor 
hogy belássa, hogy a bölcse- est sapiéntia. Haec véndl
ség t.atalmasabb mindennél. tum justum non derellquit, 
Ez JEm hagyta cserben az sed a peccatóribus liberávit 
eladott igazat, hanem meg· eum: descenditque cum illo 
óvta a bűnt 61; leszállt vele a in fóveam, et in vlnculis non 
vererrbe, és nem hagyta el derellquit illum, donec af
a billr.csekben sem, mig meg férret illi sceptrum regni, et 
nem ll>zta neki a kormány- poténtiam actvérsus eos, qui 
pálcát s a hatalmat elnyo- eum deprimébant: et men
mói filött; meghazudtolta dáces osténdit, qui macula
az e !Ime vádaskodókat, és vérunt ill um: et dedit illi 
örök h'rnevet szerzett neki elaritátern aetérnam, Dómi-
az úr, a mi lstenllnk. nus Deus noster. 

Atvolu1ásra. (Zs. ll l, l- 1 Gradua1e. (Ps. 111, l -2.) 
2.) Bodo~ az az ember, ki Beátus vir, qui timet Dó
az Ura1 feli; és parancsai- minum: in mandátis e jus 
ban na~y tetszését le!i. r. cupit nimis. t. Potens in 
Hatalm<s lesz a földön i va- l terra erit sem en e jus: ge
dék a; a< igazak nemzedéke' nerátio rectórum benedl-
áldott hszen. l cétur. 

A11elujl, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. "';. (Ps. 
20, 4.) Ftjére, Uram, drága- 20, 4.) Posulsti, Dómine, su
kllből koonát helyeztét Al- per caput ejus corónam de 
leluja. lápide pretióso. Allelúja. 

(Uetvened tadrnap ut:\n az Allelu.ia és a t. helyett a Desidérium 
kezdetii traetust mondjuk, 1253. l.) 
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' + A szent evangélhun sza- i lf.Sequéntia sancti Evangéli i 
kasza Szent Máté szerint. ! secúndum Matthaeum. 

(10, 34-42.) . (10, 34-42.) 

Az időben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak: Ne vél- discipulis suis: Nollte ar

jétek, hogy békét jöttem bitrári quia pacem vénerím 
hozni a földre; nem jöttem 1 míttere in terram: non veni 
békét hozni, hanem kardot, , pacem mlttere, sed gládium. 
mert elválasztani jöttem az 1 Veni enim separáre hórni
embert atyjától, a leányt 1 nem advérsus patrem suum, 
anyjától és a menyet napá-l et filiam advérsus matrem 
tól; és ellenségei az ember-l suam, et nu rum advér3us 
nek az a házanépe. Aki aty- , socrum suam: et in im ici hó
ját vagy anyját jobban sze- l minis, doméstici ejus. Qui 
reti, mint engem, nem méltó amat patrem aut matrem 
énhozzám; és aki fiát vagy plus quam me, non est me 
leányát jobban szereti, mint dign us: et qui ama t W ium 
engem, nem méltó énhoz- aut filiam super me, non est 
zárn. És aki föl nem veszi me dignus. Et qui no:t ác
keresztjét s nem követ en- cipit crucem suam, d sé
gem, nem méltó énhozzám. quitur me, non est ne di
Aki megtalálja életét, el· gnus. Qui invénit árimam 
veszti azt; és aki elveszti éle- suam, perdet illarn: ~t qui 
tét énérettem, megtalálja l perdiderit ánimam suam 
azt. Aki titeket befogad, en- propter me, invénle1 eam. 
gem fogad be; és aki engem Qui récipit vos, me récipit: 
befogad, azt fogadja be, ki 1 et qui me récipit, récipit 
engem küldött. Aki befogad, eum, qui me misit. Qli réci
egy prófétát, mint prófétát, l pit prophétarn in 1ómine 
az a próféta jutalmát nyeri. l prophétae, mercéden pro
És aki befogad egy igazat, phétae acclpiet: et q ti récipit 
mint igazat, az igaznak ju-~ justum in nómine j usti, mer
talmát nyeri. És aki csak cédem just i accípiet Et qui
egy pohár hideg vizet ad is cúmque pot um Mde·it uni ex 
inni egynek e legkisebbek minimis istis cálicen aquae 
közül, mint tanítványnak, frlgidae tantum in nomine 
bizony mondorn nektek, disclpuli: amen di:o vobis, 
nem veszti el jl•talmát. non perdet mercéd•m suam. 

Felajánlásra. (Zs. 8, 6-7.) • Offertorium. (Ps 8, 6· 7.) 
Dicsőséggel és tisztelettell Glória et honóre coronásti 
koronáztad meg, Uram, és l eum: et constituís·i eum su
kezed míívei f?il~ állltot- per ópera mánu~m tuárum, 
tad. . Dórnine. 
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Csendes imádság. Fogadd l secreta. Munéribus no
el, kérünk, Urunk, ado- stris, quaesumus, Dó

mányainkat és imádságain- mine, precibúsque suscéptis: 
kat; és tisztlts meg minket! et caeléstibus nos munda 
a mennyei misztériummal és l mystériis, et dernénter exáu
hallgass meg minkct kegye-j dL Per Dóminum no-
st'n. A mi. 

1 
strurn. 

Áldozásra. (Mt. 16, 24.) Communio. (Matth. 16, 
Aki utánam akar jönni, ta- 24.) Qui vult venire post me, 
gadja meg magát, vegye föl ábneget semetlpsum, et tol
keresztjét és kövessen en- lat crucem suam, et sequá-
gem. tur me. 

l 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Da, quae-
.f-\ Add meg, kérünk, sumus, Dómine Deus 
Urunk Istenünk, hogy noster: ut, sicut tuórum 
amint mostan örömmel ün-1 commemoratióne sanctó
nepeljük szenteidnek emlé- l rum, temporáJi gratulámur 
kezet ét, úgy örvendhessünk l officio; ita perpétuo laeté
látásuknak az örökkévaló- 1 mur aspéctu. Per Dóminum 
ságban. A mi Urunk. : nostrum. 

Nem-püspök vértanu ünnep6n. 
(A húsvéti idön kivül.) 

t:. 
Bevonulásra. (Zs. 63, ll.) l Introitus. (Ps. 63, ll.) 

llrvendezik majd az llaetábitur justus in 
igaz az úrban, ki l Dómino, et sperábit 
benne reményke- in eo: et laudabún-

dett, és dicsekszenek az igaz- tur omn es recti corde (Ps. 
szlvűek mindnyájan. (Zs. ibid., 2.) Exáudi, Deus, ora-
63, 2.) Hallgasd meg, lsten, l tiónem meam cum déprecor: 
esdő könyörgésemet, az el- a timóre inimlci éripe áni
lenség félelmétől szabacltsd 'mam meam. t. Glória Patri 
meg lelkemet. "S'. Dicsöség., et Flllo. 

Könyörgés. Add meg, ké- •Qrátio. Praesta, quaesu
rünk, mindenhatólsten., mus, omnipotens Deus: 

hogySzent N. vértanud köz- ut, intercedénte beáto N. 
benjárására minden tt'sti ; Mártyre tuo, et a cunctis 
bajtól megszabaduljunl< s! adversitátibus liberémur in 
lelkünkben mindcn rossz i córpore, et a pravis cogita
gondolattól mt'gtisztuljunk. i tiónibus mundémur in 
A mi Urunk. ; mente. Per Dominum. 
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Szentlecke Szent Pál apos-~ Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak Timóteush~z Irt leve- Apóstoli ad !imótheum. (ll. 
léből. (ll. 2, 8-10,3, 10-12.) 2, 8-10, 3, 10-12.) 

Kedvesem: Gondoíjatok az caríssime: Memor est o, 
úr Jézus Krisztusra, Dá- Dóminum jesum Chri

vid sarjára, ki feltámadott a stum resurrexlsse a mórtuis 
halálból, mint ahogy hirdeti ex sémine David, secúndum 
az én evangéliumom, me- Evangélium meum, in quo 
lyért egész a bilincsekig úgy 

1

1abóro usque ad vlncula, 
szenvedek, mint a gonosz- quasi male óperans: sed ver
tev\1. Ám az lsten igéje 1 bum Dei non est alligátum. 
nincs megbilincselve. fgy !Ideo ómnia sustlneo pro
hát mindent elviselek, a vá- pter eléctos, ut et ipsi salú
lasztottakért, hogy 11k is el- tem consequántur, quae est 
nyerjék a Krisztus jézusban in Christo jesu, cum glória 
lev\1 advösséget a mennyel caelésti. Tu autern assecútus 
dics6séggel egyatt. Te kö- es meam doctrínam, instl
vetted tanltásomat, életmó- tutiónem, propósitum, fi
domat, elhatározásomat, hi- dem, longanimitátem, dllec
temet, béketúrésemet, sze-l tiónem, patléntiam, perse
retetemet, türelmemet, Ol- 1 cutlónes, passiónes: quália 
döztetéseimet, szenvedései- mihl facta sunt Antiochfae, 
met. Mik történtek ve- lcónli et Lystris: quales 
lem Antiochiában, lkonlum- persecutiónes sustfnui, et ex 
ban, Lisztrában, micsoda ómnibus erfpult me Dómi
Oidözéseket állottam ki s l nus. Et omnes, qui pie vo
mindezekMI kiszabadltott i lunt vivere in Christo jesu, 
az úr engem. De hiszen 1 persecutiónem patiéntur. 
akik jámborul akarnak élni . 
Krisztus jézusban, mindnyájan Oldllzést fognak szenvedni. 

Atvonu1ásra. (Zs. 36, 24.): Graduale. (Ps. 36, 24.) J u
Az igaz, ha el is esik, aem stus cum ceciderit, non col
Iti meg magát, mert az úr: Iidétur: quia Dómim1s sup
alája tartja kezét. Y. (U. o. ; póni t ma num suam. 1. (lb., 
26.) Alamizsnálkodhatik és: 26.) Tota die miserétur, et 
kO lesi! n adhat szüntelen, és i cómmodat: et seme n e jus 
ivadéka áldássá leszen. : in benedictióne erit. 

Alleluja, alleluja. f. (.Ján. i Allelúja, allelúja. f, (Jo-
8, 12.) Aki engem követ,; ann. 8, 12.) Qui séquitur me, 
nem jár sötétben, hanem· non ámbulat in ténebris: 
övé lesz az örök élet világos- sed babébit lumen vitae 
sága. All~luja. aetérnae. Allelúja. 
Htt\•tned vasárnap után az Alleluja és a y, helyett a Beálus vir 

k~zdetii Iraetust mondjuk, 1257. 1.) 
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+ A szent evangélium sza-11 
+Sequéntia sancti Evangélii 

ka.sza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 
(10, 26-32.) l (10, 26-32.) 

Ar i dllben: Mondá jézus l} n illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak : Sem-J discipulis suis: Nihil est 

mi sincs elfedve, ami föl nem 1 opértum, quod non reve
fcdezódnék és elrejtve, ami lábitur; et occúltum, quod 
ki nem tudódnék. Amit nek- non sciétur. Quod dico vo
tek sötétben mondok, mond- bis in ténebris, dicite in Jú
játok el fényes nappal és mine: et quod in au re audi
amit fülbesúgva hallotok, tis, praedicáte super tecta. 
hirdessétek a háztetllkrlll. Et nollte timére eos, qui 
És ne ·féljetek azoktól, kik occfdunt corpus, Animam 
megölik a testet, de nem l autern non possunt o celdere; 
tudják megölni a lelket, ha- sed pótius timéte eum, qui 
nem Inkább attól féljetek, potest et ánimam et corpus 
aki rtlnd a lelket, mind a l pérdere in gehénnam. Non
testet elvesztheti a gehenná- ne du o pásseres asse véne
ban. Nemde, két verebet egy unt: et un us ex illls non ca
ga rasért adnak? és egy sem det super terram sine Patre 
esik azokból a földre a ti vestro? Vestri autern caplill 
Atyátok nélkül. Nektek pe- cápitis omnes numerát! 
dig még fejetek hajszálai is sunt. Nollte ergo timére: 
mind mcgvannakszámlálva. multis passéribus mellóres 
Ne féljetek tehát, sokkal estis vos. Omnis ergo, qui 
tilbbet értek ti a verebeknéL confitébitur me coram ho
Azért mindenkit, aki meg- mlnibus, confitébor et ego 
vall engem az emberek előtt, eum coram Patre meo, qui 
én is megvallom azt Atyám in eaelis est. 
ellltt,ki mennyekben vagyon. 

Felajánlásra. (Zs. 20, 4-5.) Offertorium. (Ps. 20, 4-5.) 
Fejére Uram, drágakl'lbll! ko-~ Posuist i, Dómine, ín cá pite 
ronát helyeztél; éltet kért ej us corónam de lápide pre
tilled és te megadtad neki, l ttóso: vitam pétiit a te, et 
alleluja. tribulsti ei, allelúja. 

(Hetvened vasArnap uU.n az Alleluja elmarad.) 

Csendes imádság. Legyen l secreta. Accépta sit in 
elfogadott, Urunk, szl- conspéctu tuo, Dómine, 

ned ellltt áldozatkészségUnk nostra devótio: et e jus fiat 
és váljék üdvösségünkre l supplicatióne salutáris, pro 
annak a közbenjárására, ki- cujtts solemnitáte defértm 
nek ünnepére elhoztuk.A mi. Per Dóminum. 
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Áldozásra. (Ján. 12, 26.) 
Aki nekem szolgál, engem 
kövessen; és ahol én vagyok, 
ott leszen az én szolgám is. 
' 

Communio. (Joann. 12, 
26.) Qui mihi minlstrat, me 
sequátur: et ubi sum ego, 
illic et minister meus erit. 

Aldozás utáni imádság. A postcommunio. Reféch 
sz er. t adományokban való participatióne múneris 

részvétel által meglljltva, ké- sacri, quaesumus, Dómine 
rünk, Urunk Istenünk, hogy Deus noster: ut, cujus exsé
Szent N. vértanud közben- quimur cultum, interce
járására, amit az áldozat- dénte beáto N. Mártyre tuo, 
ban cselekedtünk annak ha-l sentiámus efféctum. Per Dó
tását is érezhessük. A mi. minum. 

Az utóbbi. négy suntmisében a következő szentlecke is mondható: 

Szentlecke Sze nt jakab apos-
tol leveléből. (1, 2-12.) 

Szeretteírn : Csupa öröm
nek tartsátok, ha kü

lönféle kisértésekbe estek, 
tudván, hogy a ti hitetek 
megpróbáltatása béketűrést 
szerez. A béketűrés pedig tö
kéletességre viszi a cseleke
detet, hogy tökéletesek le
gyetek és feddhetetlenek, 
minden fogyatkozás nélkül. 
Ha pedig valaki közületek 
bölcseség nélkül szűkölkö
dik, kérje az Istentől, aki 
mindeneknek bőven ad és 
nem hányja fel: és megada
tik neki. Kérje azonban hit
tel, semmit sem kételked
vén: me rt aki kételkedik, 
hasonló a tenger hullámA
hoz, melyet a szél indit meg 
és hány ide- s tova. Ne gon
dolja azért az ilyen emher, 
hogy kap valamit az úrtól. 
A kettőslelkű ember állha
tatlan minden útain. Az alá
z<~ tos testvér pedig dicseked-

Léctio Eplstolae beáti ja-
cóbi Após to li. (l, 2-12.) 

Carlssimi: Omne gáudium 
existimáte, cum in ten

tatiónes várias incidéritis: 
sciéntes, quod probátio fi
dei vestrae patiéntiam ope
rátur. Patiéntia autern opus 
perléctum habet: ut sit is 
perfécti, et íntegri, in nullo 
deficiéntes. Si quis autern 
vestrum Indiget sapiéntill, 
póstulet a Deo, qui dat óm
nibus affluénter, et non im
próperat: et dábitur ei. Pó
stulet autern in fide nihil 
haesitans: qui enim haesi
tat, similis est flúctui maris, 
qui a vento movétur, et 
circumfértur. Non ergo ae
stimct homo ille, quod accí
piat áliquid a Dómino. Vir 
duplex ánimo, incónstans 
est in ómnibus viis suis. 
Gloriétur autern frater hú
milis in exaltatióne sua: di
ves autern in humiliUte sua, 
quóniam sicut flos foeni 
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jék az ő felmagasztaltatásá- transíbit: exórtus est enim 
ban, a gazdag pedig az 45 sol cum ardóre, et arefécit 
megaláztatásában, mivel el foenum, et flos ejus décidit, 
fog tűnni, mint a fű virága: et decor vultus ejus depé
mert fölkelt a nap tűz hev é- ri it: ita et d i ves in itineri
vel és kiszáritotta a füvet és bus suis marcéscet. Beátus 
lehullott a virága és szín- vir, qui suffert tentatiónem: 
pompája tönkrement; Igy quóniam cum probátus fú e
fog a gazdag is elhervadni az rit, accípiet corónam vitae, 
" útain. Boldog a férfiú, aki quam repromfsit Deus dili
a kísértést kiállja, mert hű- géntibus se. 
nek találtatván, elnyeri az 
élet koronáját, melyet lsten az őt szeretőknek megígért. 
(Ugyanezekben a szentmisékben az Amen, amen kezdetű evangé-

liumi szakasz ls mondható, 862. l.) 

Több vértanu ünnepén. 

(A húsvéti időn kivül.) 

l. 

Bevonulásra. (Zs. 78, ll, 12,1 Introitus. (Ps. 78, ll, 12 et 
10.) 10.) 

llusson színed elé, llntret in conspéctu 
Uram, a bilincsbe 1 tuo, Dómine, gémi-
vertek jajszava; l tus compeditórum: 

öntsd vissza hétszeresen redde vidnis nostris séptu
szomszédaink ölébe; bosz- pl um ln sintl eórum: vindica 
szuld meg szenteid kiontott sánguinem sanctórum tuó
vérét. (Zs. 78, l.) Isten, rum, qui tffúsus est. (Ps. 
pogányok szállták meg örök- ibid., 1.) Deus, venérunt 
séged, megfertő7.ték sz en t- Gentes in hereditátern tu am: 
séges templomodat, romhal- polluérunt templum san
roazzá tették jeru7.sálemet. ctum tuum: posuérunt Je
'f, Dicsőség az Atyának és rúsalem in pornórum custó-
Fiúnak és S7.entléleknek. dlam. '· Glória Patri. 

Könyörgés. Szent N. és N. 
vértanuidnak és püs

pökeidnek ünnepe, kérünk, 
Urunk, védjen meg min
ket: és az " tiszteletreméltó 
könyörgésük ajánljon rnin
ket. A mi Urunk. 

Missz;llc. 

Orátio. Beatórum Márty
rum paritérque Pontl

ficum N. et N. nos, quaesu
mus, Dómine, festa tueán
tur: et eórum coroméndet 
orátio veneránda. Per Dó
minum. 

80 
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(Ha e szentmisét nem-püspl!k vértanuk ünneprn mondjuk, 
akkor a könyörgést a következő szentmiséböl vesszük.) 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio li b ri Sapiéntiae. 
véMI. (3, 1-8.) (3, 1-8.) 

Az igazak lelkei lsten kezé- J ustórum ánimae in manu 
ben vannak és a halAI Dei sunt, et non tanget 

kin ja nem éri l! ket. Úgy ' ill os torméntum mortis. Visi 
látszott a balgák szemé- sunt óculis insipiéntium 
ben, hogy meghaltak, és mori: et aestimáta est affllc
távozásukat balsorsnak vél- ti o éxitus illórum: et quod 
ték, és végső romlásnak, a nobis est iter, extermf
hogy elmentek tiliünk; Ilk ni um: illi autern sunt in 
azonban békességben van- pace. Et si coram horninibus 
nak. Ha kint szenvedtek is torménta passi sunt, spes 
az emberek szemében, re- illórum immortalitáte plena 
ményük halhatatlansággal est. ln paucis vexáti, in mul
teljes; kevés fenyítés után t is bene disponéntur: quó
nagy javakban van részük, niam Deus tentávít eos, et 
mert lsten próbára tette és invénit illos dignos se. Tam
magához méltóknak találta quam aurum in fornáce pro-
6ket. Megvizsgálta őket, bávit illos, et quasi holo
mint az aranyat a kohóban, cáustl hóstiam aceépit illos, 
s elfogadta llket egészen el- et in témpore erit respéctus 
égi! áldozat gyanánt. Láto- l illórum. Fulgébunt just!, et 
gatásuk idején pedig az iga-l tamquam scintlllae in arun
zak felvillannak, és olyanok, dinéto discúrrent. Judlcá
mint a szikra, mely a nádas- i bunt natiónes, et domina
ban tovaharapódzik; ltél- ! búntur pópulis, et regnábit 
keznek nemzeteken és ur'!!· j Dóminus illórum in perpé
kodnak népeken, s az Ur 1 tuum. 
lesz a királyuk örökké. j 

Átyonulásra. (Móz. ll. 15, Graduale. (Exodi 15, ll.) 
ll.) Dicsérendő az lsten Gloriósus Deus in sanctis 
az ó szentjeiben, csodálatos suis: mirábilis in majestáte, 
fönségében, csoda t évi!. '· táciens prodfgia. f. (Ibid., 
(U. o. 6.) jobbodat, Uram, 6.) Déxtera tua, Dómine, 
felmagasztalta ereje, jobbod glorificáta est in virtúte: 
az ellenséget megverte. déxtera manus tua confrégit 

. inimfcos. 
l 

Alleluja, alleluja. Y. (Si-. Allelúja,allelúja.$'.(Eccli. 
rák 44. 14.) A szentek lestét ·41, 14.) Cé1rpora sanctMum 
békében eltemették, de ne- ~ in pacc ~ep!. ita sunt, ct no· 
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vük él nemzedékről nemze- ! mina eórum vivent in gene
dékre. Alleluja. i' ratiónem et generatiónem. 

Allefúj a. 

Hetvened vasarnap uU.n az Alleluja és a .,. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 125, 5-6.) 1 Tractus. (Ps. 125, 5-6.) 
Akik könnyek között vet- Qui séminant in lácrimis, in 
nek, aratáskor örvendez- gáudio metent. Y. E ú n tes 
nek. 't. Akik sírva indultak, ibant et flebant, mitténtes 
mentek, elvetni magvaikat. sémina sua. f. Veniéntes 
1. Megjönnek majd, uj- autern vénlent cum exsulta
jongva jönnek meg, és hoz- tióne, portántes manípulos 
zák kévéíket. suos. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
Icasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(21, 9-19.) (21, 9-19.) 

Az időben : Mondá Jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanítványainak : Mikor discfpulis suis: Cum au

pedig majd harcokról és há- diéritis proelia et seditiónes, 
borgásról hallotok, meg ne nollte terréri: opórtet prl
rémüljetek; ezeknek elóbb mum haec fl e ri, sed nondum 
meg kell lenni; de nincs statim finis. Tunc dicéba t 
mindjárt itt a vég. Akkor l illis: Surget gens contra 
mondá nekik: Nemzet nem- gentem, et regnum advérsua 
zet ellen támad és ország regnum. Et terraemőtus ma
ország ellen; és nagy föld-~ gni erunt per loca, et pe
indulások lesznek helyen- stlléntiae, et fames, terrorés
kint, dögvészek, éhségek, que de caelo, et signa magna 
rettentő tünemények és erunt. Sed ante haec ómnia 
nagy égi jelek. Mindezek injlcient vobis manus suas, 
el(ltt pedig kezet vetnek rá- et persequéntur tradéntes in 
tok és üldözni fognak, átad- synagógas et custódias, tra
ván a zsinagógáknak és bör- héntes ad reges et praesides 
t önöknek, a királyokhoz és l propter nom en meum: con
helytartókhoz hurcolván ti- tlnget autern vobis in testi
teket az én nevemért. Bi- mónium. Pónite ergo in cór
zonyságul fog ez történni dibus vestris non praemedi
stámotokra. Vegyétek te- tári quemádmodum respon
hát szlvetekbe, hogy ne gon- deátis. Ego enim dabovobis 
doljatok el(lre, mi módon vé- os, et sapiéntiam, cui non 
dekezzetek. Mert én majd póterunt resistere, et con
adok nektek szájat és böl- tradicere omnes adversárii 
cseséget, melynek nem tud-· vestri. Trildémini autern a 

so• 
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nak ellenállani, sem ellen- paréntibus, et frátribus, et 
mondani valamennyi ellen- cognátis, et amlcis, et morte 
feleltek. Elárulnak szüleitek affícient ex vobis: et éritis 
és testvéreitek, rokonaitok ó dio ómnibus propter nom en 
és barátaitok és némelyeket me um: et capíllus de cá pite 
közületek halálra visznek. vestro non perlbit. ln pa
És gyíílöletesek lesztek min- : tiéntia vestra possidébitis 
den ki előtt az én nevemért; 1 ánimas vestras. 
de egy hajszál sem vész el 1 

fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megnyerni lelkei
teket. 

Felajánlásra. (Zs. 67, 36.) 1 Offertorium. (Ps. 67, 36.) 
Csodálatos az Isten az 6 Mirabilis Deus in sanctis 
szentjeiben: Izrael Istene l suis: Deus Israel, ipse dabit 
ad erőt és hatalmat népének. virtútem, et fortitúdinem 
Áldott legyen az lsten, alle- 1 p leb i suae: benedíctus Deus, 
luja. i allelúja. 

(Hetvenedvasarnap uttin az Alleluja elmarad.) 

Csendes imádság. Állj mel- secreta.. Adésto, Dómine, 
lénk, Urunk, könyörgé- supplicatiónibus no

seinkre, melyeket szenteid- stris, quas in Sanctórum 
ról megemlékezve hozunk tuórumcommemoratiónede
neked, hogy akik a magunk férimus: ut, qui nostrae 
igaz voltában nem blzha- justitiae fidúciam non ha
tunk, az ö érdemeikben, bémus, eórum qui tibi pia
akik neked tetszettek, segit- cuérunt, méritis adjuvémur. 
séget találjunk. Ami Urunk. Per Dóminum. 

A.ldozásra. (Bölcs. 3, 4-6.) Communio. (Sap. 3, 4, 5 
Ha kint szenvedtek is az et 6.) Et si coram homini
emberek szemében, lsten bus torménta passi sunt, 
próbára tette őkt't: meg- Deus tentávit eos: tam
vizsgálta öket, mint az ara- quam aurum in fornáce pro
nyat a kohóban s elfogadta bávit eos, et quasi holocáu
öket egészen elégő áldozat sta aceépit eos. 
gyanánt. 
' Aldozás utáni imádság. postcommunio. Quaesu· 

Az üdvöthozó miszté- mus, Dómine, salutári
riummal betöltve, kérünk, bus repiéti mystériis: ut, 
Urunk, hogy akiknek ünne- quon1m solémnia celebrá
pét üljiik, azok imádsaga mus, eórum oratiónibus ad
által segitséget nyerjünk., juvémur. Per Dóminurn no-
A mi Urun((. strum. 
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Több vértanu ünnepén. 
(A húsvéti időn kivül.) 

ll. 

1269 

Bevonulásra. (Sirák 44, 15, Introitus. (Eceli. 44, 15 et 
14.) 14.) 

•

épek emlegetikaszen- .apiéntiam sanctórum 
tek bölcseségét, és narrent pópuli, et 
dicséretüket hirdeti laudes eórum r•ún-

a gyülekezet : nevük pe- ti et ecclésia: nómina autern 
dig él örökön örökké. (Zs. eórum vivent in saeculum 
32, 1.) Ujjongva zengje- l saeculi. (Ps. 32, l.) Exsul
tek, igazak, az úrnak: a tát e just i in Dómino: rectos 
jámborokhoz illik a dicséret., decet collaudátio. 'f. Glória 
'f. Dicsőség. / Patri. 

Könyörgés. lsten, ki meg- ·Qrátio. Deus, qui nos con
engeded nekünk, hogy ! cédis sanctórum Már

Szent N. és N. vértanuid, ! tyrum tuórum N. et N. na
születésnapját megOijük, l talieia cólere: da nobis in 
add meg nekünk, hogy az l aetérna beatitúdine de eó
örök boldogságban társasá-l rum societáte gaudére. Per 
guknak örvendezhessünk. r Dóminum nostrum Jesum 
A mi Urunk. : Christum. 
(Ha e szentmisét, püspök vértanuk ünnepén mondjuk, akkor a 

könyörgést az előző szentmiséböl vesszük.) 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. 
véb<ll. (5, 16-20.) (5, 16-20.) 

Az igazak ellenben örökké 1 usti autern in perpétuum 
élnek és jutalmuk az úr- viven t, et apud Dómi

nál vagyon, és gondjuk vise- num est merces eórum, et 
lése a Magasságbelinél; ezért cogitátio illórum apud Altis
nyerik el az ékesség országát sim um. Ideo acclpient re
s a szépség koronáját az úr gnum decóris, et diadéma 
kezéből, mert jobbjával be- speciéi de manu Dómini: 
takarja, és szentséges karjá- quóniam déxtera sua teget 
val megvédi öket. Fölvt'szi eos, et bráchio sancto suq 
fegyverzetülharagos indula- deléndet illos. Accípiet af
tát és fölfegyverzi a terem-J ma túrarn zel us ill! us, et ar
tést az ellenség megtorlására. mábit creatúram ad ultió
Felölti mellvértnek az igaz- 1 nem inimicórum. lnduet pro 
;:ágosságot, és sisak gyanánt! thoráce justítiam, et aceí
fülteszi a kemény ítéld~t. ' piet pro r,álea judícium cer-
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Fölveszi győzhetetlen paj- 1

1 

tum. Sumet seutum inexpu-
zsul a szentséget. gnábile, aequitátem. 

Atvonulásra. (Zs. 123, 7-l Graduale. (Ps. 123, 7-8.) 
8.) Megszabadultunk, mint /Anima nostra sicut passer 
a madár, a. vadászok tő- erépta est de láqueo venán
rébőL P. Összetört a tOr tium. t. Láqueus contritus 
és mi megszabadultunk. Az est, et nos liberáti sum us: 
úr nevében van a segltsé- adjutórium nostrum in nó
günk, ki az eget és a földet mine Dómini, qui fecit eae-
alkotta. Ium et terram. 

Alleluja, alleluja. 1. (Zs. Allelúja, allelúja. t. (Ps. 
67, 4.) Az igazak az lsten !67, 4.) justi epuléntur, et 
elOtt vigan lakmároznak, s exsúltent in conspéctu Dei: 
örömükben vígadoznak. Al- i et deleeténtur in laetitia. 
le!uja. , Allelúja. 

(Hetvened vas!!rnap ut!! n az Alleluja és a t. helyett a Qui sémina nt 
kezdet ú traetust mondjuk, 1267. 1.) 

.:r~ A szent evangélium sza-' ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(6, 17-23.) (6, 17-23) 

Az időben: jézus lemt'n- l" illo témpore: Descéndens 
vén a hegyről, megálla jesus de monte, stetit in 

egy sik helyen, vele tanftvá- loco campéstri, et turba di
nyainak serege és nagy nép- scipulórum ejus. et multi
sokaság egész judeából, je- túdo copiósa plebis ab omni 
ruzsálemböl, Tírus és Szidon judaea, et jerúsalem, et ma
tengermellékéról, kik jöt-~ rftima, et Tyri, et Sidónis, 
tek vala, hogy hallgas- qui vénerant, ut audlrent 
sák őt és meggyógyuljanak eum, et sanaréntur a languó
betegségeikból; akiket pe-l ri bus suis. Et qui vexabán
dig tisztátalan lelkek gyö- 'J tur a spirftibus immúndis, 
törtek, meggyógyulának. És curabántur. Et omnis turba 
az egész sereg igyekszik vala ! quaerébat eum tángere: quia 
6t illetni; me rt erő méne ki J virtus de illo exlbat, et sa
belOle, és meggyógyítá nábat omnes. Et ipse elevá
mindnyájukat. És ó föl- tis óculis in discípulos suos, 
emelvén szemeit tanítvá- dicébat: Beáti páuperes: 
nyaira, mondá: Boldogok ti quia vestrum est regnum 
szegények: me rt tiétek az Dei. Beáti, qui nunc esurí
lsten országa. Boldogok, 'J tis: quia saturabímini. Beáti 
akik most éheztek, me rt ki qui nunc flet is: quia ridébi
fogtok clégittetni. Boldo- •

1 
tis. Bcáti éritis, cum vos 

gok, akik most sírtok, mcrt , óderint hómines, et tum 
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nevetni fogtok. Boldogok l separáverint vos, et expro
lesztek, mikor gyúlölnek ti- bráverint, et ejécerint no
teket az emberek, és mikor men vestrum tamquam ma
kirekesztenek és szidalmaz-1 Ium, propter Filium hómi
nak, és kivetik neveteket, nis. Gaudéte in illa die, et 
mint gonoszat az Ember- exsultáte: ecce enim merces 
fiáért; örüljetek azon a na- vestra multa est in caelo. 
pon és vigadjatok, mert íme, 
nagy a ti jutalmatok mennyekben. 

Felajánlásra. (Zs. 149, 5- Offertorium. (Ps. l 49, 5-6.) 
6.) Ujjongnak majd a azen- Exsultábunt sancti in glória, 
tek dics/Jségben, örven- laetabúntur in cublllbus 
deznek nyugvóhelyükön; suis: cxaltatiónes Dei in 
szájukban lsten magaszta- fáucibus eórum, allelúja. 
lása leszen, alleluja. 1 

(Hetvened vasilrnap után elmarad az Alleluja.) 

Csendes imádság. Felajánl- secreta. Múnera tibi, Dó
Juk neked, Urunk, áldo- mine, nostrae devotió

zatkészségünk adományait; nis offérimus: quae et pro 
legyenek szenteid tiszte- tuórum tibi grata sint ho
letére kedvesek ei/Jtted, és nóre justórum, et nobis sa
irgalmadból mint üdvöt- lutária, te miseránte, red
hozó adományt kapjuk visz- dán tur. Per Dóminum no-
na /Jket. A mi Urunk. strum. 

Áldozásra. (Luk. 12, 4.) Communio. (Luc. 12, 4.) 
Mondom pedig nektek ba-, Dico autern vobis amicis 
rátaimnak: Ne féljetek azok- me is: Ne terreámini ab his, 
t91, kik üldöznek titeket. qui vos perscquúntur. 

l\ ldozásutáni imádság. Add l postcommunio. Praesta 
J-\ meg nekünk, kerünk, nobis, quaesumus, Dó
Urunk, Szent N. és N. vér-. mine: intercedéntibus san
tanuidnak közbenjárására, j ctis Martyribus tuis N. et 
hogy amit ajkunkkal vet-l N., nt, quod ore contlngi
tünk, tiszta lélekkel fogad-l mus, pura mente capiámus. 
juk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Több vértanu ünnepén. 
(A húsvé!i időn kivül.) 

I II. 
Bevonulásra. (Zs. 36, 39.) i Introitus. (Ps. 36, 39.) 

IIE'gseglti az úr az iga-~·alus autern justórum 
zal<at, <)ltalmalójuk a Dórnino: ct proté-
a szorongatás idr- , ctor eúrum est in 

jén. (Zs. 36, 1.) Ne irígyked-! temporc tritlulatiónis. (Ps. 
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jél az elvetemültekre, ne fél-l ibid., 1.) No li. aemulári in 
tékenykedjél a gonoszte-l malignántibus: neque zelá
vőkre. P. Dicsőség az Atyá- veris faciéntes iniquitátem. 
nak. P. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki Szent Qrátio. Deus, qui nos án
N. és N. vértanuid nua sanctórum Márty

évenkinti ünnepével megör- rum tuórum N. et N. salem
vendeztetsz minket, engedd nitáte laet!ficas: concéde 
kegyesen, hogy akiknek ér- propítius; ut, quorum gau
demein örvendezünk, azok- démus méritis, accendámur 
nak a példája gyujtson l exémplis. Per Dóminum no
lángra minket. A mi Urunk. 

1 
strum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- Apóstali ad Hebraeos. (10, 

léből. (10, 32-38.) 32-38.) 

Testvérek : Emlékezzetek fratres : Rememorámini 
vissza a hajdani napok- prlstinos dies, in quibus 

ra, amelyeken megvilágo- illumináti, magnum tertá
sítástok után a szenve- me n sustinulstis passiónum: 
dések nagy küzdelmét állot- et in áltero quidem oppró
tátok ki, amennyiben ré- briis, et tribulatiónibus spec
szint gyalázásokban és szo- táculum facti: in áltero au
rongatásokban látványul tem sócii táliter conversán
szolgáltatok, részint pedig tium effécti. Nain et vinctis 
azoknak, akikkel Igy bán- compássi estis, et rapinam 
tak, társai lettetek. Mert ré-j bonórum vestrórum cum 
szetek volt a foglyok szen- gáudio susceplstis, cogno
vedésében és javaitok el rab-l scéntes vos habére meliórem, 
lását is örömmel viseltétek, et maoéntern substántiam. 
tudván, hogy jobb és mara- Noll te Itaque amittere confl
dan dó javatok van. Azért déntiam vestram, quae ma
ne veszítsétek el bizodal- gnam habet remuneratló
matokat, amelyre nagy ju- nem. Patiénlia enim vobis 
t alom vár. Mert béketűrésre necessária est: ut voluntá
van szükségtek, hogy Isten tem Dei faciéntes, reportétis 
akaratát megcselekedvén, promissiónem. Adhuc enim 
elnyerjétek az igéretet. Mert módicum aliquántulum, qui 
még egy kevéssé, az, aki el- ventúrus est, véniet, et non 
jövendő, cl fog jönni és nem tardábit. justus autern meus 
fog késni. Az én igazam pe- ex fide vivit. 
dig a hit által élni fog. 

Atvonulásra. (Zs. 33, 18- Graduale. (Ps. 33, 18-19.) 
19.) Kiáltanak az igazak, Clamavénmt justi, et Dó-
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llket az úr meghallgatja, és l minos exaudivit eos: et ex 
minden szorongatásukbóll ómnibus tribulatiónibus eó
kiszabaditja. ,. Közel van rum liberávit eos. ,. Juxta 
az úr a megtört szlvűekhez i est Dóminus his, qui tribu
és megmenti az alázatos lel-: láto sunt corde: et húmiles 
kűeket. l spiritu salvábit. 

Alleluja, alleluja. t. Té-/ Allelúja, allelúja. f. Te 
ged dicsőít, Urunk, imádva l Mártyrunt candidátus lau
a mártirok sokasága. Alle- dat exércitus, Dómine. Al-
luja. ielúja. 

(Hetvened vasflrnap utfln az Alleluja és a 8'. helyett a Qui séminant 
kezdetű traetust mondjuk, 1267. 1.) 

ol< A szent evangélium sza- o!<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(12, 1-8.) (12, 1-8.) 

Az időben : Mondá Jézus l" illo témpore: Dixit Jesus 
tanltványainak : óva- disclpulis suis: Atténdite 

kodjatok a farizeusok ková- a ferménto pharisaeórum, 
szától, mely képmutatás. quod est hypócrisis. Nihil 
Semmi sincs elleplezve, mi autern opértum est, quod 
le ne lepleztetnék, sem el- non revelétur: neque ab
rejtve, amit meg ne tudná- scónditum, quod non sciá
nak. Azért, amiket sötétben tur. Quóniam, quae in téne
mondtatok, fényes nappal bris dixistis, in lúmine di
fognak hallatszani, és amit céntur: et quod in aurem 
fülbe súgtatok a kamrák- loeúti estis in cublculis, 
ban, a háztetllkrlil fogják praedicábitur in tectis. Dico 
hirdetni. Mondom pedig autern vobis amicis meis: 
nektek, barátaimnak: Ne Ne terreámini ab his, qui 
féljetek azoktól, kik meg- occídunt corpus, et post 
ölik a testet és azután semmi haec non habent ámplius 
egyebet sem tudnak tenni. quid fáciant. Osténdam au
Megmondom én nektek, ki- tem vobis quem timeátis: 
től féljetek: Féljetek attól, timéte eum, qui postquam 
kinek miután megölt, ha- occíderit, habet potestátem 
t alma van a gehennába vet- mfttere in ge hén nam. Ita 
ni; igenis, mondom n~ktek, r dico vobis: hunc timéte. 
tőle féljetek. Nemde, öt ve-~ Nonne quinque pásseres vé
rebet két garasért adnak? neunt dipóndio, et unus ex 
és egy sincs azok közül el- illis non est in oblivióne 
felejtve az lsten előtt. Sőt: coram Deo? Sed et capilli 
még fejetek hajszálai is· cápitis vestri omnes nume-



1274 A VÉRTANUK KÖZÖS MISÉI 

mind számon vannak fart-l ráti sunt. Nollte ergo tí
va. Ne féljetek, sokkal be-~ mére: multis passéribus piu
csesebbek vagytok ti a ve- ris estis vos. Dico autern vo
rebeknél. Mondom pedig! bis: Omnis quicúmque con
nektek: Mindenkit, aki val-~ féssus fú erit me coram ho
lomást tesz rólam az embe- mínibus, et Fllius hóminis 
rek előtt, az Emberfia is confitébitur ill um coram An
megvallja azt az lsten an- gelis Dei. 
gyalai előtt. 

Felajánlásra. (Bölcs. 3, 1- O!fertoriwn. (Sa p. 3, l -2 
3.) Az igazak lelkei lsten ke- et 3.) Justórum ánimae in 
zében vannak; a halál kínja manu Dei sunt, et non tan
nem éri őket: úgy látszott a get illos torméntum mall
balgák szemében, hogy meg- tiae: visi sunt óculis insipi
haltak; ők azonban b ékes- éntium mori: illi aut em 
ségben vannak, alleluja. 1 sunt in pace, allelúja. 

(Hetvened vasárnap után elmarad az Alleluja.) 

Csendes imádság. A fel- ' secreta. Oblátis, quaesu
ajánlott adományok ál-! mus, Dómine, placáre 

tal, kérünk, Urunk, engesz-: munéribus: et, interced~nti
telődjél meg és Szent N. és ! bus sanctis Martyribus tuis 
N. vértanuid közbenjárá-! N. et N., a cunctis nos de
sára oltalmazz meg minket ; fénde perlculis. Per Dómi- · 
minden veszedelemtől. Ami j num nostrum Jesum Chris-
Urunk. : tum. 

l 
Áldozásra. (Mt. 10, 27.) 1 Communio. (Matth. 10, 

Amit nektek sötétben mon-
1 
27.) Quod dico vobis in té

dok, mondjátok el fényes nebris, dlcite in lúmine, di
nappal, mondja az úr: és cit Dóminus: et quod in 
amit fülbesúgva hallotok, aure auditis, praedidte su
hirdessétek a háztetökrőL per tecta. 

l ' 

A ldozás utáni imádság. !postcommunio. Haec nos 
J-\ Ez az egyesülés, Urunk, : commúnio, Dómine, 
tisztltson meg minket a 'purget a crímine: et, inter
búntől és Szent N. és N. cedéntibus sanctis Martyri
vértanuid közbenjárására 1 bus tu is N. et N. caeléstis re
tegyen az örök üdvösség -

1 

médii fáciat esse consórtes. 
eszközeinek részesévé. A mi . Per Dóminum nostrum Jé-
Urunk. l sum Christum. 
Az utóbbi három szenimisében a következő ~zentlecklk is mond
hatók: Reddidi t, 1085. 1., Justific~ti, 68:.!. 1., Existimo, 708. l. 

Exhibellmus, 1087. 1., Sanctf, 845. l. és: 
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Szentlecke Szent jános a pos- Léctio li b ri Apocalypsis beá-
tol jelenéseinek könyvéből. ti joánnis Apóstol!. 

(7, 13-17.) (7, l:l-17) 
!\. ma napokban : Megszó- I n diébus il lis: Respóndit 

t-\ lala egy a vének közül unus de senióribus et di
és mondá nekem: Ezek, x it mihi: Hi qui amí ct i sunt 
akik hosszú fehér ruhába stolis albis, qui sunt? et 
vannak öltözve, kicsodák és unde venérunt? Et dixi illi: 
honnan jöttek? És mondám Dómine mi, tu scis. F.t di
neki: Uram, te tudod. És x it mihi: Hi sunt qui vené
rnon dá nekem: Ezek azok, run t de tribulatióne magna 
akik a nagy szorongatásból et lavérunt stolas suas, et 
jöttek és megmosták ruhá- dealbavérunt eas in sán
jukat és fehérré tették a Bá- guine Agni. Ideo sunt ante 
rány vérében. Ezért vannak thronum Dei et sérviunt ei 
lsten trónja előtt, és éjjel- die ac nocte in tempio e jus: 
nappal szolgálnak nekitem p- et qui sedet in t.hrono, ha
tornában; és aki a trónon bitábit super ill os: non es ú
ül, fölöttük lakozik. Nem rient, neque sitient ámplius, 
éheznek és nem szomjaznak nec cadet super illos sol, ne
többé, és nem éri őket többé que u Ilus a est us: quóniam 
a nap, sem bármiféle forró- Agnus, qui in médio throni 
ság, mert a királyi széken est, reget illos, et dedúcet 
trónoló Bárány lesz pászto- eos ad vitae fontes aquárum, 
ruk és az élet vizeinek forrá-l et abstérget Deus omnern 
saihoz vezeti őket, és lsten 1lácrimam ab óculis eórum. 
letörö! szemükről minden : 
könnyet. 
Ugyanezekben a szentmisékben a következó evangeliumi szaka
szok is mondhatók: Videns, 1215. 1., Confiteor, 835. 1., V ae vo-

bis, 1203. 1., Qui vos, 1005. l. és: 

+ A szent evangélium sza-~ >I<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndurn Matthaeum. 

(24, 3-13.) l (24,3-13.) 

Az időben: jézus leült I n illo témpore: Sed én te 
az Olajfák hegyén. hoz- jesu super montem Oli

zá menének a tanítványok véti, accessérunt ad eum 
külön, szólván: Mondd 1 discípuli secréto, dicéntes: 
meg nekünk, mikor lesznek . Dic nobis, quando haec 
ezek? és mi lesz a jele eljö-l' erunt? et quod signum ad
vetelednek és a világ végé- véntus tui, et consummatió
nek? És felelvén jézus, l nis saeculi? Et rtspóndens 
mondá nekik: Vigyázzatok, Jesus, d!xit t'is: Vidétt', ne 
hogy V lllaki el ne ámítson ti- quis vos scdúcat. Multl enim 
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teket. Mert sokan fognak vénient in nómine meo, di
JOnni az én nevemben, céntes: Ego sum Christus: 
mondván: Én vagyok a et multos sed ú cent. Audi
Krisztus; és sokakat meg- túri enim estis praelia, et 
t~vesztenek. Hallani fogtok opiniónes praeliórum. Vi
majd háborúkat és harci hl- déte, ne turbémini. Opórtet 
reket; vigyázzatok, hogy enim haec fíeri, sed nondum 
meg ne rémüljetek; mert est finis. Consúrget enim 
azoknak meg kell lenni; de gens in gen tem, et regnum 
ez még nem a vég. Mert in regnum, et erunt pestilén
nemzet nemzet ellen támad tiae, et fames, et terraernó
és ország ország ellen; és tus per loca. Haec au tem 
lesznek dögvészek, éhségek ómnia, inítia sunt dolórum. 
és földindulások, itt is, ott Tunc tradent vos in tribu
is. Mindez pedig a gyötrel- latiónem, et occldent vos: et 
mek kezdete. Akkor majd éritis ódio ómnibus géntibus 
szorongatás alá vetnek tite- propter nomen meum. Et 
ket, és megölnek bennete- tunc scandalizabúntur 
ket; és gyülöletesek lesztek multi, et Invicem traden t, 
minden népnél az én ne- et ódio habébunt Invicem. 
vemért. Akkor sokan meg- Et multi pseudoprophétae 
botránkoznak; elárulják és surgen t, et sed ú cent multos. 
gyülölni fogják egymást. Et quóniam abundávit ini
Számos hamis próféta tá- quitas, refrigéscet cáritas 
mad és sokakat tévedésbe multórum. Qui autern per
ejt. És minthogy megnövek-ll severáverit usque in finem, 
szik a gonoszság, sokakban hic salvus erit. 
meghűl a szeretet. Aki pedig 1 

állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. 

Egy vértanu ilnnepén. 
(A húsvéti ldöben.) 

Bevonulásra. (Zs. 63, 3.) l Introitus. (Ps. 63, 3.) 

megoltalmaztál engem, ~~rotexlstl me, Deus, a 
Istenem, a gonoszok convéntu malignán-
zsinatjától, alleluja; ti um, allefúja: a 

a gonosztevők sokaságától, multitúdine operántium ini
alleluja, alleluja. (Zs. 63, 2.) quitátem, allelúja, allelúja. 
Hallgasd meg, Isten, esdő (Ps. ibid., 2.) Exáudi, Deus, 
könyörgésemet : az ellenség : oratiónem meam cum dé
Félelmétől szabadítsd meg l precor: a timóre inimfci 
lelkemet. 8'. Dicsöség az 1

1 éripe ánirnam mcam. f. ülő-
Atyának. rla Patri. 
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(A könyörgést püspök vértanu ünnepén a Státuit, (!252.1.,) vagy a 
Sacerdótes tui, ( 1285.1.,) kezdetú szentmiséböl, nem-püspök vértanu 
ünnepén az ln virtute ( 1258. l.), vagy a La e lábitur ( 1261.1.) kezdet ű 

szenimiséből vesszUk.) 

Szentlecke a Bölcseség köny- ! Léctio libri Sapiéntiae. 
véből. (5, 1-5.) i (5, 1-5.) 

"kkor az igazak nagy bá-l stabunt just i in magna 
t-\ torsággal állnak azok constántia ad vérsus eos 
ellenében, kik sanyargatták 1 qui se angustiavérunt, et 
öket és hiábavalónak gon- 1 qui abstulérunt labóres eó
dolták fáradságukat. Mikor : rum. Vidéntes tttrbabúntur 
ezt látják, iszonyú félelem timóre horríbili, et mirabún
háborgatja öket, s elám ul- tur in subitatióne insperátae 
nak a nem várt hirtelen Od- salútis, dicéntes intra se, 
vosseg miatt. Bánkódva poeniténtiam agéntes, et 
mondják majd egymásnak s prae angústia spíritus ge
elfogódott szlvvel sóhajtoz- méntes: Hi sunt, quos ha
nak: Ezek azok, kiken egy- búimus aliquándo in derl
kor nevettünk, kikből csú- sum, et in similitúdinem 
fot üztonk? Mi, ostobák, éle- impropérii. Nos insensáti 
tüket őrültségnek és végü- vitam illórum aestimabá
ket dicstelennek vél tük. (me, mus insániam, et finem illó
mint számláltatnak lsten rum sine honóre: ecce quó
fiai közé, s a szentek között l modo computáti sunt inter 
vagyon részük. fílios Dei, et inter sanctos 

sors illórum est. 
(Mondható azonban a Memor kezdetű szentleckt is. L. 1262. 1.) 

Alleluja, alleluja. W. (Zs., Allelúja, allelúja. W. (Ps. 
88, 6.) Magasztalják, Uram, 

1

ss, 6.) Confitebúntur caeli 
csodáidat az egek, és hűsé- mirabllia tua, Dómine: éte
gedet az egybegyült szen-/ nim veritátern tuam in ee
tek. Alleluja. W. (Zs. 20, 4.) clésia sanctórum. Allelúja.f. 
Fejére, Uram, drágaköböl ! (Ps. 20, 4.) Posuísti, Dómine, 
koronát helyeztéL Alleluja. l super caput ej us corónam de 

lápide pretióso. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza
kasza Szent jános szerint. 

(15, 1-7.) 

Az időben: Mondá jézus 
tanítványainak: Én 

vagyok az igazi szölótö, és 
Atyám a szölőmüves. Min
dcn szőlővesszöt. mely én-

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum joánnem. (15, 

1-7.) 

l n illo témpore: Dixit jesus 
disclpulis suis: Ego sum 

vit is vera: et Pater me us 
agricola est. Omnem pálrni
tem in me non feréntern fru-
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rajtam gyümölcsöt nem hoz, ctum, tollet eum: et om
lemetsz, és minden gyü- nem, qui fert fructum, pur
mölcsterm6t megtisztogat, gábit eum, ut fructum plus 
hogy többet teremjen. Ti áfferat. jam vos mundi estis 
már tiszták vagytok az ige propter sermónem, quem 
által, melyet szólottarn nek- locútus sum vobis. Manéte 
tek. Maradjatok énbennem in me: et ego in vobis. Sicut 
és én tibennetek. Miként a palmes non potest ferre fru
u616vessz6 nem tud gyü- ctum a semetlpso, nisi mán
mölcsöt hozni önmagától, serit in v i te: s!c nec vos, nisi 
ha nem marad a sz616tón: in me manséritis. Ego sum 
úgy ti sem, ha énbennem l vitis, vos pálmites: qui ma
nem maradtok. Én vagyok net in me, et ego in eo, hic 
a sz616tó, ti a sz616vesszók. fert fructum multum: quia 
Aki énbennem marad és én sine me nihil potéstis fácere. 
őbenne, az b6 termést hoz; Si quis in me non mánserit, 
mert nálam nélkOl semmit mittétur foras sicut palmes, 
sem tehettek. Ha valaki én- et aréscet, et cólligent eum, 
bennem nem marad, kivetik et in ignem mlttent, et ar
azt, mint a szól6vessz6t, és det. Si mansérltis in me, et 
elszárad: és összeszedik, és verba mea in vobis mánse
túzrevetik, és elég. Ha én-! rint: quodcúmque voluéri
bennem maradtok és az én 1· tis, petétis, et fiet vobis. 
igéim tibennetek maradnak, 
amit csak akartok, kérjetek, és meglesz nektek. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 6.) l Offertorium. (Ps. 88, 6.) 
Magasztalják, Uram, cso-1 Confitebúntur caeli mirabl
dáidat az egek, és hűségedet J lia tua, Dómine: et veritá
az egybegyűlt szentek, al- tem tuam in ecclésia sanctó· 
leluja, alleluja. 1 rum; allelúja, allelúja. 
(A csendes imadságot püspök vértanu ünnepén a Statui t ( 125~. 1.), 
vagy a Sacerdótes tui (1285. 1.) kezdetü szentmisébl!l, nem-p ilspök 
v~rtanu ünnepén az ln virtute ( 1261.1.), vagy a Laetabitur ( 1263. 1.) 

kezdetü szentmlséből vesszük.) 
Áldozásra. (Zs. 63, l t.): Communio. (Ps. 63, ll.) 

Örv~ndezik majd az igaz Laetábitur justus in Dó
az Urban, ki benne remény- mino, et sperábit in eo: et 
kedett, és dicsekszenek az laudabúntur omnes recti 
igazszlvúek mindnyájan, corde, allelúja, allelúja. 
alleluja, alleluja. 
(Az áldozás utáni im.ldsagot püspök vértanu ünnepén a StAfuit 
( 12!15. 1.), vagy a Sacerdotes tul (1258. l.) kezdetü szentmiséblll, nern
püspGk vértanu ünnt>pén az ln virtute ( 1261. l.), vagy a Laetál>ltur 

(l 264. l.) kezdet ü szentmisébtll vesszük.) 
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Több vértanu ünnepén. 
(A húsvéti Időben.) 

Bevonulásra. (Zs. 144, 10-11. Introitus. (Ps. 144, 10-11.) 
ram, áldanak téged ancti tui, Dómine, be-
szentjeid, országod nedleen t tc: glóriam 
dicsőségét hirdetik, · regni tui dicent, alle-

alleluja. (Zs. 144, lúja, allelúja. (Ps. ibid., J.) 
l.) lak téged, ls- Exaltábo te, Deus meus 
tencm, Királyom s áldom Rex: et benedicarn nómini 
nevedet örökön örökké. tuo in saeculum, et in sae-
-,. Dicsóség. culum saeculi. "f. Glória. 
(A könyörgest püspök vértanuk ünnepén az Intrel (1265.1.) kezdetil 
szentmiséböl, nem-püspök vértanuk ünnepen aSapi~ntiam ( 1269. 1.), 

vagy a Salus (1271. 1.) kezdetű szenimiséből mondjuk.) 

Szentlecke Szent Péter apos- Léctio Eplstolae beáti Petri 
, tol leveléből. (l. l, 3-7.) Apóstoli. (l. l, 3-7.) 
A ldott legyen az Isten és Benedictus Deus et Pater 

J-\ ami Urunk, jézus Krisz- Dómini nostri jesu Chri
tusnak Atyja, aki az 6 nagy sti, qui secúndum miseri
irgalmassága szerint újjá- córdiam suam magnam re
szült minket éló remény- generávit nos in spem vi
ségre jézus Krisztusnak ha- vam, per resurrectiónem Je· 
Jottaiból való feltámadása su Christi ex mórtuis, in he
által, romolhatlan, fertózet- reditátem incorruptlbilem, 
Jen és hervadhatlan .5rök· et incontaminátam, et im
ségre, mely a mennyekben marcesclbilern, conservátam 
számotokra fenntartatik, in eaelis in vobis, qui in vir· 
kik Isten erejében a hit által túte Dei custodímini per fi
megóriztettek az üdvösség- dem in salútem, parátam re
re, mely készen áll, hogy az velári in témpore novlssimo. 
utolsó időben kinyilvánít· In quo exsultábitis, rnódi
tassék. Ennek örvendeni cum nunc si opórtet con
fogtok, ha most szomorkod- tristári in váriis tentatlőni
notok kell is egy kissé kü- bus: ut probátio vestrae fí
lönféle klsértésekben, hogy dei multo pretiósior auro 
a ti hitetek próbája a rom- (quod per ignem probátur) 
landó aranynál (mely a tűz inveniátur in laudem, et 
által próbáltatik meg) sok-~ glóriam, et honórern, in re· 
kal értékesebbnek találtas- velatióne jesu Christi Dó
sék dícsérctetekre, dicsóség- mini nostri. 
tekre és tisztességtekre Jé-
zus Krisztusnak megjelenésekor. 
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Alleluja, alleluja. t. Szen-l Allelúja, allelúja. t. San
teid, Uram, virágozni fog- cti tui, Dómine, florébunt 
nak, mint a liliom és olyanok 1 sicut lilium: et sicut odor 
lesznek elíitted, mint a bal- i bálsam i erunt ante te. Alie
zsam illata. AIJeluja. t. (Zs.,lúja. t. (Ps. 115, 15.) Pre-
115, 15.) Az Ur színe előtt tiósa in conspéctu Dómini, 
drága dolog szenteinek a mors sanctórum ejus. Alle-
halála. Alleluja. i !úja. 

+ A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangéli 
Itasza Szent János szerint. secúndum joánnem. (15, 

(15, 5-1 t.) 5-11.) 

Az időben: Mondá jézus }"illo témpore: Dixit jesus 
tanltványainak: Én va- discípulis suis: Ego sum 

gyok a szőlőtő, ti a szőlő- vitis, vos pálmites: qui ma
vesszők. Aki énbennem ma- net in me, et ego in eo, hic 
rad és én őbenne, az bő ter- fert fructum multum: quia 
mést hoz; mert nálam nél- sineme nihil potéstis fácere. 
kül semmit sem tehettek. Si quis in me non mánserit, 
Ha valaki énbennem nem mittétur foras sicut palmes, 
marad, kivetik azt, mint a et aréscet, et cólligent eum, 
szólővesszőt, és elszárad; és et in ignem mittent, et ar
összeszedik, és tűzre vetik, det. Si manséritis in me, et 
és elég. Ha énbennem ma- verba mea in vobis mánse
radtok és az én igéim t iben- ri nt: quodcúmque voluéri
netek maradnak, amit csak tis, petétis, et flet vobis. In 
akartok, kérjetek, és meg- hoc clarificátus est Pater 
lesz nektek. Azáltal dicsőit- meus, ut fructum plúrimum 
tetik meg az én Atyám, ha afferátis, et efficiámini mei 
sokgyümölcsöt hoztok és ta- discípuli. Sicut diléxit me 
oltványaim lesztek. Amint Pater, et ego diléxi vos. Ma
engem szeretett az Atya, én néte in dilectióne mea. SI 
is szerettelek titeket. Ma- praecépta mea servavéritis, 
radjatok meg az én szerete- manébitis in dilectióne mea, 
temben. Ha parancsaimat sicut et ego Patris mei prae
meg fogjátok tartani, meg- cépta servávi, et máneo in 
maradtok szeretetemben; e jus dilectióne. Haec loeú
valamint én is megtartot- tus sum vobis, ut gáudium 
tam Atyám parancsait, és meum in vobis sit, et gáu
az ő szeretetében marado((. dium vestrum irnpleátur. 
Ezeket szólottam nektek, 
hogy örömem teljék bennetek és a ti örömetek teljes legyen . 

. Felajánlásra. (Zs. :H, 11.)/' Offertorium. (Ps. 31, ll.) 
Orvendjetek az Orban és vi- Laetámini in Dómino, et 



A HITVALLÓK KÖzöS MISÉI 1281 

gadjatok, Igazak: egyenes l exsultáte j usti: et gloriá
szivüek, mindnyájan uj- mini omnes recti corde, al
jongjatok, alleluja, alleluja. lelúja, allelúja. 
(A csendes imádságot püspök vértanuk ünnepén az Intret (1268. 1.) 
kezde tű szentmiséböl, nem-püspök vértanuk ünnepén a Sapientlam 
(1271. 1.), vagy a Salus (1274. l.) kezdetü szentmiséblll mondjuk.) 

Áldozásra. (Zs. 32, 1.) Ör- Communio. (Ps. 32, l. 
vendezzetek. igazak, az úr- Gaudéte, justi, in Dórnino 
ban, alleluja, a jámborok- alle l úja: rectos decet collau
hoz illik a dicséret, alleluja. dátio, allelúja. 
(Az flldozás utflnl imfldsflgot püspök vértanuk ünnepén az lntret 
(1268 1.) kezdetű szentmiséböl, nem-püspök vértanuk ünnepén a 
Sapiéntiam (1271. l.), vagy a Salus (1274. l.) kezdetű szentmiséböl 

mondjuk.) · 
(Az utóbbi két szenimisében a Post haee kezdetű szentlecke 
(938. 1.) és az Amen, amen kezdetű szentevangélium (937. 1.) 

is mondható.) 

A HIIIIVAiiliÓ~ ~Ö~Ö~ MipÉI. 

Püspök hltvalh~ ünnepén. 
l. 

Bevonulásra. (Sirák 45, 30.) 1Introitus. (Eceli. 45, 30.) 

•

ele a béke szövet§é- 1 ~~tátuit ei Dóminus te-
gét kötötte az Ur, starnéntum pacis, et 
hogy ő lesz fejede!- princlpern fecit eum: 

me, hogy őt és Ivadékát il- ut sit illi sacerdótii dignitas 
· lesseafőpapiméltóságmind- in aetérnum. (T. P. Alle

örökre. (Húsv. id. : Alle- l úja, allelúja) (Ps. 131, 1.) 
luja, alleluja) (Zs. 131, l.) Meménto, Dómine, David: 
Emlékezzél meg, Uram, et omnlsmansuetúdinisejus. 
Dávidról, és minden gyöt- ,. Glória Patri et Fllio et 
n5déséről. Y. Dicsőség. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Add meg, ké- Qrátio. Da, quaesumus, 
rünk, mindenható lsten, omnipotens Deus: ut 

hogy Szent N. hitvallód és beáti N. Confessóris tui at
püspököd tiszteletreméltó que Pontificis veneránda so
ünnepe gyarapitsa bennünk lémnitas, et devotiónem no
egyreszt az áldozatos lel- bis áugeat, et salútem. Per 
kületet, másrészt üdvössé- Dóminum nostrum jesum 
günket. A mi Ur11nk. Christum. 

81 
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S~entleck~ a Bölcseség köny-j Léetio libri Sapiéntiae. 
veból. (S1r. 44, 16-27; 45, (Eceli. 44, 16-27; 45, 
' 3-20.) 3-20.) 

I me a fópap, ki életének Ecce sacérdos magnus, qui 
napjaiban tetszett az ls- in diébus suis plácuit 

tcnnek, és igaz volt, s a ha- Deo, et invéntus est justus: 
rag idején engesztelésül szol- et in témpore iracúndiae fa
gált. Nem akadt hozzá ha- ctus est reconciliátio. Non 
sonló, ki úgy megtartotta a est invéntus similis illi, qui 
J;ölséges törvényét. Ezért az conservávit legern Excélsi. 
Ur megesküdött neki, hogy Ideo jurejurándo fecit lllum 
népe atyjává teszi. Minden Dóminus créscere in plebem 
nemzetek áldását neki adta suam. Benedictiónem óm
és szövetségét fején meg- nium géntium dedit illi, et 
erósltette. Elismerte lit ál· testaméntum suum contir
dásai által és megllrízte szá- mávit super caput ejus. 
mára irgalmasság~t és ke· Agnóvit eum in benedictió
gyelmet talált az Ur szemé- ni bus suis: conservávit illi 
ben. Megdicsőitette 6 t kir á- misericórdiam suam: et in
lyok szlne ellitt és neki adta vénít grátiam coram óculis 
a dicsőség koronáját. Örök Dómini. Magnificávit eum 
törvényt állapltott meg ja- in conspéctu regum: et dedit 
vára s neki adta a fllpapsá- illi corónam glóriae. Státuit 
got és dicsliséggel boldogi- illi testaméntum aetérnum, 
totta. Hogy papi szolgálatot et dedit illi sacerdőtium ma
teljesltsen és dícséretet gnum: et beatificávit ill um 
mondjon az ll nevében és in glória. Fungi sacerdótio, 
méltó tömjént mutasson be et habére laudem in nómine 
neki kellemes illatú áldoza- ipslus,et offérre illi i neénsum 
túl. dignum in odórem suavitátis. 

Atvonulásra. (Sir. 44, 16.) Graduale. (Eceli. 44, 16.) 
Ime a flipap, ki életének nap- Ecce sacérdos magnus, qui 
jaiban tetszett az Istennek. in diébus suis plácuit Deo. 
'· (U. o. 20.) Nem akadt '· (Ibid., 20.) Non est in
hozzá hasonló, ki úgy megtar- véntus similis illi, qui con
totta a fölséges törvényét. serván~t legern Excélsi. 

Alleluja, alleluja. '· (Zs. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 
109, 4.) Pap vagy te mind- 109, 4.) Tu es sacerdos in ae
örökké, Melkizedek rendje térnum, secúndum órdinem 
szerint. Alleluja. Melchlsedech. Allclúja. 
Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a 1. helyett azt mondjuk : 

Böjti ének. (Zs. lll, 1-3.)1 Tractus. (Ps. lll, 1-3.) 
Boldog az az ember, ki az l Beátus vir, qui timet Dómi-
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Urat féli; és parancsaiban num: ln mandátis e jus eu plt 
nagy tetszését leli. t. Hatal- nimis. t. Potens in terra 
mas lesz a földön ivadéka; erit semen e jus: generátio 
az igazak nemzedéke áldott rectórum benedicétur. t. 
leszen.f.Dicsllség és gazdag- Glória et divitlae in domo 
ság lesz házában; és igazsága e jus: et justitia e jus manet 
mindörökre megmarad. in saeculum saeculi. 

Húsvéti idllben a graduale helyett ezt mondjuk : 
Alleluja, alleluja. r. (Zs. Alle1úja, allelúja. t. (Ps. 

109, 4.) Pap vagy te mind- 109, 4.) Tu es sacérdos in 
örökké Melkizedek rendje aetérnum, secúndum órdi
szerint. Alleluja. t. Ez az a nem Melchlsedech. Allelúja. 
pap, kit megkoronázott az r. Hic est sacérdos. quem 
űr. Alleluja. coranávit Dóminus. Alle

~ A szent evangéliwn sza
kasza Szent Máté szerint. 

(25, 14-23.) 

Az ldliben: Mondá Jézus 
tanltványainak e példa

beszédet: Egy idegenbe me
nendll ember e1llhlvá szol
gáit -és átadá nekik vagyo
nát. es egyiknek adott öt 
talentumot, másiknak ket
tilt, harmadiknak pedig 
egyet, kinek-kinek a maga 
tehetsége szerint, és azon
nal elutazék. Elmenvén pe
dig, aki öt talentumot ka
pott, dolgozék vele és más 
ötöt nyere. Hasonlóképpen az 
is, ki kettlit kapott, más ket
tlit szerze. Aki pedig egyet 
kapott, elmenvén, földbe 
ásá és elrejté ura pénzét. 
Sok idll mulva pedig meg
jöve ama szolgák ura, és 
számadást tarta velük. es 
ellljövén az, aki öt talentu
mot kapott vala, másik öt 
talentumot hoza, mondván; 
Uram l öt talentumot adtál 
nekem, lmt másik ötöt nyer-

lúja. 
~Sequéntia sancti Evang~lii 

secúndum Matthaeum. 
(25, 14-23.) 

In illo témpore: Dixit Jesus 
disclpulis suis parábolam 

hane: Homo péregre profi
clscens, vocávit servos suos, 
et trádidit illis bona sua. 
Et uni dedit quinque ta
lénta, álii autern duo, álli 
vero unum, unicuique se
cúndum própriam virtútem, 
et proféctus est sta tim. Abiit 
autern qui quinque talénta 
accéperat, et operAtus est ln 
eis, et lucrátus est ália quin· 
que. Simliiter et qui duo 
accéperat, Jucrátus est ália 
duo. Qui autern unum accé
perat, ábiens fodit in ter
ram, et abscóndit pecúniam 
dómini sui. Post multum 
vero témporis vertit dómi
nus servórum illórum, et pó· 
suit ratiónem cum eis. Et ac
cédens qui quinque talénta 
accéperat, óbtulit ália quin· 
que talénta, dicens: Dómine, 
quinque talénta tradidisli 

81"' 
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tem rajta. Mondá neki ura: 
Jól van, derék és hű szol
gám; mivelhogy a kevésben 
hű voltál, sokat bízok rád; 
menj be urad örömébe. El
jöve pedig az is, ki két ta
lentumot kapott és mondá: 
Uram! két talentumot ad
tál nekem, Ime más kettőt 
nyertem. Mondá neki ura: 
Jól van, derék és hű szol
gám; mivelhogy a kevésben 
hű voltál, sokat blzok rád: 
menj be urad örömébe. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 21-
22.) Megtaláltam Dávidot, 
a szolgámat, felkentem őt 
szent olajommal; és kezem 
lesz a segltsége, karom az ő 
erőssége. 

(H. i. : Alleluja.) 

Csendes imádság. Szen
teid, kérünk, Urunk, ör

vendeztessenek meg min
ket mindenOtt, hogy érde
meiket Onnepelve, oltalmu
kat érezhessük. A mi Urunk. 

Áldozásra. (Luk. 12, 42.) 
Hű és okos sáfár, kit az úr 
háznépe fölé rendel, hogy 
búzát adjon nekik mérték 
szerlnt a maga idejében. (H. 
i. : Alleluja.) , 

mihi, ecce ália quinque su
perlucrátus sum. Ait illi dó· 
minus ejus: Euge serve bone 
et fidélis, quia super pauca 
fuisti fidélis, super multa te 
constituarn: Intra in gáu
dium dómini tui. Accéssit 
autern et qui duo talénta 
accéperat, et ait: Dómine, 
duo talénta tradidísti mihi, 
ecce ália duo lucrátus sum. 
Ait illi dóminus ejus: Euge 
serve bone, et fidélis, quia 
super pauca fuisti fidélis, 
super mu Ita te constituarn: 
intra in gáudium dómini tul. 

Offertoriurn. (Ps. 88, 21-
22.) lovént David servum 
meum, óleo sancto meo unxi 
eum: manus enim mea auxi
liábitur ei, et bráchium me
um confortábit eum. (T. P.: 
Allelúja.) 

Secreta. Sancti tui, quae
sumus, Dómine, nos 

ubique laetiticent: ut, dum 
eórum mérita recólimus, pa
troclnia sentiámus. Per Dó
minum. 

Communio. (Luc. 12, 42.) 
Fidélis servus et prudens, 
quem constltuit dóminus su
per familiarn suam: ut det 
illis in témpore trltici men
súram. (T. P.: Allelúja.) 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Praest a, 
J-\ Add meg, kérünk, min- quaesumus, omnipo
denható lsten, hogy a vett tens Deus: ut, de percéptis 
adományokért hálát adva, munéribus grátias exhibén
Szent N. hitvallód és püspö- tes, intercedénte beáto N. 
köd közbenjárására még na- Confessóre tuo atque Pon
gyobb jótéteményeket nyer- tlfice, beneflcia potióra su-
hessiink. A mi Urnnk. . mámus. Per Dóminum. 
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Püspök hitvalló ünnepén. 
ll. 

Bevonulásra. (Zs. 131, 9-10.) lntroitus. (Ps. 131, 9-10.) 

llapjaid, Uram, öltöz- .acerdótes tui, Dó-
zenek igazságba, mine, Induant justl-
szentjeid pedig uj- tiam, et sancti tui 

jongjanak : Dávidért, a te l exsúltent: propter David 
szolgádért, ne vesd meg föl- servum tuum, non avértas 
kentednek szlnét. (H. i.: fáciem Christi tui. (T. P.: 
Alleluja, alleluja.) (Zs. 131, Allelúja, allelúja.) (Ps. ibid., 
1.) Emlékezzél meg, Uram, 1.) Meménto, Dómine, Da
Dávidról és minden gyötrli- vid: et omnis mansuetúdi-
déséről. 1. Dicsőség. nis ejus. t. Glória Patri. 

Könyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Exáudi, quaesu
kérünk, Urunk, könyör- mus, Dómlne, preces 

géseinket, melyeket szent nostras, quas in beáti N. 
N. hitvallód es püspököd Confessóris tui atque Pon
ünnepén eléd bocsátunk és tlficis solemnitáte detéri
annak érdemei által, ki né- mus: et, qui tibi digne mé
ked méltóképpen szolgált, ruit famulári ejus, interce
szabadlts meg minket min- déntibus méritis, ab ómni
den bűntől. A mi Urunk Jé- bus nos absólve peccátis. 
zus Krisztus. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a zsidókhoz Irt leve- ApóstoU ad Hebraeos. (7, 

léből. (7, 23-27.) 23-27.) 

Testvérek: Többen lettek fratres: Piures facti sunt 
papokká, mert a halál sacerdótes, idclrco quod 

mlatt nem maradhattak morte prohiberén tur perma
meg; Jézusnak pedig, mivel nére: Jesus autern eo quod 
örökre megmarad, örök pap- máneat ln aetérnum, sempi
sága van. Ezért örökre is üd- térnum habet sacerdótium. 
vözltheti azokat, akik Altala Unde et salváre in perpé
lstenhez közelednek, mert tuum potest aceedéntes per 
mindenkor él, hogy értünk semetipsum ad Deum: sem
közbenjárjon. Mert illő volt, per vivens ad inteepelián
hogy ilyen főpapunk legyen, dum pro nobis. Talis enim 
szent, ártatlan, szeplllteien, decébat, ut nobis esset pón
a bűnösöktől elkülönltett és tifex, sanctus, innocens, im
fölségesebb az egeknél, aki- pollútus, segregátus a pec
nl'k nincs arra ~zül<ségl' na- catMihns, et t-xréisior eaelis 
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ponklnt, hogy mikPnt a pa
pok, előbb a saját vétkeikért 
mutassanak be áldozatot, 
azután a népéiért; mert ezt 
egyszer megcselekedte ön
magát felftldozván, a mi 
Urunk jézus Krisztus. 

factus: qui non habet neces
sitAtem quotidie, quemád
modum sacerdótes, prius 
pro suis dellctis hóstias of
férre, dein de pro pópuli: hoc 
enim fecit semel, selpsum 
offeréndo, jesus Christus 
Dóminus noster. 

Atvonulásra. (Zs. 131, 16, Graduale. (Ps. 131, 16-17.) 
17.) Papjait felruházom se- Sacerdőtes ejus Induarn sa
&ltségemmel s ujjongva uj- lu tári: et sancti e jus exsul
jonganak majd szentjel. f ·J tatióne exsultábunt. W. llluc 
Dávidnak itt szarvat növe- prodúcarn cornu David: pa
lek : Fölkentemnek szövét-1 rávi lucérnam Christo meo 
neket készltek. i 

Alleluja, alleluja. 1. (Zs., Alle1úja, allelúja. f. (Ps. 
109, 4.) Megesküdött az úr 109, 4.) jurávit Dóminus, et 
és nem bánja meg: Pap l non poenitébit eum: Tu es 
vagy te mindörökké, Melki- sacérdos in aetérnum, se
zedek rendje szerint. Alle- cúndum órdinem Melchlse-
luja. 1 dech. Allelúja. 
l HetvenedvasAmap u un az Alleluja és a W. helyett a BeAtus vir 

kezdet ú böj ti ~n eket mondjuk, J 282. J.) 

Húsvéti ldriben a graduale helyett ezt mondjuk : 
Alleluja, alleluja. t. (Zs. Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 

109, 4.) Megesküdött az úr 109, 4.) jurávit Dóminus, et 
és nem bánja meg; Pap non poenitébit eum: Tu es 
vagy te mindörökké Melki- sacérdos in aetérnum, se
zedek rendje szerint. Alle- cúndum órdinem Melchlse
luja. W. (Sirák 45, 9). Sze- dech. Allelúja, W. (Eceli. 45. 
rette lit az úr és feléke- 9.) Amávit eum Dóminus, 
sitett e, a dicsőség köntösébe et ornávit eum: stolam gló-
Gitöztette. Alleluja. riae lnduit eum. Allelúja. 

+A szent evangélium sza- oJ<Sequéntia sancti Evangélii 
kasu Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(24, 42-47.) (24, 42-47.) 

Az időben: Mondá Jézus l" Illo témpore: Dixit jesua 
tanltványainak: Ébren distípulis suis: Vigilftte. 

legyetek, mert nem tudjá- quia nescltis qua hora Dó
tok, mely órában jön el a ti minus vester ventúrus sit. 
Uratok. Azt pedig jegyez- Illud autern scitóte, quó
tétek meg, hogyha tudná a niam si sciret paterfamllias, 
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házigazda, mikor jön a tot-j qua hora fur ventúrus es3et, 
vaj, bizonyára ébren lenne, vlgiláret útique, et non si
és nem engedné betömi há- 1

1 

neret pértodi dornum suam. 
zá ba. Azért ti is legyetek ké- Ideo et vos est ó te paráti: 
szen, mert amely órában quia qua nescítis hora Fl
nem gondoljátok, eljön az lius hóminis ventúrus est. 
Emberfia. Kicsoda hát a hQ Quis, putas, est fidélis ser
és okos szolga, kit ura ház- vus, et prudens, quem con
népe fölé rendelt, hogy enni stltuit dóminus suus super 
adjon nekik a maga idején? farniliam suam, ut det illis 
Boldog az a szolga, kit mi- cibum in témpore? Beátus 
kor ura eljövend, Igy csele- ille servus, quem, cum vi
kedve talál. Bizony mondom nerit dóminus ej us, invéne
nektek, hogy minden va- rit sic faciéntem. Amen dico 
gyona fölé rendeli őt. vobis, quóniam super ómnla 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) 
Vele lesz haségem és kegyel
mem, és fölemelkedik a 
szarva nevemben. (H. i. : 
Alleluja.) 

Csendes imádság. Szent N. 
hitvallód és püspököd 

évenkinti ünnepe, kérünk, 
Urunk, tegyen mi:tket ke
gyességed előtt elfogadottá, 
hogy ez engesztelő adomá
nyok felajánlása ót a boldog 
VIszonzásban részesftse, ne
kOnk pedig kegyelmed aján
dékait szerezze meg. A mi. 

Áldozásra. (Mt. 24, 46-47.) 
Boldog az a szolga, kit mi
kor ura eljövend, ébren ta. 
Jál. Bizony mondom nektek, 
hogy minden vagyona fölé 
rendeli ót. (Húsv. i. : Alle
luja.) 

l 

Aldozás utáni imád.c;c\.g. ls
ten, a hűséges lelkek meg

jutalmazója, add meg, hogy 
Szent N. hitvallód és püspö· 
köd könyörgésci által, al:i-

bona sua constltuet eum. 
Offertorium. (Ps. 88, 25.) 

Véritas mea, et misericórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur comu ejus. 
(T. P. : Allelúja.) 

Secreta. Sancti N. Confes
sóris tui atque Pontlfl

cis, quaesumus, Dómine, án
nua solémnitas pietáti tuae 
nos reddat accéptos: ut, per 
haec piae placatiónis offlcla, 
et illum beáta retribútio co
mitétur, et nobis grátiae 
tuae dona conclliet. Per Dó
minum. 

Conununio. (Matth. 24, 
46-47.) Beátus servus, quem 
cum vénerit dóminJJs, iové
nerit vigilántem: amen dico 
vobis, super ómnia bona 
sua constltuet eum. (T. P.: 
Allelúja.) 

Postconununio. Deus, fi
délium remuneráto 

animárum: praesta: ut beáti 
N. Confessóris tui atque Pon
tifi ci~. c uj us venerándam 
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nek tiszteletreméltó ünne-~ celebrámus festivitátem, 
pét megültük, elnyerjük a précibus indulgéntiam con-
bocsánatot. A mi Urunk. sequámur. Per Dóminum. 
Az utóbbi két szenimisében az Omnis póniifex (1351. l.) és a 
Mementóte (817. 1.) kezdelO szentleclte, és a Nemo Jucérnam 
(1232.1.) ésa Vidéte(1351.1.) kezdelO szentevangélium is mondható. 

Egyháztanítók Qnnepén. 

Bevonulásra. (Sirák 15, 5.) Introitus. (Eceli. 15, 5.) 

megnyitja száját a gyü- ll" médio Ecclésiae 
lekezet közepette, apéruit os ejus: et 
betölti lit az úr a implévit eum Dó-

bölcseség· és értelem lelké- minus spiritu sapiéntiae 
vel sa dicsliség ruháját adja et intelléctus: stolam gló
reá. (H. i.: Alleluja, alle- riae índuit eum. (T. P. : Al
luja.) (Zs. 91, 2.)Jó dolog az lelúja, allelúfa.) (Ps. 91, 2.) 
Urat dicsérni, nevednek, ó Bonum est confitéri Dó
Felséges, éneket zengeni. t. mino: et psállere nómini 
Dicsllség. tuo, Altlssime. 1. Glória. 

Könyörgés. lsten, ki né- Qrátio. Deus, qui pópulo 
pednek az örök üdvös- tuo aetérnae salútis beá

ségre Szent N .-t segitőül ad- tum N; minlstrum tribuist i: 
tad, add, kérünk, megérde- praesta, quaesumus ; ut, 
melnünk, hogy aki életünk- quem Doctőrern vitae ha
nek tanítója volt a földön, búimus in terris, intercessó-
közbenjárónk legyen a l rem habére mereámur in 
mennyben. A mi Urunk. caelis. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apos- l Léctio Eplstolae beátl Pauli 
tolnak Timóteushoz Irt le- Apóstoli ad Timótheum. 

veléblll. (ll. 4, 1-8.) (ll. 4, 1-8.) 

Kedvesem: Kérve-kérlek carlssime : Testificor co
az lsten előtt és jézus ram Deo, et jesu Christo, 

Krisztus· előtt, ki ftélni fog ej ui judicatúros est vivos et 
eleveneket és holtakat, az ö l mórtuos, per advéntum ip
eljövetelére és az ll orszá-l slus, et regnum ejus : prae
gára : hirdesd az igét, állj ' dica verbum, insta oppor
elll vele, akár alkalmas, túne, importúne: árgue, ób
akár alkalmatlan, ints, secra, increpa ln omni pa
kérj, fedj minden türe- tiéntia, et· doctrlna. Erit 
lemmel s tudománnyaLLesz enim tempus, cum sanarn 
ugyanis idő, mikor majd az doctrinam non sustinébunt, 
tmhrrek nem vi~elik ti az sed ad sna desidéria coacer-
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egészséges tanítást, hanem ll vábunt sibi magistros, pru
saját kivánságaik szerint riéntes áuribus, et a veri
seregszámra szereznek ma- táte quidem auditum avér
guknak tanítókat, mert tent, ad fábulas autern con
viszket a fülílk s elfordítják f verténtur. Tu vero víglla, 
fOlOket az igazságtól, de in ómnibus labóra, opus fac 
odaadják magukat a mesék- Evangelfstae, ministérium 
nek. Te vigyázz, viseld el a tuum imple. Sóbrius esto. 
szenvedéseket mindenben, Ego enim jam delfbor, et 
végezd az evangelista dol- tempus resolutiónis meae 
gát, töltsd be szolgálatodat, instat. Bonum certámen 
légy józan. Én ugyanis már certávi, cursum consummá
áldozatként kiöntetem, el- vi, fidern servávi. ln réliquo 
költözésern ideje közel van.

1 

repósita est mihi coróna jus
A jó harcot végig harcol- titiae, quam reddet mihi Dó
tam, a pályafutást bevé- minus in illa die, justus ju
geztem, a hitet megtartot- dex: non solum autern mihi, 
tam, készen vár reám az l sed et iis, qui diligunt ad
igazság koszorúja, melyet véntum ejus. 
megad nékem azon a napon 
az úr, az igazságos bíró, sllt nemcsak nekem, hanem 
mindazoknak, kik sóvárogják az ll eljövetelét. 

Atvonulásra. (Zs. 36, 30- Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 
31.) Bölcseséget beszél az Os justi meditábltur sapién
igaznak szája, és igazságot tiam, et lingua ej us loquétur 
szól nyelve. r. Szlvében van judlcium. "J. Lex Dei ej us in 
lstenének törvénye, s nem corde ipslus: et non sup-
ingadozik lépése. plantabúntur gressus ejus. 

Alleluja, alleluja. t. (Sirák Allelúja, allelúja.}". (Eceli. 
45, 9.) Szerette lit az úr és 45, 9.) Amávit eum Dómi
felékesltette, a dicsliség kön- n us, et ornávit eum: stolam 
tösébe öltöztette. Alleluja. glóriae lnduit eum. Allelúja. 
(Hetvenedvasámaptól húsvétig az Alleluja és a t. helyett a 

Beátus vir ke!detú böjti éneket, mondjuk, 1282. 1.) 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. t. (Sirák Allelúja, allelúja. t. (Eceli 

45, 9.)Szerette lit az ú rés fel- 45, 9.) Amávit eum Dómi
ékesítette. a dicsőség köntö- n us, et ornávit eum: stolam 
sébe öltöztette. Alleluja. t. ~lóriae lnduit eum. Allelúja. 
(Ozeás 14, 6.) Virul majd J. (Osee 14, 6.) justus ger
az igaz, mint a liliom: és minábit sicut lllium: et flo
virágozni fog az úr előtt rébit in aetérnum ante Dó-
mindörökké. Alleluja. mi num. Allelúja. 
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+ A szent evangéliwn sza. l +Sequéntia sancti Evangé1H 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(5, 13-19.) (5, 13-19.) 

Az időben: Mondá jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanftványainak : Ti disclpulis suis: Vos est is 

vagytok a föld sója. Hogyha l sal terrae. Quod si sal eva
a só izét veszti, mivel fogják 1 núerit, in quo saliétur? Ad 
megsózni? Semmire sem nihiium valet ultra, nisi ut 
való többé, mint hogy ki- mittátur foras, et concuicé
vessék és eltapodják az em- tur ab homlnibus. Vos estis 
berek. Ti vagytok a világ lux mundi. Non potest elvi
világossága. Nem rejthető el tas abscóndi supra montem 
a hegyen fekvő város. Gyer- pósita. Neque accéndunt Iu
tyát sem azért gyujtanak, cérnam, et ponunt eam sub 
hogy a véka alá tegyék, ha- módio, sed super candelá
nem a gyertyatartóra, hogy brum, ut lúceat ómnibus qui 
világltson mindazoknak, kik in domo sunt. Sic lúceat lux 
a házban vannak. úgy vilá- vestra coram hominibus, ut 
goskodjék a ti világosságtok videant ópera vestra bona, 
az emberek előtt, hogy tás· et glorlficent Patrem ve
sák jó tetteiteket és dicsöft- strum, qui in eaelis est. No
sék Atyátokat, ki mennyek- líte putáre, quóniam veni 
ben vagyon. Ne gondoljá- sótvere Iegem, aut prophé
tok, hogy felbontani jöttem tas: non veni sólvere, sed 
a törvényt vagy a prófétá- adimplére. Amen quippe 
kat; nem jöttem felbontani, d i co vobis, donec tránseat 
hanem beteljeslteni. Mert eaeium et terra, jota unum, 
bizony mondom nektek, mlg aut un us apex non praeteri
elmúlik az ég és föld, egy i bit a lege, donec ómnia .fia nt 
betű vagy egy vesszőcske Qui ergo sólverit unum de 
sem szünik meg a törvény- mandátis istis mlnimis, et 
ből, mlg csak mind be nem docúerit sic hómines, míni
teljesedik. Aki tehát felbont mus vocábitur in rt-gno eae
egyet e legkisebb parancsok lórum: qui autern fécerit, et 
közűl és úgy tanítja az em- docúerit, hic magnus vocábi· 
bereket, azt legkisebbnek tur in regno caelórum. Credo. 
fogják hlvni a mennyek or-
szágában; aki pedig cselekszi és tanit ja, annak nagy 
lesz a neve mennyek országában. Credo. 

Felajánlásra. (Zs. 91, 13.) ., OHertoriwn. (Ps. 91, 13.) 
Virul majd az igaz, mínt a Justus ut palma florébít: Si· 
pálma, gyarapszik, mint a cut cedrus, quae in Libano 
Libanon c~drusa. (H. i.: l est, multiplicábitur. (T. P. : 
Alleluja.) Alleluja.) 
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Csendes imádság. Szent N. secreta. San c ti N. Pontl
püspököd és egyháztani- .._ fi cis tui atque Doctóris, 

tód kegyesimádsága,Urunk, nobis, Dómine, pia non de
sohase hagyjon el minket, sit orátio: quae, et múnera 
hanem egyrészt tegye ked- nostra conciliet; et tuam 
vessé előtted ajándékainkat, nobis indulgéntiam semper 
másrészt nyerje meg nekünk obtlneat. Per Dóminum no
mindenkor bocsánatodat. A strum jesum Christum, Fí-
mi Urunk. lium tuum, qui tecum. 
Ha a 1zentmisét nem-püspök egyháztanftó tisztelet~re mondjuk, 

akkor a püspököd szó helyett a hitvallód azót mondjuk. 
Áldozásra. (Luk. 12, 42.) Conununio. (Luc. 12, 42.) 

HO és okos sáfár, kit az úr Fidélis servus, et prudens, 
háznépe fölé rendel, hogy quem constltuit dóminus su
búzát adjon nekik mérték per farniliam suam: ut det 
szerint a maga idejében. (H. illis in témpore trltlci men-
i. ,: Alleluja.) súr am. (T. P. : Alleluja.) 

Aldozás utáni imá~. postconununio. Ut nobis, 
Hogy áldozatod üdvösse- Dómine, tua sacrifieia 

get szerezzen nekünk, Urunk, den t salútem: beátus N. 
kérünk, hogy Szent N. püs- Póntifex tuus et Doctor 
pököd és kiváló egyház tanl-l egrégi us, quaesumus, pre
tód járuljon eléd értünk kö- l cátor accédat. Per Dómi-
nyörögve. A mi Urunk. , num nostrum. 
Ha a szentmiaét nem-püspök egyh:.Ztanftó tisztelet~re mondjuk, 

akkor a püspököd szó helyett a hitvallód szót mondjuk. 

A következő szentlecke is mondható. 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libr! Sapiéntiae. 
véb61. (Sirák fia, 39, 6-14.) (Eceli. 39, 6-14.) 

Az igaz arra adja szfvét, Justus cor suum tradet ad 
már hajnalban, hogy vigilándum dilúculo ad 

keresse az Urat, az ő Alko- Dóminum, qui fecit illum, 
tójflt, és könyörög a Magas- et in conspéctu Altissimi de
ságbeli színe előtt. Imára precábitur. Apériet os suum 
nyitja száját, és bűneiért in oratióne, et pro delfctis 
könyörög. Ha az úr, a ha- suis deprecábitur. Si enim 
talmas, úgy akarja, eltölti Dóminus magnus volúerit, 
őt az értelem lelkével; akkor spiritu intelligéntiae repléblt 
úgy hullatja bölcs igéit, ill um: et ipse tamquam im
mint a záport, és imában dl- bres mittet előquia sapién
cséri az Urat, ki irányitja tiae suae, et in oratióne con
megfontotását és tudomá- . fitébitur Dómino: et ipse d í-
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nyá t; az pedig az ő titkain l riget consílium e jus et disci
tanakodik. Nyilvánosságra plínam, et in abscónditis 
"!,ozza tudós tanítását, s az suis consiliábitur. Ipse pa
Ur szövetségének törvényé- Iam fáciet disciplinarn do
vel dicsekszik. Sokan ma- ctrinae suae, et in Jege testa
gasztalják bölcseségét, s az ménti Dómini gloriábitur. 
nem múlik el sohasem. Nem Collaudábunt multi sapién
megy feledésbe emléke, és tiam ejus, et usque in sae
neve él nemzedékről-nemze- culum non delébitur. Non 
dékre. Bölcseségét népek recédat memória ejus, et 
emlegetik, és dicséretét hir- nomen ejus requirétur a ge
deti a gyülekezet. neratióne in generatiónem. 

Sapiéntiam ejus enarrábunt 
gentes, et laudem ejus enuntiábit ecclésia. 

Nem-püspök hitvalló ünnepén. 

l. 

Bevonulásra. (Zs. 36,30-31. 1 lntroitus. (Ps. 36, 30-31.) 

llölcseséget beszél az l Ils just i meditábitur sa-
igaznak szája, és · piéntiam, et lingua 
igazságot szól nyel-, ejus loquétur judi-

ve: sz ivében van lstenének ci um: lex Dei e jus in corde 
törvénye. (H. i. : Alleluja, 1 ipslus. (T. P. : Alleluja, alle
alleluja.) (Zsolt. 36, 1.) Ne i lúja.) (Ps. ibid., 1.) Noll ae
irigykedjél az elvetemül- mulári in mallgnántibus: 
tekre, ne féltékenykedjél a neque zeláveris faciéntes 
gonosztevőkre. ~- Dicsőség. iniquitátem. ~-Glória Patri. 

Könyörgés. Isten, ki Szent Qrátio. Deus, qui nos beáti 
N. hitvallód, évenkinti N. Confessóris tui án

ünnepével megörvendez- n ua solemnitáte laetlficas: 
tetsz minket, engedd ke- 1 concéde propltius; ut, eu
gyesen, hogy akinek szüle- jus natalitia cólimus, étiarn 
tésnapját üljük, cselekede- actiónes imitémur. Per Dó
telt is utánozzuk. A mi. minum. 

Szentlecke a Bölcseség köny- , Léctio libri Sapiéntiae. 
véből. (Sirák 31, 8-ll.) i (Eceli 31, 8-ll.) 

Boldog az az ember, ki 1 geátus vir, qui invéntus 
hiba nélkül vagyon, és ! est sine mácula, et qui 

nem tévedt meg az arany : post aurum non ábiit, nec 
miatt, és nem bizakodott · sperávit in pecúnia et the
sem pénzben, sem kincsben! j sáuris. Quis est hic, et lau-
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Ki az, hogy magasztalhas- dábimus eum? fecit enim 
suk, mert csodát tett életé- mirabflia in vita sua. Qui 
ben l Megállta ebben a pró- probátus est in illo, et per
hát és feddhetetlen maradt, féctus est, erit illi glória ae
legyen a dicsérete örök l Mert térna: qui pótuit tránsgredi, 
véthetett volna, de nem vé- et non est transgréssus: tá
tett, gonoszt tehetett volna, cere maia, et non fecit: ideo 
de nem tett J Biztonságban stabill ta sunt bona illfus in 
vannak ezért, javai az úr- Dómino, et eleemósynas il
nál, s a szentek egész gyü- lius enarrábit omnis ecclésla 
lekezete hirdeti alamizsnáit. sanctórum. 

Atvonulásra. (Zs. 91, 13, Graduale. (Ps. 91, 13 et 
14.) Virul majd az Igaz, 14.) justus ut palma floré
mint a pálma, gyarapszik, bit: sicut cedrus Liban i 
mint a Libanon cedrusal r. multiplicábitur in domo Dó
(Zs. 91, 3.) Hirdetni reggelen- mini. r. (Ps. 91, 3.) Ad an
kint kegyelmedet, éjjelente nuntiándum mane miseri
hűségedet. : córdiam tuam, et veritátern 

1 tuam per noctem. 
Alleluja,alleluja.r.(Jak.l, i Allelúja, allelúja. r. (jac. 

12.) Boldog a férfiú, aki a 1 t, 12.) Beátus vir, qui suf
kísértést kiállja, mert hű-~ fert tentatiónem: quóniam 
nek találtatván, elnyeri az cum probátus fúerit, acel
élet koronáját. Alleluja. piet corónam vitae. Allelúja 

Hetvenedvasárnap utfln az Alleluja és a r. helyett ezt mondjuk; 
Böjti ének. (Zs. lll, 1-3.) Tractus. (Ps. lll, 1-3.) 

Boldog az az ember, ki az Beátus vir, qui timet Dó
Urat féli; és parancsaiban minum: in mandátis e jus 
nagy tetszését leli l r. Ha- eu pit nimis. r. Potens ln 
talmas lesz a földön ivadéka, terra erit semen e jus: gene
az igazak nemzedéke áldott rátio rectórum benedicétur. 
leszen. r. Dicsöség és gaz- r. Glória et divltiae in domo 
dagság lesz házában: és igaz- e jus: et justitia e jus manet 
sága mindörökre megmarad. in saecul um saeculi. 

Húsvéti idöben a graduale helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. r (Jak. l Allelúja, allelúja. r. (Jac. 
1, 12.) Boldog a férfiú, l, 12.) Beátus vir, qui suf
aki a kisértést kiállja, mert fert tentatiónem: quóniam 
hűnek találtatván, elnyeri l cum probátus fúerit, acei
aE élet koronáját. Alleluja. piet corónam vitae. Allelúja 
r. (Sirák 45, 9.) Szerette öt l r. (Eceli. 45, 9.) Amávit 
az úr és felékesltette, a di- eum Dóminus, et ornávit 
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esélség köntösébe öltöztette. eum: stolam glórlae lnduit 
Alleluja. eum. Allelúja. 

+A szent evangéliwn sza
kasza Szent Lukács szerlnt. 

(12, 35-40.) 

Az időben: Mondá jézus 
tanltványainak: Legye

nek felövezve csipllitek, és 
égő gyertyák kezeitekben ; 
magatok meg hasonl6k 
olyan emberekhez, kik uru
kat várják, midőn visszatér 
a menyegzllrlll, hogy mi
helyt jön és zörget, azonnal 
megnyissanak neki. Boldo
gok azok a szolgák, kiket 
midlln megjön az úr, ébren 
talál ; bizony mondom nék
tek, hogy felövezvén riia
gát, asztalhoz ülteti Oket, 
és odaáll szolgálni nekik. 
es ha a második őrváltás
kor és ha a harmadik Orvál
táskor jön, és Igy találja 
Oket, boldogok ama szolgák. 
Azt pedig tudjátok meg, 
hogy ha tudná a házigazda, 
mely órában jön a tolvaj, 
bizonyára ébren volna, és 
nem engedné házába be
törni. Ti ls legyetek készen, 
mert amely órában nem 
gondoljátok, eljön az Em
berfia. 

Felajánlásra. (Zs. 88, 25.) 
Vele lesz húségem és kegyel
mem, és felemelkedik a 
szarva nevemben. (H. i. : 
Alleluja.) 

Csendes imádság. A dicsé
ret áldozati adomá

nyait elhoztuk neked, 
Urunk, szenteid emlékeze-

+Sequéntia sancti Evangélli 
secúndum Lucam. (12, 

35-40.) 

I n illo témpore : Dixit je
sus discipulis suis : Sint 

lumbi vestri praecínctl, et 
lucérnae ardéntes in mánl· 
bus vestris, et vos similes 
hominibus exspectántlbus 
dóminum suum, quando re
vertátur a núptiis : ut, cum 
vénerit et pulsáverit, con
féstim apériant ei. Beáti 
servi illi, quos, cum vénerit 
dóminus, iovénerit vigllán· 
tes : amen dlco vobis, quod 
praecinget se, et fáciet lllos 
discúmbere, et tránsiens mi
nistrábit illis. Et si vénerit 
ln secúnda vigilia, et si ln 
tértia vigilia vénerlt, et ita 
invénerit, beáti sunt servi 
lill. Hoc autem scitóte, quó
niam si sciret paterfamlllas, 
qua hora fur venlret, vlgi
láret útlque, et non sineret 
pértodi domum suam. Et 
vos estöte parátl, quia qua 
hora non putátls, Fllius hó
minls véniet. 

Offertoriurn. (Ps. 88, 25.) 
Véritas mea, et misericórdia 
mea cum ipso: et in nómine 
meo exaltábitur cornu ejus. 
(T. P.: Allelúja.) 
C ecreta. Laudis tibi, Dó-
0 mine, hóstias immolá
mus in tuórum commemo
ratióne Sanctórum: quibus 
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tére, :iltaluk remélve szaba- nos et praeséntibus éxui ma
dulást a jelefl és a jövendő lis confldimus, et futúrls. 
bajoktól. A ml Urunk. Per Dómlnum nostrum. 

Áldozásra. (Mt. 24, 46- Communio. (Matth. 24, 
47.) Boldog az a szolga, kit 46-47.) Beátusservus,quem, 
mikor ura eljövend, ébren cum vénerit dóminus, invé
talál: bizony mondom nek- nerit vigilántem: amen dico 
tek, hogy minden vagyona vobis, super ómnia bona sua 
fölé rendeli őt. (H. i. : Alle- constltuet eum. (T. P.: Al-
tuja.) lelúja~ 

Áldozás utáni imá~. A l postcommunio. Refécti 
J-\ mennyei étellel és Jtal- l cibo, potúque caeléstl, 
lal megújulva, alázatosan l Deus noster, te súpplices 
kérünk téged, Istenünk, hogy l exorámus: ut, in cujus haec 
akinek lmlékezetére ma- commemoratióne percépí
gunkhoz vettük, annak 1 mus, ejus muniámur et pré
imádságában oltalmat talál-l cibus. Per Dóminum. 
junk. A mi Urunk. 

Nem-püipök hitvalló iinnep6n. 
ll. 

Bevonulásra. (Zs. 91, 13-14.) 1 lntroitus. (Ps. 91, 13-14.) 

lllirul majd az igaz, 111· ustus ut palma floré-
mint a pálma, gy a- bit: sicut cedrus Ll-
rapszik, mint a Li- bani multiplicábl-

banon cédrusa; el vannak l tur: plan tá tus in domo Dó
ők ültetve az úr házában, mini: in átriis dom us Dei 
lstenünk házának udvarai- nostri. (T. P. Allelúja, alle
ban. (H. i. Alleluja, alle· lúja.) (Ps. ibid., 2.) Bonum 
tuja.) (Zs. 91, 2.) Jó dolog est confitéri Dórnino: et 
az Urat dicsérni, nevednek, psállere nómini tuo, Altls
ó Felséges, éneket zengeni. sime. 1. Glória Patri et 
1. Dicsőség. Fflio et Spiritui San~to. 

Könyörgés. Légy jelen, Qrátio. Adésto, Dómine, 
Urunk, könyörgésünk- supplicatiónibus no

nél, amelyeket Szent N. hit- stri~. quas in beátl N. Con
vallód ünnepén eléd terjesz- fessóris tui solemnitáte de
tank: hogy akik a magunk férimus: ut, qui nostrae ju
ig3zvoltában nem blzha- stltiae fidúciam non habé· 
tunk, annak imádságában mus, ejus, qui tibi plácuit, 
találjunk segltséget, ki tet- précibus adjuvémur. Per 
szett néked. A ml Urunk. Dóminum. 
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Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beátl Pauli 
tolnak a korintusiakhoz irt Apóstoli ad Corlnthios. (1. 

levelébóL (1. 4, 9-14.) 4, 9-14.) 

Testvérek : Látványos-, fratres : Spectáculum fa
sága lettünk a világ- l cti sumus mundo, et 

nak, angyaloknak is, embe- Angells, et homfnibus. Nos 
reknek is. Mi oktalanok va- stult! propter Christum, vos 
gyunk Krisztusért, ti pedi~ autern prudéntes ln Christo: 
okosak Krisztusban; mt nos inflrmi, vos au tem for
gyöngék, ti pedig erősek; ti tes: vos nóbiles, nos au tem 
nemesek, mi pedig nemtele- lgnóbiles. Usque in hane 
nek. Mind ez óráig éhezünk horarn et esurlmus, et sitl
és szomjazunk, és nincs ru- mus, et nudi sumus, et cóla
hánk, és arcul veretünk, és phis caedlmur, et instábiles 
nincs otthon unk, és fára- sum us, et laborámus operán
dunk, saját kezünkkel dol- tes mánibus nostris : male
gozván; átkoznak minket és dícimur, et benedicimus: 
ml áldást mondunk; üldö- persecutiónem pátimur, et 
zést szenvedünk és mi eltűr- sustinémus: blasphemámur, 
jük; gyaláznak minket és mi et obsecrámus: tamquam 
imádkozunk; szinte salakja purgaménta hujus mundi 
lettünk ennek a világnak, facti sumus, ómnium peri
mindenek söpredékévé mind pséma usque adhuc. Non ut 
ezideig. Nem azért írom eze- contúndarn vos, haec scribo, 
ket, hogy megszégyenftse- sed ut fllios meos carlssi
lek titeket, hanem mint ked- mos móneo: in Christo jesu 
ves fiaimat intelek, a mi Dórnino nostro. 
Urunk jézus Krisztusban. 

Atvonulásra. (Zs. 36, 30, Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 
31.) Bölcseséget beszél az Os justi meditábitur sapién
igaznak szája, és i~azságot tiam, et lingua ej us loquétur 
szól nyelve. Y. Szfveben van judícium. J. Lex Dei ejus 
lstenenek törvénye, s nem in corde ipsfus: et non sup-
ingadozik lépése. plantabúntur gressus e jus. 

Alle~uja,alleiuja. Y.(Zs.lll, Allelúja, allelítja. U. (Ps. 
l.) Boldog az az ember, ki lll, 1.) Beátus vir, qui ti
az Urat féli: és parancsában met Dóminum: in mandátis 
nagy tetszését leli. Alleluja. ejus cupit nimis. Allelúja. 
(Hetvened vasárnap utlln az Alleluja és a Y. helyett a Beátus vir 

kezdet ú böj ti éneket mondjuk, 1282. 1.) 

A húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. Y. (Zs. 1l Allelúja, allelúja. Y. (Ps. 
lll, 1.) Boldog az az ember, lll, 1.) Beátus vir, qui ti-
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ki az Urat féli, és parancsai
ban nagy tetszését leli. Alle
luja. -r. (Ozeás 14, 6.) Virul 
majd az igaz, mint a liliom 
és mindörökké virágzik az 
úr előtt. Alleluja. 

oJ-4 A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(12, 32-34.) 

A : időben: Mondá jézus 
tanltványainak: Ne félj 

te kisded nyáj, mert tetszett 
a ti Atyátoknak, hogy nek
tek adja az országot. Adjá
tok el, amitek van, és adjá
tok oda alamizsna gyanánt; 
készltsetek magatoknak meg 
nem avuló erszényeket, ki
fogyhatatlan kincset meny
nyekben, hol a tolvaj hozzá 
nem fér, és a moly meg 
nem rontja. Mert ahol kin
csetek vagyon, ott lesten a 
szlvetek is. 

Felajánlásra. (Zs. 20.. 2-3.) 
Uram, hatalmadon örvend 
az igaz, és felette ujjong se
gltségeden; teljesitetted szl
vének kivánságát. 

(H. i.: Allelúja.) 

Csendes imádság. Add 
meg, kérünk, minden

ható lsten, hogy alázatos ál
dozatunk szenteid tisztele
tére kedves legyen előtted és 
testünket és lelkünket is 
tisztitsa meg. A mi Urunk 
Jézus Krisztus. 

Áldozásra. ( M t. 19, 28-
29.) Bizony mondom nek
tek, hogy tt, kik mindent el
hagytatok és engem követ-

Misszált>. 

met Dóminum: in mandátis 
ejus cupit nimis. Allelúja. 
'f. (Osee 14, 6.) justus ger
minábit sicut lllium: et flo
rébit in aetérnum ante Dó
minum. Allelúja. 

~Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. (12, 32-

34.) 

In illo témpore: Dixit jesus 
disclpulis suis: No li te t i

mére, puslllus grex, quia 
complácuit Patri vestro dare 
vobis regnum. Véndite quae 
possidétis, et date eleemó
synam. Fácite vobis sáccu
los, qui non veteráscunt, 
thesáurum non delieiéntem 
in eaelis: quo fu r non appró
piat, neque tinea corrúmpit. 
Ubi enim thesáurus vester 
est, ibi et cor vestrum erit. 

Offertorium. (Ps. 20, 2-3.) 
ln virtúte tua, Dómine, lae
tábitur justus, et super sa
lutáre tuum exsultábit vehe
ménter: desidérium Animae 
ejus tribuisti ei. (T. P. : 
Allelúja.) 

Secreta.. Praesta nobis, 
quaesumus, omnipo

tens Deus: ut nostrae hu
militátis oblátio, et pro tuó
rum tibi grata sit honóre 
Sanctórum, et nos córpore 
páriter et mente purlficet. 
Per Dóminum. 

Communio. (Matth. 19, 28 
et 29.) Amen dico vobis: 
quod vos, qui reliqulstls 
ómnia, et secúti estis me, 

82 
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tetek, százannyit kaptok és l céntuplum accipiétis, et vi
az örök életet fogjátok örö- tam aetérnam possldébitls. 
k~lni. (H. i. : Alleluja.) (T. P.: Allelúja.) 

A ldozás utáni imádság. Ké- postconununio. Quaesu
ft rünk, mindenható lsten, mus, omnipotens Deus: 
hogy mi, akik ezt a mennyei .

1 

ut, qui caeléstia aliménta 
táplálékot magunkhoz vet- percépimus, intercedénte 
tük, Szent N. hitvallód köz- beáto N. Confessóre tuo, per 
benjárására minden bajtól

1 
haec contra ómnia advérsa 

védve legyünk. A mi Urunk. ! muniámur. Per Dóminum. 
Ebben a misében a Quae mihl kezdeta szentlecke (834. 1.) és 
a Homo quidarn kezdetü evangélium (1125. 1.) is mondható. 

Szent apát Onnep~n. 
Bevonulásra. (Zs. 36, 30-31.) l lntroitus. (Ps. 36, 30-31.) 

ll ö leseséget beszél az ll]s j usti meditábitur sa-
igaznak szája, és : piéntiam, et lingua 
i~azságot szól nyel- 1 ejus loquétur judl-

ve; szlveben van lstenének ! ci um: lex Dei e jus in corde 
törvénye. (H. i. Alleluja, al- ipslus. (T. P.: Allelúja, alle
leluja.) (Zs. 36, 1.) Ne irigy- lúja.) (Psalm. ibid., 1.) Noli 
kedjél az elvetemültekre, ne aemulári in malignántibus: 
féltékenykedjél a gonoszte-l neque zeláveris faciéntes 
vllkre. f. Dicsőség. iniquitátem. J. Glória Patri. 

Könyörgés. Szent N. apát 
1 
Qrátio. lntercéssio nos, 

közbenjárása, kérünk, i quaesumus, Dómine, 
Urunk, ajánljon minket, 1 beáti N. Abbátis commén
hogy amire saját érdemeink det: ut, quod nostris méri
elégtelenek, azt az 4 pártfo- tis non valémus, ejus patro
gására kapjuk meg. A mi cfnio assequámur. Per Dó-
Urunk. minum. 

Szentlecke a Bölcseség köny-
véMI. (Sirák 45, 1-6.) 

Ked ves volt lsten és em
berek előtt: áldva le

gyen emléke. Hasonlóvá 
tette őt dicsőségben a szen
tekhez, és naggyá az ellen
ségek megfélemlltésében; 
bősz állatok szeltdültek meg 
szavával. Megdicsőítette őt 
királyok szlne előtt és pa-

Léctio llbri Sapléntiae. 
(Eceli. 45, 1-6.) 

Dlléctus Deo et homlni
bus, cujus memória ln 

benedictióne est. Similern il
Ium fecit in glória sanctó
rum, et magnificávit eum in 
tímóre inimicórum, et ln 
verbis suis monstra placávlt. 
Glorificávit illum in con· 
spéctu regum, et jussit illi 
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rancsokat adott neki népé
hez és megmutatta neki di
csliségét. Hűsége és szelld
sége miatt szentté tette lit 
és kiválasztotta minden élő 
közül. Megengedte, hogy 
hallja szavát és bevezette a 
felhllbe. Parancsokat adott 
neki szemtili szembe, az élet 
és a fegyelem törvényét. 

Atvonulásra. (Zs. 20, 4-5.) 
Uram, eléje siettél boldogltó 
áldással, fejére drágakliből 
koronát helyeztéL t. Éltet 
kért tliled, s te megadtad 
neki, hogy sokáig éljen, idlit
le11 'dlikig. 

coram pópulo suo, et ostén
dit illi glóriam suam. Jn fide, 
et lenitáte ipsfus, sanetum 
fecit illum, et elégít eum ex 
omni carne. Audivit enim 
eum, et vocem ipslus, et ln
dúxit illum in nubem. Et 
dedit illi coram praecépta, et 
legern vitae et disciplinae. 

Graduale. (Ps. 20, 4-5). 
Dómine, praevenlsti eum in 
benedictiónibus dulcédinls: 
posulsti in cápite ejus coró
nam de lápide pretióso. f, 
Vitam pétiit a te, et tribuist! 
ei longitúdinem diérum in 
saeculum saeculi. 

AUeluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
91, 13.) Virul majd az igaz, 91, 13.) justus ut palma flo
mint a pálma, gyarapszik, l rébit: sicut cedrus Liban l 
mint a Libanon cédrusa. Al- multlplicábitur. Allelúja. 
lel uj a. 
(Hetvened vasárnap utin az Alleluja b 1. helyett a Beitua vir 

kezdetil bOjti éneket mondjuk 1282. 1.) 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

AUeluja, alleluja. 1. (Zs. J' Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 
91, 13.) Virul majd az igaz, 91, 13.) justus ut palma flo
mlnt a pálma, gyarapszik, ré bit: sicut cedrus Liban i 
mint a Libanon cédrusa. Al- multiplicábitur. Allelúja. 1. 
leluja. r. (Ozeás 14, 6.) Vi- (Osce 14, 6.) justus germi
rul majd az igaz, mint a li- ná bit sicut lllium: et floré
Hom és mindörökké virágzik bit in aetérnum ante Dómi-
az úr ellitt. Alleluja. num. Allelúja. 

+A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(19, 27-29.) l (19, 27-29.) 

Az időben: Mondá Péter }" illo témpore: Dixit Pe
Jézusnak : Ime mi el- trus ad jesum: Ecce nos 

hagytunk mindent és követ- ll rellquimus ómnia, et secúti 
tünk téged; mit fogunk te- sum us te: quid ergo erit 
hát kapni? jézus pedig mon- . nobis? jesus autern dixit 

82• 
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dá nekik: Bizony mondom j illis: Amen dico vobis, quod 
nektek, hogy ti, kik engem i vos, qui secúti estis me, in 
követtetek, az újjászületés-J regeneratióne, cum séderit 
kor, midön az Emberfia az ö . Fllius hóminis in sede ma
fölségének trónján fog ülni, ! jestátis suae, sedébitis et vos 
ti is tizenkét széken fogtok l super sedes duódecim, ju
ülni, ftélvén Izrael tizenkét dicántes duódecírn tribus 
nemzetsége felett. És mind- Israel. Et omnis, qui reJl
az, aki elhagyta házát, vagy 1 querit domum, vel fratres, 
fivéreit, vagy nővéreit, vagy aut soróres, aut patrem, aut 
atyját, vagy anyját, vagy matrem, aut uxórem, aut fl
feleségét, vagy gyermekeit, llos, aut agros, propter no
vagy földjeit az én neve- men meum, céntuplum accf
mért, százannyit kap és az piet, et vitam aetérnam pos
örök életet fogja örökölni. sidébit. 

Felajánlásra. (Zs. 20, 3, 4.) Offertorium. (Ps. 20, 3 et· 
Uram, teljesitetted szlvének 4.) Desidérium ánimae ejus 
kivánságát, nem tagadtad tribulsU ei, Dómine, et vo
meg tőle ajkának óhajtását; luntáte labiórum ejus non 
fejére drágakőból koronát fraudásti eum: posuisti ln 
helyeztél. (Húsvéti időben: cápiteejus corónem de lápide 
Alleluja.) pretióso. (T. P.: Alleluja.) 

Csendes imádság. Az ol
tárra tett adományok, 

Urunk, kérünk, Szent N. 
apát imádságára váljanak 
üdvösségünkre. A mi Urunk 
jézus Krisztus. 

Áldozásra. (Luk. 12, 42.) 
Hű és okos sáfár, kit az úr 
háznépe fölé rendel, hogy 
búzát adjon nekik mérték 
szerint a maga idejében. (H. 
i.,: Alleluja.) 

Aldozás utáni imádság. 
Oltalmazzon meg min

ket, Urunk, szentségednek 
vétell.vel együtt Szent N. 
apát k )zbenjárása, hogy egy
részt kiváló életének hatá
sait tapasztaljuk, másrészt 
közbenjárásának segltségét 
elnyerjük. A mi Urunk. 

Secret,a. Sacris altáribus, 
Dómine, hóstlas SURer

pósitas sanctus N. Abbas, 
quaesumus, in salútem no
bis provenire depóscat. Per 
Dóminum. 

Conununio. (Luc. 12, 42.) 
Fidélis servus et prudens, 
quem constltuit dóminus su
P.er farniliam suam: ut det 
11lis in témpore trltici men
súram. (T. P.: Alleluja.) 

Postconununio. Prótegat 
nos, Dómine, cum tul 

perceptióne sacraménti beá
tus N. Abbas, pro nobis in
tercedéndo: ut, et conversa
tiónis ejus experiámur in
slgnia, et intercessiónis per
cipiámus suffrágia. Per Dó
minum. 
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ll ~~Ü~E!1 f\Ö~Ö~ MI~ÉI. 
Vértanu-szüz Gnoepén. 

l. 

Bevonulásra.(Zs. 118,46-47.) Introitus. (Ps. 118, 46-47.) 

Dlizonyságaidról kirá- ~~oquébar de testimó-
lyok előtt beszélek niis tu is in conspéctu 
és nem szégyenülök regum, et non con-

meg: parancsaidról elméi- fundébar: et meditábar in 
kedem, mert szeretem őket. mandátis tuis, quae diléxi 
(H. i. Alleluja, alleluja.) (Zs. j nimis. (T. P.: Alleluja, alle
liS, l.) Boldog!)k, kiknek tuja.) (Ps. ibid., l.) Beáti 
útja szeplőtelen, kik az úr immaculáti in via: qui ám
törvénye szerint járnak. 8'. buJant in lege Dóminl. J. 
Dicsliség. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki ha- Qrátio. Deus, qui inter cé
talmad egyéb csodái tera poténtiae tuae mi

között, a gyönge nemnek rácula, étiarn in sexu frágili 
is megadtad a vértanuság victőriam martyrii contu
diadalát, engedd kegyesen, llsti: concéde propiti us; ut, 
hogy akik Szent N. szüzed qui beátae N. VIrginis et 
és vértanud születésnapját Mártyris tuae natalieia cóli
ünnepeljük, példájára lép- mus, per ejus ad te exémpla 
teinket hozzád irányltsuk. gradiámur. Per Dóminum 
A mi Urunk. nostrum. 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. 
véből. (Sirák 51, 1-8, 12.) l (Eceli. 51, l-8 et 12.) 

Hadd magasztaljalak, confitébor tihi, Dómine 
Uram, királyom l Es dl- rex, et collaudábo te 

csérjelek téged, szabadltó Is-~ Deum salvatórem meum. 
tenern l Hadd hirdessem ne- Confitébor nómini tuo: quó
vedet, mert segltőm és ol-, niam adjútor, et protéctor 
talmazóm lettéli Megmen- factus es mihi, et liberásti 
tetted testemet az enyészet- , corpus meum a perditióne, 
től, a gonosz nyelv tőrétlil, l a láqueo linguae inlquae, et 
s a hazugságot cselekvők aj- ! a lábiis operántium mendá
kától, és megsegitettél a tá- l cium, et in conspéctu astán
madókkal szemben. Meg- j tium factus es mihi adjútor. 
mentettél neved nagy ke- ~ Et liberásti me secúndum 
gyessége szerint a prédára multitlldinem misericórdiae 
lesli ordítozóktól, és azok ! nórninis tui a rugiéntibus, 
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kezéből, kik életemre tör- i praeparátis ad escam, de 
tek, a nagy szorongatásból, i mánibus quaerénlium áni
mely körülvett engem, a i mam meam, et dc portis 
fojtó lángtól, mely körül- ! tribulatiónum, quae circum
vett, úgyhogy meg sem per- dedérunt me: a pressúra 
zsel6dtern a tűzben, az al- flammae, quae circumdedit 
világ méhének rnélységéből, me, et in rnédio ignis non 
az elveternült nyelvtlll és a sum aestuáta: de altitúdlne 
hazug beszédtől, a gonosz ventrls fnferi, et a· lingua 
királytól és az álnok nyelv- coinquináta, et a verbo men
t61. Mindhalálig dicsérje lel- dácii, a rege infquo, et a 
kem az Urat, mert megmen- lingua injústa: laudábit us
tetted a benned bízókat, que ad mortem ánima mea 
és kiszabadilottad őket a Dóminurn: . quóniarn é ru is 
pogányok kezéből, Urunk, l sustinéntes te, et liberas cos 
Istenünk. de mánibus géntitim, Dó-

mine Deus noster. 
Atvonulásra. (Zs. 44, 8.) Graduale. (Ps. 44, 8.) Di-

Szereted az igazságot és 11exfsti justltiam, et odlsti 
gyalötöd a gonoszságot, f., iniquitátern. f. Proptérea 
Azért kent föl téged az ls- unxit te Deus, Deus tuus, 
ten, a te Istened, az öröm l óleo laetitiae. 
olajával. 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. 'l Allelúja, allelúja. Y. (lb., 
44, 15-16.) Szüzi társnői kö- 15 et 16.) Adducéntur Regi 
vetik a királyhoz, követik virgines post eam: próximae 
6t hozzád társnői örven-, ejus afferéntur tibi ln laetf-
dezve. Alleluja. tta. Allelúja. 

Hetvenedvasárnap után az Allfluja és "W. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. Jöjj Krisztus 'l Tractus. Veni, sponsa Ch ri
jegyese, vedd a koronát, me- sti, áccipe corónarn, quam 
ly et mindörökre neked kész!- l tibi Dórninus praeparávit in 
tett az úr: kinek szereteté-l aetérnum: pro cujus am ó re 
ért véredet ontottad. r. (Zs. sánguinem tuum fudlsti. 1. 
44, 8, 5.) Szereted az igazsá- (Ps. 44, 8 et 5.) Dilexlstl ju
got és gyűlölöd a gonoszsá- stftiarn, et odisti iniquitá
got, azért kent föl téged az tem: proptérea unxi t te 
lsten, a te Istened az öröm l Deus, Deus tuus, óleo laeti
olajával, társaid felett. 1. tiae prae consórtibus tuis. 
Kelj .útra ékességedben és 8'. Spécie tua, et pulchritú
szépseg~dben, haladj szeren- dine tua inténde, próspere 
csével es diadalmaskodjál. ! procéde, et regna. 

Hú5véti időben a graduale helyett tzt mondjuk: 
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Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
44, 15-16.) Szüzi társnői kö- 44, 15 et 16.) Adducéntur 
vetik a királyhoz, követik regi virgines post eam: pró
öt hozzád társnői örvendez- xirnae ejus afferéntur tibi 
ve. Alleluja. r. (Zs. 44, 5.) in laetitia. Allelúja. r. (lb., 
Kelj útra ékességedben és 5.) Spécie tua, et pulchritú
szépségedben, haladj sze- dine tua inténde, próspere 
rencsével és diadalmaskod- procéde, et regna. Allelúja. 
jál. Alleluja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia saneti Evangé1ii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(25, 1-13.) (25, 1-13.) 

Az időben: Mondá Jézus J n illo témpore: Dixit jesus 
tanltványainak e példa- disclpulis suis parábolam 

beszédet: Hasonló lészen a hane: Simile erit regnum 
mennyek országa tfz szüz- caelórum decern virginibus: 
höz, kik vévén lámpásaikat, quae accipiéntes lámpades 
a vőlegény és .menyasszony suas,exiérunt óbviam sponso 
elé menének. Öten pedig kö- et sponsae. Quinque autern 
zülük esztelenek voltak és ex eis erant fátuae, et quin
öten okosak; me rt az eszte- que prudéntes: sed quinque 
l enek lámpásaikat véve, fátuae, accéptis lampádibus, 
nem vittek olajat maguk- non sumpsérunt óleum se
kal, mlg az okosak lám pá- cum: prudéntes vero acee
saikkal együtt olajat vittek pérunt óleum in vasis suis 
edényeikben. Késvén pe- cum lampádibus.Moram au
dig a vőlegény, mindnyá- tem faciénte sponso, dormi
jan elálmosodtak és elalvá- tavérunt omnes, et dormié
nak. Éjfélkor azután · kiál- run t. Média autern nocte ela
tás hallatszék: Ime jön a vő- mor factus est: Ecce spon
legén y, jertek ki elébe. sus venit, exlte óbviam ei. 
Akkor mind fölkelének ama Tunc surrexérunt omnes vfr
szüzek és rendbehozák lám- gines illae, et ornavérunt 
pásaikat. Az esztelenek pe- lámpades suas. Fátuae au
dig mondák az okosoknak: tem sapiéntibus dixérunt: 
Adjatok nekünk olajotok- Date nobis de óleo vestro: 
ból, mert lámpásaink kial- quia lámpades nostrae ex
szanak. Felelének az oko- stinguúntur. Respondérunt 
sak, mondván: Nehogy ne- prudéntes, dicéntes: Ne 
künk is, nPktek is kevés le- forte non sufffciat nobis, et 
gyen, menjetek inkább az vobis, ite pótius ad vendén
árusokhoz és vegyetek ma- tes, et émite vobis. Dum au
gatoknak. Amíg pedig vá-1 tem irent émere, venit spon-
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sárolni jártak, megérkezék a sus: et quae parátae erant, 
völegény és akik készen vol- intravérunt cum eo ad nú
tak, bemenének vele a me- ptias, et clausa est jánua. 
nyegzöre: és hezáratott az Novissime vero véniunt et 
ajtó. Végre megjövének a réliquae vírgines, dicéntes: 
többi szűzek is, mondván: Dómine, Dómine, á pe ri no
Uram, uram l nyiss ki ne- bis. At ille respóndens, ait: 
künk. Ő pedig felelvén, Amen dico vobis, néscio 
mondá: Bizony mondom vos. Vigiláte ítaque, quia 
nektek, nem ismerlek tite-i nescitis diem, neque horam. 
ket. Ébren legyetek tehát, 
mert nem tudjátok a napot, sem az órát. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 15, Offertorium. (Ps. 44, 15 
16.) Szűzi társnői követik a et 16.) Afferéntur regi vlrgi
királyhoz, követik öt hozzád n es post eam: próximae 
társnői örvendezve, ujjon- ejus afferéntur tibi in laetf
Kással: bevezetik öket az tia, et exsultatióne: addu
Urnak, a Királynak temp- céntiu in templum Regi 
lomába. (H. i. : Alleluja.) Dómino. (T. P. : Allelúja.) 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, az adomá- múnera, quae in beátae 

nyokat, melyeket Szent N. N. Virginis et Mártyris tuae 
szűzed és vértanud ünnepén solemnitáte deférimus: eu
neked hozunk, az ö oltalmá- jus nos confidimus patrod
tól remélve szabadulásun- nio liberári. Per Dóminum 
kat. A mi Urunk. nostrum. 

Áldozásra. (Zs. 118, 78, Communio. (Ps. 118, 78 
80.) Érje szégyen a kevélye- et 80.) Confundántur su
ket, mert ök csalárdul go- pérbi, quia injúste iniqultá
noszat művelnek ellenem, tem fecérunt in me: ego au
én azonban elmélkedem ren- tem in mandátis tuis exer
deleteiden, s törvényeiden, cébor, in tuis justificatióni
hogy meg ne szégyenüljek. bus, ut non confúndar. (T. 
<J;i· i.: Alleluja.) P.: Allelúja.) 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Auxilién· 
A vett misztériumok, tur nobis, Dómine, 

Urunk, segitsenek meg min- sumpta mystéria: et, inter
ket és Szent N. sz ű zed és vér- cedénte beáta N. VIrgine 
tanud közbenjárására erő- et Mártyre tua, sempitérna 
sltsenek minket mindenkor fáciant protectióne gaudére. 
oltalmukkaL A mi Urunk. , Per Dóminum. 
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Vértanu-szúz Oonepén. 

Il. 

BeTonulásra.(Zs.118, 95-96.): Introitus. (Ps. 118, 95-96.) 

llesnek reám a bűnö- ! Ile exspectavérunt pec-
sök, hogy elveszit- catóres, ut pérde-
senek, de én bizony- rent me: testimónia 

sága4dra figyelek, Uram: lá- tua, Dómine, intelléxi: om
tom, hogy minden dolog vé- nis consummatiónis vidi fl
ges, legyen bármily tökéle- nem: lat um mandátum tu
tes, de a te parancsolatod um nimis (T. P. : Allelúja, 
bizony megmarad. (H. i.: Al- allelúja.) (Ps. ibid., 1.) Beáti 
leluja, alleluja.) (Zs. 118, 1.) immaculáti in via: qui ám
Boldogok, kiknek útja szep-' buJant in lege Dómini. Y. 
h:ltelen, kik az úr törvénye Glória Patri et Fllio et Spi
szerint járnak. Y. Dicsöség. rítuí Sancto. 

Könyörgés. Esdjen ki szá- Qrátio. Indulgéntiam no
munkra, kérünk, Urunk• l bís,quaesumus,Dómine, 

bocsánatot Szent N. szűz és beáta N. Virgo et Martyr 
vértan u, ki a tisztaságnak implóret: quae tibi grata 
érdeme és hatalmadnak semper éxstitit, et mérito 
megvallásamiatt mindenkor castitát is, et tuae profes-
kedves volt előtted. A mi. sióne virtútis. Per Dóminum. 

Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. 
véMI. (Sirák 51, 13-17.) (Eceli. 51, 13-17.) 

Uram, Istenem, fölemel- Dómine Deus meus, exal
tem a földről szavamat tásti super terram ha

és könyörögtem, hogy meg- bitatiónem meam, et pro 
menekedjem a haláltól. Kiál- morte defluénte deprecáta 
tottam az Úrhoz, Uram aty- sum. lnvocávi Dóminum 
jához, hogy ne hagyjon szo- patrem Dómini mei, ut non 
rongatásom napján, a ke- derelínquat me in die tribu
vélyek idejében segitség nél- latiónis meae, et in témpore 
kül. Hadd dicsérjem neve- superbórum sine adjutório. 
det szüntelen és magasz- Laudábo nomen tuum assi
talva emlcgessem. Imám due, et collaudábo illud in 
ekkor meghallgatásra talált; confessióne, et exaudíta est 
megszabadUottál a romlás- orátio mea. Et Iiberás ti me de 
tól és megmentettél a szo- perditióne, et eripuísti me de 
ron ga tás napjától.· Ezért ma- témpore iníquo. Proptére a 
gasztallak, és dicsőítlek té- confitébor, et laudem dicarn 
ged, lJ run l< Isteniink! , tihi, Dómine Oen~ noster. 
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Atvonulásra. (Zs. 45, 6, j' Graduale. (Ps. 45, 6 et 5.) 
5.) Megsegíti őt az lsten Adjuvábit eam Deus vultu 
arca: benne van az lsten,, suo: Deus in médio ejus, non 
meg nem inoghat "'!. A fo- commovébitur. f. Flúminis 
lyó árja örvendezteti meg . ímpetus taetíficat civitátem 
az lsten városát, a Fölséges! Dei: sanctificávit taberná-
megszentelte hajlékát. j culum suum Altíssimus. 

Alleluja, alleluja. 8'. Bölcs. Allelúja, allelúja. "'!. Haec 
szúz ő, és az okosak közül l est virgo sápiens, et una de 
való. Alleluja. ! número prudénlum.AIIelúja. 
(Hftvrnedvasftrnap utftn az Alleluja és "'!. helyett Veni Spoma 

kezdetú böjti fneket mondjuk, J 302. l.) 

A hús\'Hi idOben a traduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. Bölcs Allelúja, allelúja. "'!. Haec 
szúz ő, és az okosak közül est virgo sápiens, et una de 
való. Alleluja. "'!. (Bölcs. número prudéntum. Alle· 
4, 1.) ó be szép a tisz- lúja. "'!. (Sap. 4, l.) O quam 
ta llemzedék dicsőségében l pulchra est casta generátlo 
Alleluja. cum claritátel Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- + Sequéntia sancti Evangétü 
Icasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum . 

. (13, 44-52.) . l . (13, 44-52.) 

Az időben: Mondá Jézus l" illo témpore: Dixit jesus 
tanltványainak e pél-~ disclpulis suis parábolam 

da beszédet: Hasonló meny- hane: Simile est regnum cae
nyek országa a szántóföldön lórum thesáuro abscóndito 
elrejtett kincshez, melyet az in agro: quem, qui invénit 
ember, aki megtalált, eldu- homo, abscóndit, et prae 
gott s azon való örömében gáudio illius vad it, et vendit 
megyen és eladja minden univérsa, quae habet, et 
vagyonát, és megveszi azt a emit agrum illum. Iterum 
szántóföldet. Ismét hasonló simile est regnum caelórum 
a mennyek országa a keres- hórnini negotiatóri, quae
kedő emberhez, ki szép rénti bonas margaritas. ln
gyöngyöket keres. Találván vénta autern una pretiósa 
pedig egy drága gyöngyöt, margarita, ábiit, et véndi· 
elment és eladá minden va- dit ómnia, quae hábuit, et 
gyonát, és megvevé azt. ls· emit eam. Iterum simile est 
mét hasonló a mennyek or- regnum caelórum sagénae 
szága a tengerbe vetett há· l missae in mare, et ex omni 
Jóhoz, rncly mindenféle ha- génere píscium congregánti. 
tat összefog, metvet. midőn l Quam, cum impléta esset, 
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megtelt, kihúztak a partra educéntes, et secus litus se
és leülvén, kiválogatták, a déntes, elegérunt bonos in 
javát az edényekbe, a selej- vasa, malos autern foras mi
teset pedig kivetették. Igy sérunt. Sic erit in consum
lesz a világ végén is: Majd matióne saeculi: exlbunt 
kimennek az angyalok, és Angeli, et separábunt ma
az igazak közül kiválaszt- Ios de médio justórum, et 
ják a gonoszokat, és a tüzes mittent eos in camlnum 
kemencébe vetik őket; ott ignis: ibi erit fletus, et stri
lészen slrás és fogak csikor- dor déntium. lntellexlstis 
gatása. Értettétek-e mind- haec ómnia? Dicunt ei: 
ezeket? Felelék neki: Igen. Etiam. Ait illis: Ideo omnis 
ő pedig mondá nekik: Azért scriba doctus in regno cae
minden lrástudó, aki tanit- lórum similis est hórnini 
vány lett a mennyek orszá- patrifamllias, qui profert de 
gában, hasonló a házigazda thesáuro suo nova et vétera. 
emberhez, aki kamrájából 
újat és régit hoz elő. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 3.) Offertorium. (Ps. 44, 3.) 
Kedvesség ömlik el ajka- Diffúsa est grátia in láblis 
don; azért áldott meg téged tuis: __ proptérea benedixit te 
örökre az lsten, és mind- Deus ln aetérnum, et in sae
örökön örökké. (H. i. : Alle- culum saeculi. (T. P. : Al-
luja.) leluja.) 

Csendes imádság. A szent secreta. Hóstias tibi, Dó
N. szüzed és vértanud · mlne, beátae N. Vlrgi

érdemeiért neked hozott ado- nis et Mártyr is tuae dicátas 
mányokat fogadd el, Urunk, méritls, benignus assúme: 
jóságosan és add, hogy örök et ad perpétuum nobis tri
segitségünkre legyenek. A bue provenfre subsldium. 
mi Urunk. Per Dóminum. 

ÁldoZásra. (Zs. 118, 121- Commwúo. (Ps. 118, 121, 
122. 128.) Igazat és heireset 

1

122 et 128.) Feci judícium et 
cselekszem, Uram, e ne justltiam, Dómine, non ca
nyomjanak engem a kevé-,lumniéntur mihl supérbi: ad 
lyek; azért követem minden ómnia mandáta tua dirigé
parancsolat odat, és gyűlö-, bar, omnern viam iniquitá
lök minden hamis utat. (H. tis ódio hábui. (T. P. : Al-
i. : Alleluja.) , leluja.) 

Áldozás utáni imádság. Az l f:::>ostcommunio. Divini 
t-\ isteni adomány bősé-, múneris largitáte sa
gével betöltve, kérünk té- l tiáti, quaesumus, Dómine 
ged, Urunk Istenünk, hogy l Deus noster: ut, interce-
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Szent N. szüzed és vértanud ! dénte beáta N. Virgine et 
közbenjárására szüntelenül 1

1 

Mártyre tua, in ejus semper 
ebben részesülve élhessünk. participatióne vivámus. Per 
A mi Urunk. Dóminum nostrum. 
(Ebben a szentmlsében az Accessérunt kezdetű 877. 1. szent

evangélium ls mondható.) 

Több vértanu-szGz iinnepén. 
Szentmise: Me exspectavérunt (1305. 1.), az alabbiak kivételével. 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérünk, Urunk mus, Dómloe Deus no

Istenünk, hogy Szent N. és ster, sanctárum VIrginum et 
N. szüzeidnek és vértanuid- Mártyrum tuárum N. et N. 
nak győzelmét szantelen palmas incessábili devotióne 
áldozattal tiszteljük, hogy venerári: ut, qu as digna 
akiket méltó lelkülettel meg- mente non póssumus cele
ünnepelni nem tudunk, leg- bráre, humlllbus saltem fre
alább alázatos hódolattal quentémus obséquiis. Per 
tiszteljük. A mi Urunk Dóminum nostrum jesum 
jézus l(risztus. Christum. 

Szentlecke: De virginibus 1311. l, 

Csendes imádság. Tekints l secreta. lnténde, quaesu
le, kérünk, Urunk, az ál- mus, Dómine, múnera 

dozati adományokra, melye- altáribus tuis pro sanctá
ket Szent N. és N. szűzeid rum Virginum et Mártyrum 
és vértanuld ez ünnepnap- tuárum N. et N. festivitáte 
ján az oltárokra helyezünk, propósita: ut, sicut per haec 
hogy amint nekik e győze- beáta mystérla illis glóriam 
delmes misztériumok által contullsti; ita nobis indul
megadtad a dicsliséget, úgy géntiam largiáris. Per Dó
miattuk adj nekünk bocsá- minum nostrum jesum 
n~ tot. A mi Urunk jézus Christum Filium tuum: Qui 
l(risztus. tecum. , 
A ldozás utáni imád · . postconununio. Praesta 

/"\ Add meg nekünk, ~- nobis, quaesumus, Dó
rünk, Urunk, Szent N. és N. mine, intercedéntibus san
szúzeid és vértanuld közben- ct is Virginibus et Martyri
járására, hogy amit szánk- bus tuis N. et N. ut, quod 
kal veszünk, azt tiszta lélek-~ ore contingimus, pura mente 
kel fogadjuk. A mi Urunk capiámus. Per Dóminum 
jézus l(risztus. nostrum jesum Christum. 
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Nem-vértanu szúz ünnepén. 
l. 

Bevonulásra. (Zs. 44, 8.) Introitus. (Ps. 44, 8.) 

•

zereted az igazságot, ilexísti justítiam, et 
gyűlölöd a gonosz- od Isti iniquitátem: 
ságot; azért kent proptérea unxi t te 

fel téged az lsten, a te Iste- Deus, Deus tuus, óleo laeti
ned az öröm olajával, tár- tiae prae consórtlbus tuis. 
said felett. (H. i.: Allelúja, (T. P.: Allelúja, allelúja.) 
allelúja.) (Zs. 44, 2.) Szl- (Ps. ibid., 2.) Eructávit cor 
vern ünnepi szózattól árad, me um verbum bonum: d i co 
zengem dalomat a király-, ego ópera mea regi. t. Gló-
nak. t. Dicsöség. ria Patri. 

Könyörgés. Hallgass meg Qrátio. Exáudi nos, Deus 
minket, üdvözltó Iste- salutáris noster: ut, si

nünk, hogy amint Szent N. cut de beátae N. VIrginis 
szűzed ünnepének örvende- tuae festivitáte gaudémus; 
zOnk, úgy jámbor, áldoza- ita piae devotiónis erudiá
tos lelkOietében is növeked- mur afféctu. Per Dóminum 
jOnk. A ml Urunk. nostrum. 

Szentlecke Szent Pál apos
tolnak a korintusiakhoz Irt le
veléből.( 11.10,17-18; ll, 1-2.) 

Testvérek : Aki dicsekszik, 
. az úrban dicsekedjék; 

mert nem az a kipróbált, aki 
önmagát ajánlja, hanem akit 
az lsten aJánl. Vajha eltűr
nétek tólern egy kis balga
tagságot. Sőt viseljetek el 
engem is, mert isteni félté
kenységgel féltékenykedern 
reátok. Ugyanis eljegyezte
lek titeket egy férfiúnak, 
hogy mint tiszta szűzet ve
zesselek Krisztushoz. 

Atvonulásra. (Zs. 44, 5.) 
Kelj útra ékességedben és 
szépségedben, haladj szeren
csével és diadalmaskodjál. 
t. A hííségért, a szelídségért 

Léctio Eplstolae beáti Pauli 
Apóstoli ad Corinthios. (ll. 

10, 17-18; II, 1-2.) 

Fratres: Qui gloriátur, in 
Dórnino gloriétur. Non 

enim qui seípsum commén
dat, ille probátus est; sed 
quem Deus comméndat. 
Utinam sustinerétis módi
cum quid insipiéntiae meae, 
sed et supporUte me: ae
mulor enim vos Dei aemu
latióne. Despóndi enim vos 
uni viro virginem eastam 
exhibére Christo. 

Graduale. (Ps. 44, 5.) Spé
cie tua, et pulchritúdine tua 
inténde, próspere procédc, 
et regna. '$'. Propter veritá
tem, et mansuetúdinem, et 
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és az igazságért : s vezessen l justitiam: et d ed ú cet te mi-
csodálatosan jobb kezed. rabiliter déxtera tua. 

Alleluja, alleluja. 8'. (Zs. Allelúja, allelúja. 8'. (lb. 
44, 15-16.) Szúzi társnői kö- 15 et 16.) Adducéntur Regi 
vetik a királyhoz, követik őt virgines post e am: próxi
hozzád társnői örvendezve. mae ejus afferéntur tibi ln 
Alleluja. laetitia. Allelúja. 
HetvenedvasAmap utfln az Alleluja és a 8'. helyett ut mondjuk : 

Böjti ének. (Zs. 44, 11-12.) l Tractus. (Ps. 44. ll et 12.) 
Halljad, leányom, figyelj, Audi, filia, et vide, et in
hajtsd ide füledet j mert a cllna aurem tuam: quia con
király kivánja szépségedet. cupivit rex spéciem tuam. 
1. (U. o. 13, 10.) Esdik majd 1. (Ibid., 13 et 10.) Vultum 
tekintetedet valamennylen a tuum deprecabúntur omnes 
nép gazdagjai: királyleányok divites plebis: ffliae regum 
jönnek dicsőségedben. '·l in honóre tuo. 1. (Ibid., 15-
(U. o. 15-16.) Szüzi társnői 16.) Adducéntur Regi vlrgi
követik a Királyhoz, követik l nes post eam: próximae e jus 
őt hozzád társnői. 1. Neked afferéntur tibi. r. Afterén
viszik őket örvendezve, új- tur in laetitia, et exsulta
jongással: bevezetik a Ki-~ tióne: adducéntur in tem-
rály templomába. plum Regis. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk : 
Alleluja, alleluja. 1. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 

44, 15-16.) Szüzi társnői kö- 44, 15 et 16.) Adducéntur 
vetik a Királyhoz, követik őt R egi virgines posteam: p ró
hozzád társnői örvendezve. xirnae ejus afferéntur tibi 
Alleluja. 1. (Zs. 44, 5.) Kelj in laetitia. Allelúja. r. (lb., 
útra ékességedben és szépsé- 5.) Spécie tua, et pulchrltú
gedben, haladj szerencsével dine tua inténde, próspere 
és diadalmaskodjál. Alleluja. procéde, et regna. Allelúja. 

Szent evangélium: Simile erit, 1303.1. 

Felajánlásra. (Zs. 44, 10.) 1 Offertorium. (Ps. 44, 10.) 
Királyleányok jönnek dicső- Flliae regum in honóre tuo, 
ségedben j arannyal átszőtt, ástitit regina a dextris tuis 
sokszinú ruhában a királyné in vestltu deauráto, eireúrn
áll jobbodon. (H. i.: Alle- data varietáte. (T. P.: Alle-
lúja). lúja). 

Csendes imádság. Legyen secreta. Accépta tibi sit, 
elfogadott előtted, ...._ Dómine, sacrátae ple

Urunk,azadomány,melyet a bis oblátio pro tuórum ho
neked szentelt nép szenteid nóre Sanctórum: quorum se 
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tiszteletére bemutat, tudva, ! méritis, de tribulatióne per
hogy érdemeik miatt nyert a ceplsse cognóscit auxflium. 
bajban segítséget. A mi. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Mt. 25, 4, 6.) Conununio. (Matth. 25, 4 
Az öt okos szűz lámpásaival et 6.) Quinque prudéntes 
egyott olajat vitt edényé- virgines accepérunt óleum 
ben: éjfélkor azután kiáltás 1 in vas is suis cum lampádi
hallatszék: fme, jön a vóle-, bus: média autern nocte cla
gény, Jertek ki az úr Krisz- mor factus est: Ecce spon
tus ele be. (H. i.: Alleluja.) j sus ve.nit.: exíte óbviam Chr i· 
, sto Dommo. (T. P.: Alleluja.) 
A ldozás utáni imádság i postconununio. Satiásti, 
t-\ Betöltötted, Urunk, csa- • Dómine, farniliam tuam 
Jádodat a szent adományok-j munéribussacris: e jus, quae
kal, kérünk, üdí ts is fel min-

1 
sum us, semper interven

ket mindenkor annak a tióne nos réfove, cujus so
közbenjárására, akinek On- 1jJémnia celebrámus. Per Dó-
nepét üljük. A mi Urunk. minum. 

Nem-drtanu szGz Gnnepln. 
ll. 

Bevonulásra. (Zs. 44, 13, 15, Introitus. (Ps. 44, 13, 15 et 
16.) 16.) 

llsdik majd tekintete- fiuttum tuum depreca-
det valamennyien a búntur omnes divi-
nép gazdagai. Szúzi tes plebis: adducén-

társnői követik a Királyhoz, tur R egi v írgines post e am: 
követik őt hozzád társnői próximae ejus adducéntur 
örvendezve, ujjongással. (H. tibi in laetitia et exsulta
i.: Alleluja, alleluja.) (Zs. tióne. (T. P. : Allelúja, alle-
44, 2.) Szlvem ünnepi szó- lúja.) (Ps. ibid., 2.) Eructá
zattól árad, zengem dalo- vit cor meum verbum bo
mat a Királynak. ~. Di-, num: dico ego ópera mea 
csóség. i Regl. ~. Glória Patri. 

Könyörgés: Exaudi 1309. l. 
Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz Irt Após to li ad Corlnthios. (l. 

leveléből. (l. 7, 25-34.) 7, 25-34.) 

Testvérek : A szozekre fratres : De virginibus 
nézve nincs parancso- praecéptum Dómini 

l atom az úrtól: tanácsot non hábeo: consilium au
azonban adok, mint aki ir- tem do, tamquam miseri
galmasságot nyertem az úr- córdiam consecútus a Dó-
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tól, hogy hű legyek. Azt tar-l mino, ut sim fidélis. Existi
tom tehát, hogy ez jó a kö- mo ergo hoc bonum esse 
zelálló szükség miatt, hogy propter instántem necessi
jó az embernek úgy lennie. tátem, quóniam bonum est 
Feleséghez vagy-e kötve? hórnini sic esse. Aliigátus es 
Ne keress elválást. Feleség uxóri? noli quaerere solutió
nélkül vagy-e? Ne keress fe- nem. Solútus es ab uxóre? 
leséget. De ha feleséget ve- noli quaerere uxórem. Si au
szel, nem vétkeztél; és ha tem accéperis uxórem, non 
a szüz férjhez megy, nem peccásti. Et si núpserit vir
vétkezett. Azonban az ilye- go, non peccávit: tribula
neknek testi gyötrelmük le- tiónem tamen carnis habé
szeni Én pedig meg akarlak bunt hujúsmodi. Ego au
kimélni titeket. Azt mon- tem vobis parco. Hoc Ita
dom tehát, testvérek: Az que dico, fratres: Tempus 
i dll rövid; most már az van breve est: réliquum est, ut 
hátra, hogy azok is, akiknek et qui habent uxóres, tam
feleségük van, olyanok le- quam non habéntes sint: et 
gyenek, mintha nem volna; qui flent, tamquam non 
és akik sirnak, mintha nem flentes: et qui gaudent, tam
slrnának, és akik örvendez- quam non gaudéntes: et qui 
nek, mintha nem örvendez- emunt, tamquam non possi
nének, és akik vesznek, déntes: et qui utúntur hoc 
mintha nem volna birtokuk, mundo, tamquam non után
és akik élnek ezzel a világ- tur: praeterit enim figúra 
gal, mintha nem élnének; hujus mundi. Volo autern 
mert elmúlik ennek a világ- vos sine sollicitúdlne ~se. 
nak alakja. Én pedig azt Qui sine uxóre est, solileitus 
akarnám, hogy gond nélkül est, quae Dómini sunt, quó
legyetek. Akinek nincs fele- modo pláceat Deo. Qui au
sége, arra gondol, ami az tem cum uxóre est, solllci
Úré, hogyan tessék az lsten- tus est, quae sunt mundi, 
nek. Akmek pedig felesége quómodo pláceat uxóri, et 
van, arra gondol, ami a vi- divisus est. Et múller ln· 
lágé, hogyan tessék felesé-ll núpta, et virgo, cógitat quae 
gének, és meg van osztva .. Dómini sunt, ut sit sancta 
Mind a férjetlen asszony, l córpore et spiritu: in Christo 
min~ a szüz arra gondol, ami l Jesu Dórnino nostro. 
az Uré, hogy testben és lé- i 
le'ten szent legyen, a ml Urunk Jézus l(risztusban. 

tvonulásra. (Zs. 44, 12.) l Graduale. (Ps. 44, 12.) 
A Király kivánja szépsége- Concupivit Rex decórem tu
det, hisz ö az úr, a te ls-1 um, quóniam ipse est Dó
tenl'c1. ~- (U. o. ll.) Hall-. rninus Deus tuus. Y. (lhid., 
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jad, leányom, figyelj, hajtsd! ll.) Audi filia, et vide, et 
ide füledet. i inclína aurem tuam. 

Alleluja, alleluja."'#. Bölcs l Allelúja, allelúja. "W. Haec 
szüz ő és az okosak közüll est virgo sápiens, et una de 
való. Alleluja. 1 númeroprudentum.AIIelúja. 
Hetvened vasárnap utAn az Alleluja és a "'#. helyett ezt mondjuk : 

Böjp ének (Zs. 44, 12. 13, Tractus. (Ps. 44, 12, 13 et 
10.) lm, a Király kivánja lO.)Quia concupivit Rex spé
szépségedet. J. Esdik majd ciem tuam. "'#. Vultum tuum 
tekintetedet valamennyien deprecabúntur omnes divi
a nép gazdagai: királyleá- tes plebis: fili ae regum in ho· 
nyok jönnek dicsllségedben. nóre tuo. "'#. (Ibid., 15-16.) 
8'.(U. o. 15-16.)Szüzi társnői Adducéntur Regi virgines 
követik a Királyhoz, köve- post eam: próximae e jus af
tik lit hozzád társnői. f. Ne- teréntur tibi. r. Afferéntur 
ked viszik llket örvendezve, in laetitia, et exsultatióne: 
ujjongással: bev~zetik a Ki· adducéntur in templum Re-
rály templomába. gis. 

Húsvéti idöben a graduale helyett ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja."'#. Bölcs Allelúja, allelúja. 1. Haec 

szüz ll és az okosak közül est virgo sápiens, et una de 
való. Alleluja. "'#. (Bölcs. 4, número prudéntum. Alle
l.) Oh, be szép a tiszta nem- lúja. r. (Sap. 4, 1.) O quam 
zedék dicsllségében l Alle-~ pulchra est casta generátio 
l uj a. cum claritáte l Allelúja. 

Szent evangélium: Simile est, 1306. l. 
Felajánlásra (Zs. 44, 15- 1 Offertorium. (Ps. 44, l 5. 

16.) Szűzi társnlli követik a 16.) Afferéntur Regl virgi
Királyhoz, követik őt hoz- n es post eam: próximae e jus 
zád társnői örvendezve, afferéntur tibi in laetitia, et 
ujjongással: bevezetik öket exsultatióne: adducéntur in 
az úrnak, a Királynak temp- templum Regi Dómlno. (T. 
lomába. (H. i. Alleluja.) P. Alleluja.) 

(Csendes imAdsAg: Accépta, 1310. 1.) 
Áldozásra. (Mt. 13, 45-46.) Communio. (Matth. 13, 

Hasonló a mennyek országa 45-46.) Simile est regnum 
a kereskedő emberhez, ki caelórum hórnini negotia
szép gyöngyöket keres: ta- tóri, quaerénti bonas mar
láiván pedig egy drágagyön- garitas: in vén ta autern una 
gyöt, eladá minden vagyo- pretiósa margarita, dedit 
nát és megvevé azt. (H. i. j ómnia sua, et comparávit 
Alleluja.) , eam. (T. P. Alleluja.) 

(Áldozás utAni imádság : SatiAsti, 1311. 1.) 

HJ 
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A ~gsENill A~~gsONYO:f\ :f\Ögsö~ MI~ÉI. 
Vértanu szent asszony ünnepén. 

BevonulásrL (Zs. l l 8. 95-96.) l Introitus. (Ps. 118, 95-96.) 
esnek reám a bűnö- ~~e exspectavérunt pec-
sök, hogy elveszft- catóres, ut pérderent 
senek; de én bizony- me: testimónia tua, 

ságaidra figyelek, Uram: Dómine, intelléxi: omnis 
látom, hogy minden dolog consummatiónis vidi finem: 
véges, legyen bármily töké- latum mandátum tuum ni
letes, de a te parancsola- mis. (T. P. Allelúja, alle
tod megmarad. (H. i. Alle- !úja.) (Ps. ibid., l.) Beáti im· 
luja, alleluja.) (Zs. 118, 1.) maculátl ln via, qui ámbu
Boldogok, kiknek útja szep- lant in lege Dómini. r. Gló
llltelen, kik az úr törvénye rla Patri. 
szerlnt járnak. r. Dicsőség. 
K6nyörgés. lsten, ki hatal- Qrátio. Deus, qui inter cé

madnak egyéb csodál tera poténtiae tuae mi
között a gyönge nemnek is rácula étiarn in sexu frágili 
megadtad a vértanuság dia- victőriam martyrii contull
dalát, engedd kegyesen, st i: concéde p ropitius; ut, 
hogy akikSzent N. vértanud qui beátae N. Mártyris tuae 
születésnapját ünnepeljük, 

1 

natalltia cólimus, per ejus 
példájára lépteinket hozzád ad te exémpla gradiámur. 
irányítsuk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

Szentlecke: Conflt~bor tibi, 1301. l· 
Atvonulásra. (Zs. 44, 8.) Graduale. (Ps. 44, 8.) Di-

Szereted az igazságot és gyű- Iexisti justit iam, et od Isti 
lölöd a gonoszságot. r. Azért iniquitátem. r. Proptérea 
kent föl téged az Isten, a te unxit te Deus, Deus tuus, 
Istened, az öröm olajával. óleo laetitiae. 

Alleluja, alleluja. r. (U. Allelúja, allelúja. r. (lb., 
o. 5.) Kelj útra ékességed- 5.) Spécie tua, et pulchritú
ben és szépségedben, ha- dine tua inténde, próspere 
ladj szerencsével és diadal- procéde, et regna. Allelúja. 
maskodjál. Alleluja. 
(Hrtvenedvasárnap utAn az Alleluja és a J. helyett a Veni 

sponsa kezdeU böjti éneket mondjuk, 1302. 1.) 
Húsvéti időbe[ a graduale helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. J. (Zs. 'l Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 
44, 5.) Kelj útra ék !SSéged- 44, 5.) Spécie tua, et pulchri
ben és szépségedben. haladj túdine tua inténde, próspere 
szerencsével és dia lalmas- procéde, et regna. Allelúja. 
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kodjál. Alleluja. f. A hűsé- f. Propter veritátem, et 
gért, a szelidségért és az mansuetúdinem, et justi
igazságért: s vezessen té- tiam: et dedúcet te mirabi· 
ged csodálatosan jobb ke-l liter déxtera tua. Allelúja. 
zed. Alleluja. 

Szent evangélium : Simile est, 1306. t. 
Felajánlásra. (Zs. 44, 3.) l Offertorium. (Ps. 44, 3.) 

Kedvesség ömlik el ajkadon, Diffúsa est grátia in lábils 
azért áldott meg téged tuis: proptérea benedixit te 
örökre az Isten, és mindörö-J Deus in aetérnum, et in sae-
kön örökké. Alleluja. culum saeculi. Alleluja. 
( Hetvenedvasárnap után az offertorium végén az alleluja elmarad.) 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine 
el, Urunk, az adomá- múnera, quae in beátae 

nyokat, melyeket Szent N. N. Mártyris tuae solemni
vértanud ünnepénneked ho- táte deférimus: cujus nos 
zunk, az ő oltalmától remélve confidimus patroclnio libe-
szabadulásunkat. A mi. rári. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Zs. 118, 161- Communio. (Ps. 118, 161-
162.) Fejedelmek üldöznek 162.) Prlncipes persecútl 
ok nélkül engem, de csak a sunt me gratis, et a verbis 
te igéidtől fél szlvem: úgy tuis formidávit cor meum: 
örvendek fgéreteidnek, mint laetábor ego super előquia 
aki sok zsákmányra tesz tua, quasi qui invénit spólia 
s~ert. (H. i.: Alleluja.) multa. (T. P. Allelúja.) 
f\ ldozás utáni imádság. postcommunio.Auxiliéntur 
ft Segitsenek meg minket, nobis, Dómine, sumpta 
Urunk, a magunkhoz vett 'i mystéria: et, intercedénte 
misztériumokésSzentN.vér-; beáta N. Mártyre tua, sem
tanud közbenjárására, szün- ! pitérna fáciant protectióne 
telenül oltalmukkal örven-\· gaudére. Per Dóminum 
deztessenek meg minket. , nostrum jesum Christum. 
A mi. l 
Tillill vértanu-s1entasszony ünnepén ugyanezt a szentmisét 

mondjuk az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérünk, Urunk mus, Dómine Deus nos

Istenünk, hogy Szent N. és ter, sanctárum Mártyrum 
N. vértanuidnak győzelmét tuárum N. et N. palmas 
szüntelen áhitattal tisztel- incessábili devotióne vene
jük, és Igy akiket méltó lel- rári: ut, quas digna mente 
külettel megünnepelni nem non póssumus celebráre, hu
tudunk, legalább alázatos rollibus saltem frequentémus 
hódolattal tiszteljük. A mi. 1 obséquiis. Per Dóminum. 

83* 
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Csendes imádság. Tekints 
le, kérünk, Urunk, az 

Aldozati adományokra, me
lyeket Szent N. és N. vér
tanuld napján az oltárokra 
helyezünk, hogy amint nekik 
e győzedelmes misztériumok 
által megadtad a dicsőséget, 
úgy miattuk adj nekünk bo
csánatot. A mi Urunk. , 

Al.dozás utáni imádság. 
Add meg nekünk, ké

rünk, Urunk, Szent N. és N. 
vértanuld közbenjárására, 
hogy amit szánkkal ve
szünk, azt tiszta lélekkel 
fogadjuk. A ml. 

Secreta. Inténde, quaesu
mus, Dómine, múnera 

altáribus tuis pro sanctá
rum Mártyrum tuárum N. 
et N. festivitáte propósita: 
ut, sicut per haec beáta 
mystéria lllis glóriam con
tullsti; ita nobis indul
géntiam largiáris. Per Dó
minum. 

Postcommunio. Praesta 
nobis, quaesumus, Dó

mine, intercedéntibus sanc
tis Martyribus tu is N. et N. 
ut, quod ore contlngimus, 
pura mente capiámus. Per 
Dóminum nostrum. 

Nem-vértanu azent asszony iinnepén. 
Bevonulásra.(Zs.ll8,75,120.) l Introitus. (Ps. 118,75 et 120) 

D udom, Uram, hogy [lognóvi, Dómine, quia 
itéleteid igazságo- l aequitas judieia tua, 
sak, és méltán aláz- · et in veritáte tua hu-

tál meg engem; szegezd át miliásti me: confige timóre 
félelmeddel testemet, hogy tuo carnes meas, a mandá
ltéleteidtöl remegjek. (H. i.: tis tuis tlmui. (T. P. Alle
AIIeluja,alleluja.)(Zs.ll8,1.) !úja, allelúja.) (Ps. ibid., 1.) 
Boldogok, kiknek útja szep- Beáti immaculáti in via: 
liltelen, kik az úr törvénye qui ámbulant in lege Dó
szerint járnak. 1. Dicsöség. mini. 1. Glória Patri. 

Könyörgés. Hallgass meg Qrátio. Exáudi nos, Deus, 
minket, üdvözltö Iste- salutáris noster: ut, si

nünk, hogy amint Szent N. cut de beátae N. festivitáte 
ünnepénekörvendezünk,úgy gaudémus; ita piae devotió
áldozatos lelkének jámbor- nis erudiámur afféctu. Per 
ságából okuljunk. A mi. Dóminum. 
Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio libri Sapiéntiae. 

_vébül. (Péld. 31, 10-31.) (Prov. 31, 10-31.) 

l)erék asszonyt ki talál? J~·\ uli e rem fortem quis in vé
becse a korállokét 'V niet? Procul, et de últi

messze meghaladja! Férjé- mis fl ni bus p rétium e jus. 
nek szlve bátran reá ha- Confldit in ea cor viri sui, 
gyatl<ozik és nem lesz nye- et spóliis non indigébit. Red-
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reség híján. Jóval fizet neki det ei bonum, et non malum 
és nem rosszal, élete minden ómnibus diébus vitae suae. 
napján; előszedi a gyapjút Quaesivit lanarn et linum, et 
és a kendert és ügyes kézzel operáta est constlio mánuum 
végzi a munkát; úgy, mint suárum. Facta est quasi 
a kereskedő hajója, messzi- navis institóris, de longe 
ről szerzi be élelmét; még portans panem suum. Et 
tart az éjjel, és már is felkel, de nocte surréxit, deditque 
eleséget ad házanépének, praedam domésticis suis, et 
és élelmet szolgálóinak. cibária ancillis suis. Consi
Szántóföldön jár az esze, és derávit agrum, et emit eum: 
azt meg is szerzi: szőlőt ül- de fructu mánuum suárum 
tet kézimunkája árán. De- plantávit vineam. Accinxit 
rekát jól felövezi és erős fortitúdine lumbos suos, et 
karral lát dolgához. Érzi, roborávit bráchium suum. 
látja, hogy szépen keres, Oustá:vit, et vidit, quia 
mécsese éjjel el nem alszik. bona est negotiátio ejus: 
Kezébe veszi a rokkát, és non exstinguétur in nocte 
ujjai megfogják az orsót. lucérna ejus. Manum suam 
Megnyitja tenyerét a sze- misit ad fórtía, et digiti ejus 
génynek és kinyujtja kezét apprehendérunt fusum. Ma
a szűkölködő felé. Nem félti num suam apéruit lnopi, et 
házát a hó hidegétől, mert palmas suas exténdit ad 
egész háza népének kettős páuperem. Non timébit dó
a ruhája. Takarót készit mui suae a frigőribus nivis: 
magának; bisszusból, bibor- omnes enim doméstici ejus 
ból van a ruhája. Urának vesUti sunt dupllcibus. Stra
nagy a becsülete a kapuk- gu lá tam vestem fecit sibi: 
nál, ha ülésen van az ország byssus, et púrpura indumén
véneivel. Gyolcsot készít és tum ejus. Nóbilis in portis 
eladja, és övet ad át a kana- vir ejus, quando séderit 
neusnak. Erő és ékesség a cum senatóribus terrae. Sin
ruhája, ezért nevetve néz donern fecit, et véndidit, et 
a jövő nap elé. Bölcseségre cingulum trádidit Chana
nyitja száját, és nyelvén jó- , naéo. Fortitúdo et decor in
ságos tanítás vagyon. Szem- ! duméntum e jus, et ridébit 
me! tartja házanépe útjait, J in die novíssimo. Os suum 
és nem eszi a tunyaság ke- i apéruit sapiéntiae,et lex cle
nyerét. Kiállnak fiai és boi- l méntiae in lingua ej us. Con
dognak hirdetik, a férje is JI siderávitsémitasdomussuae, 
magasztalja: Sok nő gyűj-l et panem otiósa non comédit. 
tött már vagyont, de te túl- Surrexérunt filii ejus, et 
tettét valamennyin l A ked- 1 beatfssimam praedicavérunt: 
vesség csal, a !':zépség mu- l vir ej us, et laudávit eam. 
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landó, de az istenfélő asz
szony dícséretet érdemell 
Adjatok neki keze gyümöl
cséból, és tettei dicsérjék őt 
a kapuknál( 

Multaeflliae congregavérunt 
divltias: tu supergréssa es 
univérsas. Fallax grátia, et 
v ana est pulchritúdo: múlier 
timens Dóminum, ipsa lau
dábitur. Date ei de fructu 

mánuum suárum: et laudent eam in portis ópera e jus. 
Atvonulásra. (Zs. 44, 3.) 1 Graduale. (Ps. 44, 3.) Dit

Kedvesség ömlik el ajkadon, l fúsa est grá t i a in!lábiis tu is: 
azért áldott meg téged proptérea benedixit te Deus 
örökre az Isten. '8'. (U. o. 5.) in aetérnum. '8'. (Ibid., 5.) 
A hűségért, a szelidségért és Propter veritátem, et man
az igazságért; s vezessen té- suetúdinem, et justitiam: et 
ged csodálatosan jobb kezed. dedúcet te mirabíliter déx

Alleluja, alleluja. '8'.{U. o. 
5.) Kelj útra ékességedben 
és szépségedben, haladj sze
rencsével és diadalmaskod
jál. Alleluja. 

tera tua. 
Allelúja, allelúja. J. (lb. 

5.) Spécie tua, et pulchritú
dine tua inténde, próspere 
procéde, et regna. Allel6ja. 

(Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a '8'. helyett a Veai 
1ponaa kezdeta böjti éneket mondjuk, 1302. 1.) 

(Huavétl Időben a graduale helyett ezt mondjuk:) 
Alleluja, alleluja. '8'. (Zs. Allelúja, allelúja. f. (Ps. 

44, 5.) Kelj útra ékességed- 44, 5.) Spécie tua, et pulchri
ben és szépségedben, haladj túdine tua inténde, prós
szerencsével és diadalmas- pere procéde, et regna. ·Al
kodjál. Alleluja. '8'. A hű- lel úja. '8'. Propter veritátem, 
ségért, a szelidségért és az et mansuetúdinem, et justl
igazságért; s vezessen téged tiam: et d ed ú cet te mtrabf
csodálatosan jobb kezed. liter déxtera tua. Allelúja. 
Alleluja. 

Szent evangéliwn : Simile est, 1306. l. 
Felajánlásra. (Zs. 44. 3.) l Offertoriwn. (Ps. 44, 3.) 

Kedvesség ömlik el ajkadon Dlffúsa est grátia in lábiis 
azért áldott meg téged tu is: proptérea benedixit te 
örökre az Isten, és '!lindörö- Deus in aetérnum, et in sae
kön örökre. (H. i. Alleluja.) culumsaeculi.(T.P.AIIelúja.) 

Csendes imádság. Legyen, secreta. Accépta· tibi sit, 
Urunk, elfogadott előt- Dómine, sacrátae ple

ted az adomány, melyet a, bis oblátio pro tuórum ho
neked szentelt nép szenteid l n ó re sanctórum: quorum se 
tiszteletére bemutat, tudva, méritis, de tíibulatióne per-
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hogy érdemeik miatt nyert 
a bajban segítséget. A mi. 

Áldozásra. (Zs. 44, 8.) Sze
reted az igazságot, és gyűlö· 
!öd a gonoszságot; azért 
kent fel téged az lsten, a te 
Isteqed, az öröm olajával, 
társaid felett. (H.i. Alleluja.) 
' 

cepísse cognóscit auxilium 
Per Dóminum. 

Communio. (Ps. 44, 8.) 
Dilexisti justitiam, et odisti 
iniquitátem: proptérea un
xit te Deus, Deus tuus, óleo 
laetitiae prae consórtibus 
tuis. (T. P. Allelúja.) 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Satiásti, 
Betöltötted, Urunk, Dómine, famíliam tu

családodat a szent adomá- am munéribus sacris: ejus, 
nyokkal; kérünk, üdíts is quaesumus, semper inter
fel minket, mindenkor an- ventióne nos réfove, cujus 
nak a közbenjárására, aki-l solémnia celebrámus. Per 
nek ünnepét üljük. A mi. Dóminum. 

Szent özvegy ünnepén a következő szentlecke is mondható : 
Szentlecke Szent Pál apos-, Léctio Epístolae beáti Paul 
tolnak Timóteushoz Irt le- ApóstoU ad Timótheum. (I, 

veléből. (I, 5, 3-10.) 5, 3-10.) 

Kedvesem: Az özvegyasz- caríssime: Viduas honóra, 
szonyokat, ha igazán quae vere viduae sunt. 

özvegyek, tiszteld. Amelyik Si qua autern vidua filios, 
özvegyasszonynak fiai vagy aut nepótes habet, discat 
unokái vannak, tanulja meg l primum dornum suam ré
elsősorban a maga házát ve- gere, et mútuam vicern réd
zetni s szüleinek viszont- dere paréntibus: hoc enim 
szolgálatára lenni, mert ez accéptum est coram Deo. 
kedves dolog az Isten előtt. Quae autern vere vidua est, 
Amelyik pedig igazán öz- et desoláta, speret in Deum, 
vegy és elhagyatott, bizzék et instet obsecratiónibus, et 
az Istenben s tartson ki oratiónibus nocte, ac die. 
éjjel-nappal az imádságban ~am quae in deliciis est, vi
és a könyörgésben, mert vens mórtua est. Et hoc 
amelyik bujálkodik, élőha- praecipe, ut irreprehensfbi
lott. Ezt parancsold hát ne- les sint. Si quis autern suó· 
kik, hogy feddhetetlenek rum, et máxime domesticó
legyenek. Aki pedig övéi- rum curarn non habet, fi
nek, főképpen házanépének 1 dem negávit, et est infidéli 
gondját nem viseli, megta-1 detérior. Vidua eligátur non 
gadta a hitet s rosszabb a i minus sexagiuta annórum, 
hitetlennél. Özvegyasszo- : quae fúerit unius viri uxor, 
nyul olyan választassék, ki l in opéribus bonis testimó
legalább hatvanesztendős. nium habens, si fflios edu-
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ki egy férfiú felesége volt, cávit, si hospítio recépit, si 
kinek jócselekedeteiről tanu- sanctórum pedes Javít, si 
bizonyság vagyon, ki gyer- tribulatiónem patiéntibus 
meket nevelt, vendégsze- subministrávit, si omne 
retö volt, a szentek lábát opus bonum subsecúta est. 
mosta, a nyomorúságban 
slnylödőkön segitett: ki minden jócselekedetet gyakorolt. 

~EMPDOM~~EN~EDÉ~~O~. 
Bevonulásra. ( Móz. J. 28, 17.) 

1

, Introitus. (Gen. 28, 17.) 

llélelmetes ez a hely; gerribilis est locus iste: 
ez az lsten háza és a hic domus Dei est, et 
menny kapuja és ls- porta caeli: et vocá-

ten hajlékának nevezik. (H. bitur aula Dei. (T. P. Alle
i. Alleluja, alleluja.) (Zs. lúja, allelúja.) (Ps. 83, 2-3.) 
83, 2-3.) Mily kellemesek a Quam dilécta tabernAcula 
te hajlékaid, seregeknek tua, Dómine vlrtútum! con
Ura! Sóvárggva vágyakozik cupisci t, et déficit án ima 
lelkem az Ur udvaraiba. J.j mea in átria Dómini. J. Gló-
Dicsllség. ria Patri. 

A templomszentelés évfordulóján: 

Könyörgés. lsten, kl min- i Qrátio. Deus, qui nobis per 
den évben megújltod ne-l slngulos annos huj us 

künk e szent templomod föl- sancti templi tui consecra
szentelésének napját és en- l tiónis réparas diem, et sa
geded, hogy a szent miszté- ! cris semper mystérlis reprae
riumokon mindig épségben l séntas incólumes: exáudi 
legyünk jelen: hallgasd meg preces p ó puli tul, et praesta; 
néped imádságait és add, ut, quisquis hoc templum 
hogy aki jótéteményeidet beneffeia petitúrus ingrédi
kérve belép e templomba, tur, cuncta se impetrásse 
minden könyörgése teljesü• laetétur. Per Dóminum no
lésének örvendezhessen.Aml. strum Jesum Christum. 

Magán a templomszentelés napján: 
lsten, ki láthatatlanul Deus, qui invisiblliter óm· 

mindeneket fenntartasz, de nia cóntines, et tamen pro 
az emberi nem üdvözítésére salúte géneris humáni signa 
láthatóképpen is nyilván!- tuae poténtiae visibiliter 
tod hatalmad jeleit, dicső- osténdis: templum hoc po
ltsd meg hatalmaddal ezt a téntia tuae inhabitatiónis il
templomot, a te lakóhelye-~Iústra, et concéde; ut omnes, 
det, és engedd, hogy rnind- qui huc deprecatúri convé-
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azok, kik itt az imádságra l niunt, ex quaeúrnque tribu
egybegyíílnek, bármilyen !atióne ad te clamáverint, 
bajban kiáltsanak is hozzád, consolatiónis tuae beneffeia 
elnyerjék vigasztalásod jó- consequántur. Per Dómi
téteményeit. A mi Urunk. num. 
Szentleclte Szent János a pos- Léctio libri Apocal ypsis beá-
tol Jelenéseinek könyvéből. ti Joánnis Apóstoli. 

(21, 2-5.) (21, 2-5) 

Ama napokban: Látám a l" diébus illis: Vidi sanetam 
szent várost, az új Je- civitátem .Jerúsalem no

ruzsálemet lstentől leszállni vam descendentem de caelo 
az égből, mlnt férjének fel- a Deo, parátam sicut spon
ékesített menyasszonyt. És sam ornátam viro suo. Et 
nagL szózatot hallék a trón audivi vocem magnam de 
felő , amelY. mondá: (me, ls- th ron o dicéntern: Ecce ta
tennek haJléka az emberek- bernáculum Dei cum homi
kel; és velük fog lakni, és ők nibus, et habitábit cum eis. 
az ő népe le8znek, és maga Et ipsi pópulus ejus erunt, 
az lsten őnekik «<sten ve- et ipse Deus cum eis erit eó
lük» leszen. És az Isten rum Deus: et abstérget 
majd letörö! szemükból min- Deus omnern lácrimam ab 
den könnyet, és halál nem óculis eórum: et mors ultra 
leszen többé, sem gyász, non erit, neque luctus, ne
sem jajkiáltás, sem fájda- que clamor, nequedolor erit 
lom nem leszen több~ mert ultra, quia prima abiérunt. 
az elsők elmultak. ~s így j Et dixit qui sedébat in 
szóla, aki a trónon ült: fme, , throno: Ecce nova fácio 
megújitok mindeneket! l ómnia. 

Atvonulásra. Ezt a helyet Graduale. Locus iste a 
az lsten alkotta, kifejezhe- Deo factus est, inaestimá
tetlen misztérium, gáncs nem bíle saeraméntum, irrepre
érheti.1.1sten, kinek rendel- bensibilis est. r. Deus, cui 
kezésére állanak az angyali astat Angelórum ehorus, 
karok, hallgasd meg szofgáid exáudi preces servórum tuó-
kérését. rum. 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. 1. (Ps. 
137, 2.) Leborulok szent 137, 2.) Adorábo ad tem
templomod felé; és áldást plum sanetum tuum: et con
mondok nevednek. Alleluja. fitébor nómini tuo. Allelúja. 
Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a r. helyett ezt mondjuk : 

Böjti ének. (Zs. 124, 1-2.) l Tractus. (Ps. 124, 1-2.) 
Aki az úrban bizik, olyan, Qui confidunt in Dómino, 
mínt a Sion hegye: meg nem sicut mons Sion: non com· 
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inog sohasem, ki ott lakik 
jeruzsálemben. r. Hegyek 
vannak körülötte, s népét 
az úr veszi körül most és 
mindörökre. 

movébitur in aetérnum, qui 
hábitat in jerúsalem. r. 
Montes in circúitu ejus, et 
Dóminus in circúitu pópuli 
sui, ex hoc nunc, et usque 
in saeculum. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. r. (Zs. l Allelúja, allelúja. r. (Ps. 

137, 2.) Leborulok szent 137, 2.) Adorábo ad tem
templomod felé és áldást plum sanetum tuum: et 
mondok nevednek. Alleluja. confitébor nómini tuo. Al
r. Szilárdan van építve az lelúja. r. Bene fundáta est 
úr háza, biztos kősziklára. domus Dómini supra fir-
Alleluja. mam petram. Allelúja. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
ka.sza Szent Lukács szerint. secúndum Lucam. 

(19, 1-10.) (19, 1-10.) 

Az időben: Bemenvén jé- {n illo témpore: Ingréssus 
zus, átvonula jerikón. jesus perambulábat jéri

És ime egy Zakeus nevű fér- cho. Et ecce vir nómine Za
fiú, ki a vámosok feje és gaz- chaeus: et hic princeps erat 
dag vala, látni akarta jé- publicanórum, et ipse dives: 
zust, hogy melyik; de nem et quaerébat vidére jesum, 
láthatta a sokaság miatt, quis esset: et non póterat 
mert alacsonytermetű volt. prae turha, quia statúra pu
Előre futván tehát, felmá- síllus erat. Et praecúrrens 
szék egy vad fügefára, hogy ascéndit in árborem sycó
őt lássa; mert arra vala át- morum, ut victéret eum; 
menendő. És midőn ama quia inde erat transitúrus. 
helyre ért, föltekintvén Jé- Et cum venfsset ad locum, 
zus, meglátá őt és mondá suspiciens jesus vidit illum, 
neki: Zakeus l szállj Ie ha- et dixit ad eum: Zachaee, 
mar, mert ma a te házadban festfnans descénde; quia hó
kell maradnom. Erre az die in domo tua opórtet me 
sietve leszálla, és örömmel manére. Et festfnans d escén
fogadá őt. És mindnyájan, dit, et excépit ill um gaudens. 
akik ezt látták, zúgolódá- Et cum vidérentomnes,mur
nak, mondván, hogy bűnös murábant, dicéntes, quod ad 
emberhez tért be szállásra. hóminem peccatórem di ver
Előállván pedig Zakeus, tfsset.StansautemZachaeus, 
mondá az úrnak: Uram! dixit ad Dóminum: Ecce 
Ime, vagyonom felét a sze- dimídium bonórum meó
gényeknek adom, és ha va- rum, Dómine, do paupéri-
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!akit valamiben megcsal- bus: et si quid áJiquem de
tam, négyannyit adok he- fraudávi, reddoquádruplum. 
lyette. Mondá neki jézus: Ait jesus ad eum : Quia 
Ma üdvössége lett e háznak, hódi e salus dóm ui h uic facta 
mivelhogy 6 is Ábrahám j est: eo quod et ipse fili us sit 
fia; mert az Emberfia azért Abrahae. Venit enim filfus 
jött, hogy keresse és üdvö- 1 hóminis quaerere, et salvum 
zítse, ami elveszett. Credo. fácere, quod perferat. Credo. 

Felajánlásra. f. (Krónika Offertoriwn. (l. Paral. 29, 
l. 29, 17, 18.) Uram, Iste- 17 et 18.) Dómine Deus, in 
nem,szfvem egyszerűségében simplicitáte cordis mei l ae
örvendezve ajánlottam fel tus óbtuli univérsa; et pó
mindezeket; és láttam, hogy pulum tuum, qui repértus 
ittlevő néped ls felette ör- est, vidi cum ingénti gáu
vendezett; Izrael Istene, dio: Deus Israel, custódi 
őrizd meg ezt az akaratot, hane voluntátem, allelúja. 
alleluja. 

(Hetvenedvasirnap után az Alleluját nem mondjuk.) 
A templomszentelés évfordulóján: 

(A zilrjelbe tett rész elmarad, ha a szentmls~t nem magában a fel-
szentelt templomban mondjuk.) 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Annue, quaesu
el, kérünk, Urunk, kö- mus, Dómine, précibus 

nyörgéselnket (hogy mind- nostris: (ut quicúmque intra 
nyájan, kik itt vagyunk eb- templi hujus, cujus anni
ben a templomban, amely- versárium dedlcatiónis diem 
nek felszentelési évforduló celebrámus, ámbitum con
napját ünnepeljük, testünk tinémur, plena tibi, atque 
és lelkünk teljes és tökéletes perfécta córporis et ánimae 
átadásával tetszésedre le- devotióne placeámus;) ut, 
gyünk), hogy akik a jelen- dum haec vota praeséntia 
levő adományokat neked át- réddimus, ad aetérna prae
adjuk, segitségeddel az örök mia, te adjuvánte, perve
jutalomra eljuthassunk. Ami n fre mereámur. Per Dómi-
Urunk. num . 

.Magán a templomszentelés napján : 
lsten, kl a neked szente-1 Deus, qui sacrandórum 

lend6 adományok teremtője l tibi auctor es múnerum, ef
vagy, áraszd áldásodat az fúnde super hane oratiónis 
imádságnak erre a házára, dornum benedictiónem tu
hogy mir:dazok, kik benne am: ut ab ómnibus in ea in
nevedet szólltják, oltalmad : vocántibus nomen tuum, de
segltségét tapasztalják. Ami 1 fensiónis tuae auxilium sen-
Urunk. . tiátur. Per DóPlinum. 
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Prefáció a közös, 568. 1. 
Áldozásra. (Mt. 21, 13.) Communio. (Matth. 21, 

Az én házam imádság házá- 13.) Domus mea, domus ora
nak fog hivatni, mondá az tiónis vocábitur, dicit Dó
úr: benne mindenki, aki kér, minus: in ea omnis, qui pe
kapni fog, aki keres talál és tit, áccipit: et qui quaerit, 
a zörgetőnek megnyitnak. invenit,etpulsántiaperiétur. 
(H. l. Alleluja.) · (T. P. Alleluja.) 

, A templomszentelés évfordulóján : 
A ldozás utáni imádság. Is- postcommunio. Deus, qui 

t-\ ten, ki élő és kiválasz- de vivis et eléctis lapi
tott kövekből készitesz föl- dibus aetérnum majestátl 
ségednek örök lakóhelyet, tuae praeparas habitáculum 
segltsd meg könyörgö népe- auxiliáre pópulo tuo suppli
det, hogy ez a hely, mellyel cánti; ut, quod Ecclésiae 
Egyházad gyarapszik a föl- tuae corporálibus próficit 
diekben, gazdag legyen lel- spátiis, spirituálibus ampli
kiekben. A mi Urunk jé- ficétur augméntis. Per Dó
zus Krisztus, a te Fiad által. minum. 

Magán a templomszentelés napján: 
Kérünk, mándenható Is- Quaesumus, omnipotens 

ten, hogy ezen a helyen, Deus: ut in hoc loco, quem 
amelyet mi méltatlanok ne- nómini tuo indigni dedicá
vednek szenteitúnk, mind- vimus, cunctis peténtibus 
azokat, akik hozzád esedez- aures tuae pietátis accóm
nek, méltasd kegyes figyel- modes. Per Dóminum no-
medre. A mi Urunk. strum jesum Christum. 
Magán a templomszentelés napján a könyörgéshez, csendes és 
áldozás utáni imádsághoz még hozd kell fllznünk egy-egy 
imádságot arról a hittitokról vagy szentröl, akinek tiszteletére 

a templomot szentelik. 
(A nyolcad alatt és a nyolcadik napon a fenti szentmisH mondjuk; 
a nyolcad alatt a második könyörgést, csendes és áldeds utáni 
imádságot a Szent Szűzröl (az Idöszaknak megfelelö fogadalmi 
miséböl 1328-1331. 1.), a harmadikat az Egyházért vagy a 

pápáért mondjuk, 131-132. 1.) 
Oltárszenteléskor ugyanezt a szentmisét mondjuk az alábbi 
könyörgésekkel ; ha el nem mozdltható oltArt szentelnek, mind
egyikhez hozzáfűzünk egy-egy imádságot arról a hittitokról, vagy 

szentröl, kinek tiszteletére az oltárt szentelik. 

Könyörgés. lsten, ki vala- Qrátio. Deus, qui ex omni 
mennyi szenteidet egye- coaptatióne Sanctórum, 

sfted és belőlük készitesz aetérnum tibi condis habi
iirök lakást magadnak: adj táculum: da aedificatióni 
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házadnak mennyel gy ara- tuae incremén ta eaelésfia; 
podást, hogy akiknek erek- ut, quorum hic rellquias pio 
lyéit jámbor szeretettel ide- amóre compléctimur, eó
helyezzük, azoknak érdemei rum semper méritis adjuvé
szüntelenül segítsenek min- mur. Per Dóminum nostrum 
ket. A mi Urunk. jesum Christum. 

Csendes imádság. Szálljon secreta. Descéndat, quae
le, kérünk, Urunk Iste- sumus, Dómine Deus 

nünk,Szentlelked ez oltárra, noster, Spirítus tuus San
hogy néped adományait J c tus super hoc altáre: qui, 
megszentelje és azoknak a , et pópuli tui dona sancHfi
szivét,akikmagukhozveszik, j cet, et suméntium corda di· 
kegyelmesen megtisztltsa. gnánter emúndet. Per Dó
A mi Urunk... ugyanazon 1 minum ... in unitáte ejúsdem 
S~entlélekkel egyetemben., Spirítus Sancti. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Omnlpo
Mindenható örök Isten, j tens sempitérne Deus, 

mennyei hatalmad áldásá- altáre hoc nómini tuo dedi
val szenteld meg ezt a ne-j cátum, eaelésfis virtútis be
vednek ajánlott oltárt és 1 nedictióne sanctifica: et óm
mutasd meg mindazoknak, l nibus in te sperántibus au
akik benned biznak, segitő xllii tui munus osténde; ut, 
kegyelmedet, hogy itt mind et hic sacramentórum vir
a szentség erejét, mind ál-, tus, et votórum obtineátur 
dozatkészségük eredményét efféctus. Per Dóminum no-
elnyerjék. A mi Urunk. strum. 

A Boldogsjgos Szliz Mirla Qnnepc§n. 
(Ha külön szentmlse nincsen.) 

Bevonulásra. (Sedulius.) 1 lntroitus. (Sedulius.) 

lldvözlégy szent szülö, .aive, sancta parens, 
mert te szülted a • eníxa puérpera Re-
Királyt, ki az eget és gem: qui caelum, 

a földet kormányozza mind-: terrámque regit in saecula 
örökön örökké. (H. i.: Alle-1 saeculórum. (T. P. Allelúja, 
tuja, alleluja.) (Zs. 44, 2.) · allelúja.) (Ps. 44, 2.) Ero
Szivern ünnepi szózattól · ctávit cor meum verbum 
árad, zengem dalomat a Ki·: bonum: d i co ego ópera mea 
ráiynak. "· Dicsőség. i Regi. "f. Glória Patri. 

Könyörgés. Engedd, ké· •Qrátio. Concéde nos fámu
rünk, úristen, hogy mi,, Ios tuos, quaesumus, 

a te szolgáid, folytonos lelki i Dómine Deus, perpétua mcn· 
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és testi jólétnek örvendhes- tis et córporis sanitáte gau
sünk és a boldogságos, min- dére: et, gloriósa beátae Ma
denkoron Szűz Máriának di- ri ae semper Virginis inter
cső közbenjárása által a je- cessióne, a praesénti liberári 
len szomorúságtól megsza ba- tristi ti a, et aetérna pérfrui 
dulva, örökkétartó örömet laetitia. Per Dóminum no-
élvezzünk. A mi Urunic strum. 
Szentlecke a Bölcseség köny- Léctio li b ri Sapiéntiae. 

véből. (Sirák 24, 14-16.) (Eceli. 24, 14-16.) 

Kezdetben teremttett em, Ab initio, et ante saecula 
még a világ előtt, és creáta sum, et usque 

nem szűnöm meg sohasem. ad futúrum saecul um non dé
A szent hajlékban tettem sinam, et in habitatióne 
szfne előtt szolgálatot, majd sancta coram ipso ministrá
pedig Sionban kaptam ál- vi. Et sic in Sion formáta 
lan dó lakást; a szent város- sum, et in civitáte sanctifi
ban találtam ekkép pihenőt, cáta simliiter requiévi, et in 
és jeruzsálem lett uralmam jf'rúsalem potéstas mea. Et 
székhelye. A dicsőséges nép radicávi in pópulo honorifi
közt vertem gyökeret, az én cáto, et in parte Dei mei 
Istenem részében, az ő örök- heréditas illius, et in pleni
részében, s a szentek gyüle- túdine sanctórum deténtio 
kezetében megtelepedtem. mea. 

Atvonulásra. Áldott és Graduale. Benedicta et ve-
tiszteletreméltó vagy, Szűz nerábilis es, Virgo Maria: 
Mária, mert szűzesseged sé- quae sine tactu pudóris in
relme nélkül a Megváltó vénta es mater Salvatóris. 
anyja lettél. r.szűz Szülője r. Virgo Dei Génitrix, quem 
Istennek, Az, akit az egész 1 totus non capit orbis, in tua 
világ nem tud befogadni, se clausit viscera factus 
emberré lévén, tebenned homo. 
lakozott. 

Alleluja, alleluja. r. Szü- Allelúja, allelúja. t. Post 
Iésed után szeplőtelen szűz l partum Vtrgo invioláta per
maradtál: lsten Anyja, ese-J mansistl: Dei Génitrix, in
dezzél érettünk. Alleluja. tercéde pro nobis. Allelúja. 

Adventben az Alleluja és a y. helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Luk. Allelúja, allelúja. t. (Luc. 
1,28.)0dvözlégyMária,ma- l, 28.) Ave Maria, grátia 
laszttal teljes, az úr vagyon pl en a: Dóminus tecum: be
teveled, áldott vagy te az nedlcta tu in muliéribus. 
asszonyok között. Alleluja. Allelúja. 
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Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a y. helyett ezt mondjuk: 

86jti ének. Örülj, Szűz Tractus. Gaude, María 
Mária, minden tévedést Virgo, cunctas haereses sola 
megsemmisltettél tenmagad. inttremlsti. ~. Quae Gahrié
-,. Aki hittél Gábriel ark- lis ArchAngeli dictis credi
angyal szavainak. -,. Mikor disti. t. Dum Virgo Deum 
mint szűz Istent és embert et hóminem gt'nuisti: el 
szültél; és szülés után is l post partum Virgo invio· 
szepilitelen szűz maradtál. lát. permanslsti. 'f. Dei Gé· 
~. lsten Anyja, esedezzél nitrix, intereéde l'ro nobis. 
érettünk. i 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. 1. (Móz., Allelúja, allelúja. Y. (Num 
IV. 17, 8.) jessze vesszeje 17, 8.) Virga jesse flóruit: 
kihajtott, a Szűz Istent és Virgo Deum et hómlnem gé· 
embert szült, lsten a békét nu it: pacem Deus niddidit, 
visszaadta, mert a földet az in se reconcílians ima sum
éggel kiengesztelte önmagá- mis. Allelúja. ~. (Luc. l, 
ban. Alleluja. Y. (Luk. l, 28.) 28.) Ave, Maria, grá t i a 
Üdvözlégy Mária, malaszttal pl en a: Dóminus tecum: be
teljes, az úr vagyon teve- nedlcta tu ln muliéribus. 
led, áldott vagy te az asszo- Allelúja. 
nyok között. Alleluja. 

~ A szent evangélium sza- +Sequéntia saneti Evangéli i 
kasza Szent Lukács szerlnt. secúndum Lucam. (ll, 

(ll' 27-28.) l 27-28.) 

Az időben: jézus a sereg- l" illo témpore: Loquénte 
hez szólván, fölemelé jesu ad turbas, extóllens 

szavát egy asszony a sereg- vocem quaedam múlier de 
ből, mondá neki: Boldog a turba, dixit illi: Beátus ven
méh, me ly téged hordozott és ter, qui te portávit, et Ílbera, 
az emlők, melyeket szoptál. quae suxlsti. At ille dixit: 
ö pedig mondá: Söt inkább Quinlmmobeáti,quiáudiunt 
boldogok, kik az Isten igéjét verbum Dei, et custódlunt 
hallgatják és megőrzik azt. illud. 

Felajánlásra. (Luk. l, 28, Offertoriwn. (Luc. l, 28 
42.) Üdvözlégy Mária, ma- et 42.) Ave, María, grátia 
laszttal teljes, az úr vagyon pl e na: Dóm i n us tecum: be
teveled, áldott va~y te az nedícta tu in muliéribus, et 
asszonyok között es áldott benedictus fructus ventris 
a te méhednek gyümölcse. tui. (T. P. Alleluja.) 
(H. i. Alleluja.) 
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Csendes imádság. A te ke
gyelmedb61, Urunk, és 

aBoldogságos, mindenkoron 
szűz Máriának közbenjárá
sára ez a felajánlás szolgál
jon az örök és a jelen élet 
javára és békéjére. A mi 
Urunk. 

Secreta. Tua, Dómine, 
propitiatióne, et beátae 

Mariae semper VIrginis in
tercessióne, ad perpétuam 
atque praeséntem haec ob
látio nobis profidat prospe
ritátern et pacem. Per Dó
minum. 

Prefáció a Boldogsligos Szlizröl, 566. 1. 

Áldozásra. Boldog vagy, Communio. Beáta viscera 
Szli.z Mária bensődben, mert Mariae VIrginis, quae porta
az örök Atya Fiát hordoz- vérunt aetérni Patris Fl-
tad. (H. i. Alleluja.) lium. (T. P. Alleluja.) , 
A ldozás utáni imádság. Ma

t-\ gunkhoz véve, Urunk, 
üdvösségünk kegyszerét, ké
rünk, add, hogy a Boldogsá
gos, mindenkoron szűz Má
ria pártfogásában minde
nütt oltalmat találjunk, 
akinek tiszteletére ezeket 
Fölségednek bemutattuk. 
Ami Urunk. 

Postcommunio. Sumptis, 
Dómine, salútis nostrae 

subsldiis: da, quaesumus, 
beátae Mariae semper VIr
ginis patroclniis nos ubique 
prótegi; in cujus venera
tióne haec tuae obtúllmus 
majestáti. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum, 
Filium tuum. 

A Bold. Szliz Márla tiszteletére szombaton. 
A következ:ö öt szentmisében, ha nem szombaton mondjuk, a 

Olórla ln excélsis elmarad. 

1. Adventtili Kar6csonylg. 
Szentmise ugyanaz, mint mareius 25-én, az alábbiak kivételével: 

Bevonulásra. (lz. 45, 8.) Introitus. (ls. 45, 8.) 

llarmatozzatok egek ~~oráte, caeli, désuper, 
onnan felülről és et nubes piuant ju-
csepegjék a felhők st um: aperiátur ter-

az igazat; nyilatkozzék meg ra, et gérminet Salvatórem. 
a föld és teremje a Szabadí- (Ps. 84, 2.) Benedixísti, Dó
tót. (Zs. 84, 2.) Megkegyel- mine, terram tuam: aver
mcztél, Uram, országodnak, tlsti captivitátem jacob. -,. 
véget vetettél Jákob fogsá-l Glória Patri et Fllio et 
gának. -,. Dicsöség. Spiritui Sancto. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozlis u Uni imadsag megemlékezés a 
megelözö Adventi vasárnapról, a 3. a Szentléiekröl, 1339, 1340. 1.) 
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Atvonulásra. (Zs. 23, 7.) l Graduale. (Ps. 23, 7.) Tól
Táruljatok fel, hatalmas ka- lite f>ortas, prlncipes, ve
puk, táruljatok fel, örök ka- stras: et elevámini portae 
puk, hadd vonuljon be a di- aeternáles: et íntroíbit Rex 
csőség Királya. W. (U. o. glóriae. f. (Ibid., 3-4.) Quis 
3-4.) Ki mehet fel az úr he- ascéndet in montem Dó
gyére? Ki állhat meg az ő mini, aut quis stabit in loco 
szent helyén? Akinek keze sancto ejus? lnnocens má
ártatlan, kinek szíve tiszta. nibus, et mundo corde. 

Alleluja, alleluja. f, (Luk. Allelúja, allelúja. J. (Luc. 
l, 28.) Üdvözlégy Mária, ma- l, 28.) Ave, María, grátia 
laszttal teljes, az úr vagyon\ plena: Dóminus tecum: be
teveled, áldott vagy te az nedida tu in muliéribus. Al
asszonyok között. Alleluja. lelúja. 

Credo nincs. 

U. Karácsonytól Gyertyaszentel6 Boldogasszonyig. 

Bevonulásra. (Zs. 44, 13, 15, l Introitus. (Ps. 44, 13, 15 et 
16.) 16.) 

majd tekintete-.ultum tuum depreca· 
det valamennyien a , búntur omnes divi-
nép gazdagai: Szíizi tes plebis: adducén-
követik a Királyhoz, tur R egi virgines post eam: 

követik őt hozzád társnői próximae ejus adducéntur 
örvendezve, ujjongással. (Zs. tibi in laetitia et exsulta-
44, 2.) Szlvem ünnepi szó- tióne. (Ps. ibid., 2.) Eructá
zattól árad, zengem dalo- vit cor meum verbum bo
mat a Királynak. J. Dicső- num: dico ego ópera mea 
ség. R egi. f. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki a Qrátio. Deus, qui salútis 
boldogságos Szűz Mária aetérnae, beátae Ma

termékeny szűzessége által, riae virginitáte foecúnda, 
az emberi nemnek az örök humáno géneri praemla 
üdvösség ajándékát adtad: praestiUsti: tribue, quaesu
add meg kérünk, hogy érez- mus; ut ipsarn pro nobis ln
zük annak közbenjárását, tercédere sentiámus, per 
aki által méltók Jettünk be- quam merúimus auctőrern 
fogadni az élet szerzőjét, a vitae suscípere, Dóminum 
mi Urunk jézus Krisztust, a nostrum Jesum Christum, 
te Fiadat : Ki veled él és l Fílium tuum: Qui te-
uralkodik. cum. 
(A 2. könyörgés a Szentlélekről, 1339. 1., a 3. az Egyhbért vagy 

a pápáért, 131. 1.) 

M~~ M 
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Szentleck:e: Appáruit, 108. L 
Atvonulásra. (Zs. 44, 3.) Graduale. (Ps. 44, 3.) Spe-

~kesebb vagy az emberek ciósus forma prae fíliis hó
fiainál, kedvesség ömlik el minum: diffúsa est grátia 
ajkadon. "<§. (U. o. 2.) Sz!- in lábils tuis. "<§. (Ibid., 2.) 
vern ünnepi szózattól árad, Eructávit cor meum ver
zengem dalomat a Király- b um bonum: dl co ego ó pe ra 
nak; gyors író vesszeje lett mea Regi: lingua mea cála
a nyelvem. mus scribae velóciter scri-

béntis. 
Alleluja, alleluja. t. Szü- Allelúja, allelúja. t. Post 

lésed után szeplőtelen szűz partum Virgo invioláta per
maradtál : lsten Anyja, ese- mansisti: Dei Génitrix, in
dezzél érettünk. Alleluja. tercéde pro nobis. Allelúja. 
( Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a "<§. helyett a Oaude kez-

detil böjti éneket mondjuk, 1327. 1.) 
Szent evangélium: Pastóres 108. 1. Credo nines. 

Felajánlásra. Boldog vagy Offertorium. Felix nam-
Szent Szűz Mária és mlnden que es, sacra Virgo Maria, et 
dicséretre legméltóbb, mert omni laude dignissima: quia 
belőled kelt fel az igazság ex te ortus est sol ju~títiae, 
napja, Krisztus, a mi Iste- Christus, Deus noster. 
nünk. 

Csendes imádság. A te ke
gyelmedből, Urunk, és a 

boldogságos, mindenkoron 
Szűz Máriának közbenjárá
sára ez a felajánlás szolgál
jon az örök és a jelen élet 
javára és békéjére. A mi 
Urunk. 

Secreta. Tua, Dómine, 
propitiatióne, et beátae 

Mariae semper Virginis in
tercessióne, ad perpétuam 
atque praeséntem haec ob
látio nobis profíciat pro
speritátern et pacem. Per 
Dóminum. 

(A 2. csendes imádság a Szentlélekről, 1340. 1., a 3. az Egyházért 
vagy a papáért, 132. 1.) 

Prefáció a Boldogsilgos Szíizról, 566. l. 
Áldozásra. Boldog vagy, Communio. Beáta viscera 

Szt1z Mária bensődben, mert Mariae Virginis, quae porta
a~ örökAtya Fiát hordoztad. véruntaetérni Patris Fllium. 

Aldozás utáni imádság. Ez postcommunio. Haec nos 
. az egyesülés, Urunk, commúnio, Dómine,pur

tlsztítson meg a bűntől és get a crímine: et, inter
lst!n Anyja, a boldogságos cedénte beáta Virgine Dei 
Szuz Mária közbenjárására Genitrlce María, caeléstis re-
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tegyen a mennyei orvosság J médii fáciat esse consórtes. 
részesévé. Ugyanazon. Per eúmdem Dóminum. 
(A 2. Aldozia utinl imádság a Szentlélekról, 1340. 1., a 3. az Egy

házért vagy a pápiért, 132. J.) 

111. Gyertyaszentel6 Boldogasszonytól Húavitlg. 

Szentmise: Salve, 1325.1., az alábbiak kivételével: 
A 2. köoyörgés, csendes és áldozás utini imádság a Szentlélekről, 
1339, 1340. 1., a 3. az Egyházért vagy a pápáért, 131-132. 1.) 

A graduale után ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. r. (Móz.l Alle1úja, allelúja. f.(Num. 

IV. 17,8.)Jesszevesszeje ki- 17, 8.) Virga jesse flóruit: 
hajtott, a Sz(lz Istent és Virgo Deum et hóminem gé
embert szült : lsten a békét nu it: pacem Deus réddidit, 
visszaadta, mert a földet az in se reconcilians ima sum
éggel kiengesztelte önmagá- mis. Allelúja. 
ban. Alleluja. 
Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a r. helyett a Oaude 

kezdetú böjti éneket mondjuk, 1327. 1.) 

Credo nincs. 
Felajánlásra. Boldog vagy, Offertorium. Felix nam-

szent Szúz Mária és minden que es, sacra Virgo Maria, et 
dicséretre legméltóbb, mert omni laude dignissima: quia 
belőled kelt fel az igazság ex te ortus est sol justitiae, 
napja, Krisztus, a mi Iste- Christus Deus noster. 
nünk. 

IV. Hllsvétt61 PGnk6adlg. 

Szentmise: Salve, 1325. 1., az alábbiak kivételhel: 
(A 2. könyörgés csendes:~ Aldozás utáni imádsig a Szentlélekr51, 
1339, 1340. 1., a 3. az Egyhbért vagy a pápáért, 131-132. 1.) 

Szent evangéliwn: Stabant, 927. 1., Credo nincs. 

Felajánlásra. Boldog vagy Offertoriwn. Beáta es, 
SzQz Mária, mert te hordoz- Virgo María, quae ómnium 
tad a mindenség Teremtő- portásti Creatórem: genul
jét és szüited, ki téged sti qui te fecit, et in aetér
alkotott és örökké szűz ma- num pérmanes Virgo, alle-
radsz, alleluja. iúja. 

V. Pünk&edt61 Adventig. 

Szentmise: Sa!ve, 1325.1. 
(A 2. könyörgés, csendes és áldozás utáni imádság a Szentlélekrólo 
1339, 1340. 1., a J. az Egyhbért vagy a pápáért, 131-132. 1., 

Credo nincs.) 
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A HÉT NAPJAIRA. 

(Ádvent, nagyböjt, kántorböj t, keresztjáró napok és vigiliák kivé
telével, ha nincs ünnep és a vasArnapi szentmisét nem kell pótolni, 
a hétköznapokon az alábbi fogadalmi szenimiséket mondhatjuk.-
2. könyörgésnek, csendes és áldozás utáni írnAdságnak a megfelelő 
hétköznap imádságait, 3.-nak a megfelelő időszaki imádságokat, 
1388. 1., kell vennünk. Húsvéti idöben az lntroitus után két, az 
Offertori um és a Communio után egy Alleluját kell mondanunk.) 

Hétfil: a Szentháromságr61. 

Szentmise Benedicta, 687. 1., az alábbiak kivételével: 

Szentlecke Szent Pál apos-1 Léctio Epistolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz. Irt 

1 

Apóstoli ad Corinthios. (I I. 
leveléből. (II. 13, ll, 13.) 13, ll et 13.) 

Testvérek: Örvendjetek, fratres: Gaudéte, perfécti 
legyetek tökéletesek, estóte, exhortámini, 

buzdítsátok egymást, értse- idem sápite, pacem habéte, 
tek egyet, éljetek békesség- et Deus pacis et dilectiónis 
ben és a békesség és szeretet erit voblscum. Grátia Dó
Istene veletek leszen. A mi mini nostri jesu Christi, et 
Urunkjézus Krisztuskegyel- cáritas Dei, et communicá
me, és lsten szeretete, és a tio Sancti Spirítus sit cum 
Szentlélek közössége legyen ómnibus vobis. Amen. 
mindnyájatokkal! Amen. 
Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a -gr. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. Téged önma- Tractus. Te Deum Patrem 
ga dtól való Atyaistent, téged ingénitum, te Filium unigé
egyszülött Fiút, téged vi- nitum, te Splritum Sanetum 
gasztaló Szentlelket, szent Paráclitum, sanetam et in
és oszthatatlan Háromságot divíduam Trinitátem, toto 
teljes szívünkből dicsérünk, corde confitémur, laudám us, 
imádunk és áldunk. 'S'. Mert atque benedícimus. 'S'. Quó
nagy vagy és csodatev\'~ : niam magnus es tu, et fá
egyedül te vagy lsten. -gr. ci ens mirabília: tu es Deus 
Tied a dicséret, tied a dicső- solus. 'ST. Tibi laus, tibi gló-
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ség, tied a hálaadás mind-1 ria, tibi gratiárum áctio in 
örökön örökké, ó Szenthá- saecula sempitérna, o beáta 
romság. l Trinitas. 

Húsvéti idöben a graduale helyett ezt mondjuk : 
Alleluja, alleluja. r. (Dán., Allelúja, allelúja. r. (Da n 

3, 52.) Aidott vagy, Uram, 3, 52.) Benedictus es, Dó
atyáink Istene és dicsére- mine Deus patrum nostró
tes mindörökké. Alleluja. r. rum, et laudábilis in sae
Áidjuk az Atyát és a Fiút a cula. Allelúja. r. Benedicá
Szentlélekkel egyetemben. mus Patrem, et Fílium, cum 
Alleluja. Sancto Spiritu. Allelúja. 

Szent evangélium : Cum vénerit, 648. 1. 

Kedd: az angyalokról. 
Bevonulásra. (Zs. 102, 20.) Introitus. (Ps. 102, 20.) 

tildjátok az Urat, an- llenedicite Dóminum, 
gyalai mlnd, ti erlls omnes Angeli ejus: 
hősök, kik teljesiti- poténtes virtúte, qui 

tek szavát, mihelyt meghall- fácitis verbum e jus, ad au
játok parancsának hangját., diéndam vocem sermónum 
'(Zs. 102, 1.) Áldjad, lelkem, ejus. (Ps. Ibid., 1.) Bénedic, 
az Urat, s egész bensőm az 61 ánima mea, Dómino: et óm
szent nevét. r. Dicsliség az 1 nia quae intra me sunt, nő
Atyának. mini sancto ejus. r. Glória. 

Könyörgés. lsten, ki cso- Qrátio. Deus, qui, miro 
dálatos rendben kiosz- órdine Angelórum mi

tod az angyalok és az embe- nistéria hominúrnque di
rek szolgálatát, engedd meg spénsas: concéde propltius; 
kegyesen, hogy akik min- ut, a quibus tibi ministrán
denkor neked szolgálnak a tibus m caelo semper assi
mennyben, azok védjék éle- stitur, ab his in terra vita 
tünket a földön. A nti nostra muniátur. Per Dó-
Urunk. minum. 

Szentlecke Szent jános a pos-, Uctio libri Apocalypsis beá
tol jelenéseinek könyvéből. ' ti joánnis ApóstolL 

(5, 11-14.) (5, l 1-14) 

Ama napokban : Hallám l J n diébus ill is: Au divi vo
sok angyal szavát a l cem Angelórum multó

trón körül, s az élőlényekét,l rum in circúitu throni, et 
és a vénekét, és számuk ., animálium, et seniórum: et 
ezernyi ezer vala, kik nagy cr:~t númerus eórum mfllia 
szóval mondták: Méltó a i millium, dicéntium voce ma-
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Bárány,akimegöletett,hogy gna: Dignus est Agnus,·qui 
övé legyen a hatalom és is- occisus est, acdpere virtú
tenség es bölcseség és erő és tem, et divinitátem, et sa
tisztelet és dicsőség és áldás l piéntiam, et fortitúdlnem, et 
~s minden teremtményt, honórem, et glóriam, et be
mely az égben van és a föl- nedictiónem. Et omnern 
dön és a föld alatt és amely a creatúram, quae in caelo est, 
tengeren és abban van,mind- et super terram, et sub terra, 
ezeket hallám, amint mond- et quae sunt in mari, et quae 
ták: A trónon Ülőnek és a in eo: omnes audlvi dicén
Báránynak áldás és tisztelet tes: Sedénti in throno, et 
és dicsőség és hatalom, örö- Agno: benedictio, et honor, 
kön örökkél ~s a négy élő- et glória, et potéstas in sae
lény mondá: Amen l Es a hu- cula saeculórum. Et quá
szonnégy vén arcra borula és tu or animália dicéban t: 
Imádá az örökön örökké élöt.

1 

Amen. Et vigintiquátuor se
nióres eeeldérunt in fáciea 

auas: et adoravérunt vivéntem in saecula saeculórum. 
Atvonulásra. (Zsolt. 148, Graduale. (Ps. 148, 1-2.) 

1-2.) Dicsérjétek az Urat az Laudáte Dóminum de eae
egekből, dicsérjétek őt a lis: laudáte eum in excélsls. 
magasságban. J, Dicsérjé- W. Laudáte eum, omnes An
tek őt, angyalai mind, dl- geli e jus: laudáte eum, om
csér jétek őt, seregei mind. nes virtútes ejus. 

Alleluja, alleluja. W. (Zs. Allelúja, allelúja. t. (Ps. 
137, 1-2.) Magasztallak az 137, 1-2.) ln conspéctu An
angyalok szlne előtt, lebo- ge ló rum psallam tibi: ado
ruJok szent templomod felé, rábo ad templum sanetum 
s áldást mondok nevednek. tuum, et confitébor nóminl 
Alleluja. tuo. Allelúja. 

Hetvenedvasárnap utin az Alleluja és a "J. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 102, 20.) Tractus. (Ps. 102, 20.) Be-
Áldjátok az Urat, angyalai nedlelte Dóminum, omnes 
mind, ti erös hősök, kik tel- Angeli ~jus: poténtes vir
jesititek szavát. W. (U. o. túte, qui fácitis verbum 
21-22.) Áldjátok az Urat, ejus. t. (Ibid., 21-22.) Bene
seregei mind, szolgái, kik dícite Dómino, omnes virtú
aÁkaratát megteszitek. "Y. tes ejus: minístri ejus, qui 

ldjátok az Urat, művei fácitis voluntátem ejus. W. 
mind, mindenütt, ahol ural-~ Benedielte Dómino, ómnia 
kodik, áldjad lelkem az ópera e jus: in omni loco do
Urat. l minatiónis ejus, bénedic 

ánima mea, Dómino. 
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Húsv~ti ld6ben a graduale helyett ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. f. (Zs. Allelúja, allelúja. 'f. (Ps. 
137, 1-2.) Magasztallak az 137, 1-2.) ln conspéctu An
angyalok sz l ne előtt, le bo- gelórum psallam tibi: ado
ruJok szent templomod felé rábo ad templum sanetum 
s áldást mondok nevednek. tuum, et confitébor nómini 
Alleluja. 1. (Máté 28, 2.) tuo. Allelúja. 'f. (Matth. 28, 
Az úr angyala leszálla az 2.) Angelus Dómini descén
égMI és odamenvén, elhen- dit de caelo, et accédens re
gerlté a követ és ráült. Alle- vólvit lápidem, et sedébat 
luja. super eum. Allelúja. 

+ A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. 

(l' 47-51.) (l' 47-51.) 

Az időben: Látván Jézus l" Illo témpore: Vidit jesus 
a hozzájövő Natánaelt, Nathánael veniéntem ad 

monda felőle: fme az igaz se, et dicit de eo: Ecce vere 
izraelita, kiben nincs álnok- lsraellta, ln quo dolus non 
ság. Kérdezé őt Natánae!: est. Dicit ei Nathánael :Unde 
Honnan ismersz engem? me nosti? Respóndit jesus, 
Felelvén jézus, mondá neki: et dixit ei: Priúsquam te 
Mielc5tt Fülöp téged hivott Philippus vocáret, cum es
volna, mikor a fügefa alatt ses sub ficu, vidi te. Respón
volt~l, láttalak téged. Fe- dit el Nathánael, et ait: 
lelé neki Natánae! és mondá: Rabbi, tu es Fllius Dei, tu 
Rabbi! te vagy az lsten Fia, es Rex Israel. Respóndit 
te vagy Izrael Királya. Fe- jesus, et dixit ei: Quia dixl 
lelvén jézus, mondá neki: tibi: Vidi te sub ficu, credis: 
Mivel azt mondottam ne- majus his vidébis. Et dicit 
ked: Láttalak téged a fügefa ei: Amen, amen d i co vobis, 
alatt, hiszel; nagyobb do l- vidébitis eaeium apértum, 
got fogsz látni ezeknél. És et Angelos Dei ascendéntes, 
mondá neki: Bizony, bizony et descendéntes supra Fl
mondom nektek, látni fog- lium hóminis. 
játok az eget megnyilni, és 
az lsten angyalait föl- és leszállani az Emberfia fölött. 

Felajánlásra. (Jel. 8, 3-4.) Offertorium. (Apoc. 8, 3 
Megálla az angyal a temp- et 4.) Stetit Angelus juxta 
lom oltára elött arany töm- aram templi, habens thuri
jénezóvel a kezében, és sok bulum áureum in manu sua: 
jó illatszer adaték neki, és et data sunt ei incénsa multa 
fölszálla a jó illatszerek et ascéndit turnus aróma-
füstje az lsten szlne elé. tum in conspéctu Dei. 
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Csendes imádság. Elhoz
tuk neked, Urunk, a 

dicséret adományát és alá
zatosan kérünk, hogy az 
angyal értünk közbenjáró 
könyörgésére egyrészt ki
engesztelődötten fogadd el, 
másrészt engedd, hogy a 
mi üdvösségünkre váljanak. 
Ami Urunk. 

Áldozásra. Angyalok, 
Arkangyalok, Trónok, és 
Uraságok, Fejedelemségek, 
és Hatalmasságok, mennyei 
Erők, l(erubok és Szeráfok, 
áldjátok az Urat mind
örökké. , 

Secreta. Hóstias tibi, Dó· 
mine, laudis offérimus, 

suppliciter deprecántes: ut 
eásdem, angélico pro nobis 
interveniénte suffrágio, et 
placátus accfpias, et ad sa
lútem nostrarn proveníre 
concédas. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum, 
Filium tuum. 

Communio. Angeli, Ar
chángeli, Throni, et Domi
natiónes, Principátus, et 
Potestátes. Virtútes caeló
rum, Chérubim, atque Sé
raphim, Dóminum bene
dfcite in aetérnum. 

Aldozás utáni imádság. A postcommunio. Repléti, 
mennyei áldással betölt-, Dómine, benedictlőne 

ve, Urunk, alázattal kérünk, caelésti, suppliciter impto
hogy amit gyarló szolgála- l rámus: ut, quod frágili ce
tunkkal végzünk, a szent lebrámus officio, sanctórum 
angyalok és arkangyalok ! Angelórum atque Archan
segítségével magunkra hasz- 1! gelórum nobis prodésse sen
nosnak érezzük. Ami Urunk. tiámusauxflio.PerDóminum 

Szerda: Szent józsefr61. 

1.) Húsvéti ld6n kivül az Adjútor, 949.1., kezdetil szentmisét mond· 
juk, de a:r: lntroitusban, az Offertóriumban és a Communióban 

az Alleluját elhagyjuk. A szentlecke után ezt mondjuk: 
Atvonulásra. (Zs. 20, 4-5.) Graduale. (Ps. 20, 4-5.) 

Uram, eléje siettél boldo- Dómine, praevenfsti eum in 
gitó áldással: fejére drága- benedictiónibus dulcédinis: 
kőből koronát helyeztéL 't. posuísti in cápite ejus coró
Éltet kért tőled és te megad- nam de lápide pretióso. r. 
tad neki, hogy sokáig éljen, Vitam pétiit a te, et tribuisti 
időtlen időkig. ei longitúdinem diérum in 

Alleluja, alleluja. r. Sze
rezd meg, józsef, hogy 
utunkat ártatlanul és min
dig a te oltalmad alatt fut
hassuk meg. Alleluja. 

saeculum saeculi. 
Allelúja, allelúja. f. Fac 

nos innócuam, joseph, de
cúrrere viam: sitque tuo 
semper tuta patrocínio. Al
lelúja. 



FOGADALMI SZENT MJSÉK 1337 

( Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a t. helyett ezt mondjuk:) 
Böjti ének. (Zs. lll, 1-3.) Tractus. (Ps. lll, 1-3.) 

Boldog az az ember, ki az Beátus vir, qui timet Dó
Urat féli: és parancsaiban minum: in mandátis e jus eu
nagy tetszését leli. J. Ha- pit nimis. J. Potens in terra 
talmas lesz a földön iva- erit semen ejus: ~enerátio 
déka: az igazak nemzedéke rectórum benedicetur. Y. 
áldott leszen. Y. Dicsőség és Glória et divltiae in domo 
gazdagság lesz házában: és e jus: et justitia e jus manet 
igazsága mindörökre meg- in saeculum saeculi. 
marad. 
2.) Húsvéti időben az Adjútor kezdet(! szentmisét mondjuk, úgy 

mint az ünnepen, 949. l. 

Ugyanaznap: Szent Péter és Pál apostolokról. 
1.) Húsvéti időn kivül a július 4-l szentmisét mondjuk, 1047. 1., a 
július 6-l, 1052.1., szentmise könyörgésével, csendes és áldozfis utáni 

imádságával a graduale után ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. J, (Zs. Allelúja, allelúja. J. (Ps. 

138, 17.) Mily tiszteletre- 138, 17.) Nimis honoráti 
méltók, Isten, a te barátaid, sunt arnici tui, Deus: nimis 
mily hatalmas a számuk. confortátus est principátus 
Alleluja. eórum. Allelúja. 
Hetvenedvas:.rnap után az Alleluja és a J. helyett a Qui 

séminant kezdetü (1267. 1.) bőjti éneket mondjuk. 
2.) Húsvéti időben az április 25-i szentmisét mondjuk, a július 6-l 
szentmise kOnyörgésével, csendes- és áldozfis utáni imádságával, 
(a július 4-i szentmise szentleckéjével és evangéliumával, 1047. l.) 

Ugyanaznap: az összes szent Apostolokról. 
1.) Húsvéti időn kivül az október 28-l szentmisét mondjuk, 
1206 1., az apostolok nevei nélkül, az Ecee nos kezdetü evan

géliummal, 1299. l. 
Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a t- helyett a Qui 

séminant kezdetü (1267. 1.) böjti éneket mondjuk. 
2.) Húsvéti időben az október 28-l szentmisét mondjuk, az alábbiak 

kivételével : 
Bevonulásra. (Zs. 63, 3.) Introitus. (Ps. 63, 3.) 

megoltalmaztál engem, llrotexlsti me, Deus, a 
Istenem, a gonoszok convéntu malignán-
zsinatjától, alleluja: tium, allelúja: a mul-

a gonosztevők sokaságától, l titúdine operántium iniqui
alleluja, alleluja. (U. a. 2.) tátem, allelúja, allelúja. (Ps. 
Hallgasd meg, lsten, esdő ibid., 2.) Exáudi, Deus, ora-
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könyörgésemet, az ellenség l tiónem meam, cum dépre
félelméHil szabadítsd meg 

1 
cor : a timóre inimlci érípe 

lelkemet. 8'. Dicsöség. 1 ánimam meam. 8'. Glória. 
A szentlecke után ezt mondjuk : 

Alleluja, alleluja. 8'. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
88, 6.) Magasztalják, Uram, 88, 6.) Confitebúntur caeli 
csodáidat az egek, és hűsé- mírabllia tua, Dómine: éte
gedet az egybegyűlt szen- n im veritátern tuam in ecclé
tek. Alleluja. 8'. (Ján. 15, sia sanctórum. Allelúja. r. 
16.) Én választottalak tite- (Joann. 15, 16.) Ego vos 
ket a világból, hogy elmen- é1égi de mundo, ut eátis, et 
vén, gyümölcsöt teremjetek fructum afferátis, et fructu1 
és a ti gyümölcsötök meg- vester máneat. Allelúja. 
maradjon. Alleluja. 

Szent evangéliwn : Ecce nos, 1299. 1. 
Felajánlásra. (Zs. 44, 17- Offertorium. (Ps. 44, 17-

18.) Az egész világ fejede!- 18.) Constltues eos princi
meivé teszed 6 ket; emléke- pes super om nem terram: 
zetessé teszik, Uram, neve- mémores erunt nóminis tui, 
det mindenkor, nemzedék- Dómine, in omni progénie 
rlll, nemzedékre, alleluja, et generatióne, allelúja, alle-
alleluja. lúja. 

Áldozásra. (Zs. 18, 5.) Az Communio. (Ps. 18, 5.) ln 
egész földre elhat szózatuk; omnern terram exlvit sonus 
s a földkerekség határaira eórum: et in fi n es orbis ter
szavuk, alleluja, alleluja. rae verba eórum, allelúja, 

allelúja. 
(Ezeket a szentmis~ket tgy apostol ünne~n is mondhatjuk, ba 
arra külön miseszöveg nincsen ; ebben az esetben a könyörgtst, 
csendes- és áldozts utáni imáds!got Szent Andrés szentmis~jébGI 

vesszük, 809. 1., a megfelelő apostol nevével.) 

Csütörtök : a SzentlélekriJI. 
Bevonulásra. (Bölcs. l, 7.) ! Introitus. (Sap. l, 7.) 

•

z úr lelke betölti a .plritus Dómini repié-
föld kerekségét; s vit orbem terrárum: 
ami egybefogja a et hoc, quod cónti-

mindenséget, az tud is min- • net ómnia, sciéntiam habet 
den szóról. (Zs. 67, 2.) Fel- 'vocis. (Ps. 67, 2.) Exurgat 
kél az Isten, és elszélednek Deus, et dissipéntur inimlci 
ellenségei, elfutnak elllle,, ejus: et fúgiant, qui odé
kik lit gyűlölik. r. Dicsliség runt eum, a fácie ejus. f. 
az Atyának. Glória Patri. 
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Könyörgés. lsten, ki hiveid : Qrátio. Deus, qui corda fi
szivét a Szentlélek felvi- délium Sanct i Spiritus 

lágositása által oktattad,add illustratióne docuisti: da 
megnekOnk,hogyugyanazon nobis in eódem Spiritu recta 
Lélekben a jót megszeressük sápere; et de e jus semper 
és vigasztalásában mindig consolatióne gaudére. Per 
örvendjünk. A mi Urunk . . . Dóminum ... in unitáte ejús-
ugyanazon Szentlélekkel. 1 dem Spirítus Sancti. 

Szentlecke : Cum audíssent, 666. l. 
Átyonulásra. (Zs. 32, 12, l Graduale. (Ps. 32, 12 et 6.) 

6.) Boldog az a nemzet, Beáta gens, cujus est Dómi
melynek Istene az úr: az a nus Deus eórum: pópulus, 
nép, melyet az úr tulajdo- quem elégít Dóminus in he
nául kiválasztott. r. Az úr reditátem sibi. r. Verbo 
igéje alkotta az egeket; Dómini caell firmáti sunt: 
szájának lehellete minden et Spiritu oris ejus omnis 
seregüket. virtus eórum. 

Alleluja, alleluja. (Térdet- Allelúja, allelúja. (Hic ge-
hajtva.) r. Jöjj el Szentlé- nuflectitur.) r. Veni, San~te 
lek, töltsd be hiveid szívét Spíritus, reple tuórum cotda 
és gyujtsd fel bennük szere- fidélium: et tui amóris in 
teted tüzét. Alleluja. eis ignem accénde. Allelúja. 
Hetvenedvadmap után az Alleluja és a 't. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 103, 30.) Tractus. (Psal. 103, 30.) 
Áraszd reájuk Lelkedet Emitte Spiritum tuum, et 
és ismét életre kelnek: és creabúntur: et renovábis fá
megújitod a föld szinét. 't. ciem terrae. 't. O quam bo
ó, mily jó és kegyes, Uram, a n us et suávis est, Dómine, 
te Lelked bennünk! (Térdet Spirítus tuus in nobis! (Hic 
hajtunk.) r. Jöjj el Szent-j genuflectitur.) 1. Veni, San
lélek, töltsd be hiveid szivét j cte Spíritus, reple tuórum 
és gyujtsd fel bennük szere- corda fidélium: et tui arnó-
teted tüzét. ris in eis ignem accénde. 

Húsvéti dllben a graduale helyett ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. 't. (Zs., Allelúja, allelí1ja. r. (Ps. 

103, 30.) Áraszd reájuk 103, 30.) Emitte Spiritum 
Lelkedet és ismét életre j tuum, et creabúntur: et re
kelnek és megújitod a föld novábís fácíem terrae. Alle
szinét. Alleluja. (Térdet haj-,lúja. (Hic genuflectitur.) r. 
tunk.) 1. Jöjj el Szentlélek, Veni, Sancte Spiritus, r!!ple 
töltsd be hiveid sz i vét és tuórum corda fídélium: et 
gyuj ts d fel benntik sz ere- tui amóris in eis ignem ac-
teted tüzét. Alleluja. J cénde. Allelúja. 
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Szent evangélium : Si quis. 660. 1. 
Felajánlásra. (Zs. 67, 29- Offertorium. (Ps. 67, 29· 

30.) Eréísltsd meg, Isten, 30.) Confirma hoc, Deus, 
amit köztünk készítettél: quod operátus es in nobis: 
Jeruzsálemi templomodból a tempio tuo, quod est in 
királyok hozzanak neked Jerúsalem, tibi ófferent re-
ajándékot. ges múnera. 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Múnera, quaesu
Urunk, szenteld meg mus, Dómine, obláta 

ezeket a felajánlott ajándé- sanctifica: et corda nostra 
koka t: és szivünket a Szent- Sancti Spirítus illustratióne 
léleknek felvilágosltása általi emúnda. Per Dóminum .•. 
tisztltsd meg. Ami Urunk... in unltáte ejúsdem Spi-
ugyanazon Szentlélekkel. rítus. 

Prefáció a Szentlélekröl, 564. l. 
Áldozásra. (Ap. csel. 2, Conununío. (Act. 2, 2 et 

2, 4.) Hirtelenül zaj támada 4.) Factus est repénte de 
az égblll, ahol ültek, olyan, caelo sonus, tamquam adve
mint a heves szélvész zú- niéntls spirítus veheméntis, 
gása. És mindnyájan be- ubi erant sedéntes : et rep
telének Szentlélekkel és lét i sunt omn es Spiritu Sanc
hirdették Isten nagy tetteit. to, loquéntes magnália Dei. , 

Aldozás utáni imádság. A postconununio. Sancti Spi
Szentléleknek ránk ára- rítus, Dómine, corda 

dásatisztltsameg,Urunk,szl- nostra mundet infúslo: et 
vünket és harmatja szfvünk sui roris Intima aspersióne 
mélyéig hatolva, terméke- foecúndet. Per Dóminum ... 
nyltsemegazt.AmiUrunk ... in unitáte ejúsdem Spirítus 
ugyanazon Szentlélekkel. Sancti. 

Ugyanaznap : az Oltáriszentségről. 
Szentmise Cibávit 695. 1., az alábbiak kivételével. 

(Húsvétj időn kivül az lntroitusban, Offertóriumban és Communió
ban elhagyjuk az Alleluját; a Lauda Sion elmarad.) 

Hetvenedvasárnap után az Allelúja és f. helyett ezt mondjuk : 

Böjti ének. (Mal. l, It ! Tractus. (Malach. l, ll.) 
Napkelettéli napnyugatig t Ab ortu solis usque ad oc
nagy az én nevem a nemze- 1 cásum, magnum est nomen 
tek között. t. És minden he-j meum in géntibus. Y. Et in 
lyen áldozni fognak és tiszta l omni loco sacrificátur, et of
áldozatot bemutatni az én 

1 
fértur nómini meo oblátio 

nevemnek; mert nagy az én i munda: quia magnum est 
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nevem a nemzetek között. nomen meum in géntibus. 
"1. (Péld. 9. 5.) jertek, egyé- "1. (Prov. 9, 5.) Venite, co
tek kenyeremet és igyatok médite panem meum: et bl
a borból, melyet nektek bite vinum, quod mlscui 
elegyltettem. vobis. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk : 
Alleluja, alleluja. Y. (Luk. Allelúja, allelúja. -.,. (Luc. 

24, 35.) Megismerték a tanit- 24, 35.) Cognovérunt discl
ványak az úr jézust a ke- puli Dóminum jesum in 
nyé~szegésben. Alleluja. "1. fractlóne panis. Allelúja. -., . 

. (Ján. 6, 56-57.) Az én tes- (Joann. 6, 56-57.) Caro mea 
tem bizonnyal étel, és az én ' vere est cibus, et sanguis 
vérem bizonnyal ital: aki. meus vere est potus: qui 
eszi az én testemet és issza az : mandúcat meam carnem, et 
én véremet, énbennem ma-· bibit meumsánguinem,in me 
rad és én dben ne. Alleluja. i manet, et ego in eo. Allelúja. 

Péntek : a szent Keresztröl. 
Szentmise Nos autern 1144. 1., az alábblak kivételével : 

Könyörgés. lsten, ki Egy- Qrátio. Deus, qui unigé
szütött Fiad drága véré- niti Filii tui pretióso 

vel az éltetadó kereszt zász- sán~uine, vivifieae Crucis 
.laját megszentelni méltóz- vexlllum sanctificAre voluf
tattál, engedd, kérünk, hogy sti: concéde, quaesumus; 
akik örvendve tisztelik e eos, qui ejúsdem sanctae 

. szent Keresztet, oltalmad- Crucis gaudent honóre, tua 
nak is mindenütt örvend- quoque ubique protectióne 
hessenek. Ugyanazon. gaudére. Per eúmdem. 

Húsvéti időben ezt mondjuk: 
lsten, ki azt akartad, Deus, qui pro nobis Fl-

hogy Fiad magára vegye lium tuum Crucis patlbu
érettünk a Kereszt bitófá- Ium subfre volulsti, ut ini
ját. hogy elüzd tőlünk az mlci a nobis expélleres po
ellenség hatalmát: engedd testátern: concéde nobis, tá
nekünk, szolgáidnak, hogy a mulis tu is; ut resurrectiónis 
feltámadás kegyelmét el- grátiam consequámur. Per 
nyerjük. Ugyanazon. eúmdem Dóminum. 
Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a filippiekhez Irt leve- Apóstoli ad Philippénses. 

léböl. (2, 8-11.) (2, 8-11.) 

Testvérek : Krisztus, enge- fratres: Christus factus est 
delmes lett értünk a ha- pro nobis obédiens usque 

liiiig és pedig a halálig a ke- ad mortem, mortem autem 
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resztfán. Ezért az lsten is igen 
felmagasztalta őt és olynevet 
adott neki, me ly minden más 
név fölött van j (térdet haj
tunk) hogy jézus nevére 
minden térd meghajoljon : 
az égieké, a földieké és az 
alvilágiaké, s minden nyelv 
vallja az Atyaisten dicsősé
gére" hogy jézus Krisztus 
az Or. 

crucis. Propter quod et Deus 
exaltávit illum, et donávit 
illi nomen, quod est super 
omne nomen j (hic genufle
ctitur) ut in nómine jesu 
omne genu flectátur, caelés
tium, terréstrium, et infer
nórum, et omnis lingua con
fiteátur, quia Dóminus je
sus Christus in glória est Del 
Patris. 

Hetvenedvasárnap utAn az Alleluja és a r. helyett ezt mondjuk 1 

Böjti ének. Imádunk té- Tractus. Adorámus te, 
ged, Krisztus és áldunk té- Christe, et benedicimus tibi: 
ged, mert Kereszted által quia per Crucem tuam rede
megváltottad a világot. 1. místi mundum. f. Tuam 
Keresztedet, Urunk, imád- Crucem adorámus, Dómine, 
juk, dicsőséges szenvedése- tuam gloriósam recólimus 
det tisztelj Ok: könyörülj raj- passiónem: miserére nostri, 
tunk, ki értünk szenvedtél. J. qui pass us es pro nobis. J. 
Áldott vagy Kereszt, mely O Crux benedicta, quae sola 
egyeddi voltál méltó hordani \ fuisti digna portáre Regern 
az egek Királyát és Urát. caelórum, et Dóminum. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 
95, 10.) Hirdessétek a nem- 95, 10.) Dlcite in géntibus, 
zetek közt, hogy az úr ural- quia Dóminus regnávit a Ii
kodik a keresztfáról. Alle- gno. Allelúja. r. Dulce Ii
luja. 1. Drága fa, drága szö- gnum, dulces clavos, dúleia 
geket, drága terhet hordozó, ferens póndera: qaae sola 
egyedül te találtattál méltó- fuisti digna sustinére Regern 
nak, hogy az egek Királyát caelórum, et Dóminum. Al
és Urát hordozzad. Alleluja. lelúja. 
+ A szet'!.t evangéliwn sza- of!Sequéntia sancti Evangéli i 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(20, 17-19.) (20, 17-19.) 

Az időben: Magához vevé l" illo témpore: Assúmpsit 
jézus a tizenkét tanit- jesus duódecírn disclpu

ványt külön és mondá ne- Ios secréto, et ait il lis: Ecce 
kik: (me felmegyünk jeru-~ ascéndimus jerosólymam, et 
zsálembe és az Emberfiát a Fílius hóminis tradétur prin
papi fejedelmek és Irástudók clp i bus sacerdótum, et scri-
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kezeibe fogják adni és ha- r bis, et condemnábunt eum 
látra Itélik; és átadják lit a morte, et tradent eum gén
pogányoknak, hogy kicsú- tibus ad illudéndum, et fla
folják, megostorozzák és gellándum, et crucifigén
megfeszltsék és harmad- dum, et tértia die resúrget. 
napon föltámad. 

Csendes imádság. Ez az 
áldozat, Urunk, kérünk, 

tisztltson meg minket bü
neinktlll, hiszen a Kereszt 
oltárán az egész világ bűnét 
ls elvette. Ugyanazon a mi 
Urunk Jézus Krisztus. 

C' ecreta. Haec oblátio, Dó
.J mine, quaesumus, ab 
ómnibus nos purget offén
sis: quae in ara Crucis étiarn 
totlus mundi tulit offénsam. 
Per eúmdem Dóminum no
strum Jesum Christum. 

Prefáció a szent Kereutr61, 562. l. 

U&yanaznap : Krisztua azenvedtséril. 

Bevonulásra. (Filip 2, 8-9.) Introitus. (Phil. 2, 8-9.) 

•

z Úr jézus Krisztus llumiliávit semetipsum 
megalázta magát a Dóminus jesus Chri-
halálig, és pedig a stus usque ad mor-

halálig a keresztfán: ezért az tem, mortem autern Crucis: 
lsten is igen felmagasztalta propter quod et Deus exaltá
őt és oly nevet adott neki, vit illum, et donávit illi no
mely minden más név fölött men, quod est super omne 
van. (Zs. 88, 2.) Az úr ke- nomen. (Ps. 88, 2.) Miserl
gyelmeit örökké éneklem, córdias Dómini in aetérnum 
nemzedékról nemzedékre. cantábo: in generatiónem 
J Dicsöség. et generatiónem. J. Glória. 

Könyörgés. Urunk, Jézus Qrátio. Dóm i ne Jesu Chri
Krisztus, ki az Atya st e, qui de eaelis ad ter

kebléról a mennyből a föld- ram de sinu Patris descen
re szállottál és bűneink bo- dlsti, et sánguinem tuum 
csánatára drága véredet on- pretiósum in remissiónem 
tottad: alázattal kérünk, peccatórum nostrórum fu
hogy az Itélet napján mél- disti: te humiliter deprecá
tók legyilnk jobbodon ezt mur; ut in die judicii, ad déx
hallani: Jöjjetek áldottak: terarn tuam audíre mereá· 
Ki ugyanazon Atyaisten- mur: Venite, benedicti: Qui 
nel és Szentlélekkel élsz és l cum eódem Deo Patre et 
uralkodol, lsten, mindörö- Spiritu Sancto vivis et re-
kön örökké. gnas Deus. 
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Szentlecke Zakariás prófé-1

1 

Léctio Zachariae Prophétae. 
tától. (12, 10-11; 13, 6-7.) (12, 10-11; 13, 6-7.) 

Ezt mondja az úr: Kiön-, Haec dicit Dóminus: Ef
- töm Dávid házára és fúndam super dornum 

jeruzsálem lakóira a kegye- David, et super habitatóres 
lern és imádság lelkét; és ők jerúsalem spiritum grá ti ae 
rám néznek, kit átszegez- et precum: et aspicient ad 
tek; és siratni fogják őt, me, quem confixérunt: et 
mint az egyszülöttet és bán- plangent eum planctu quasi 
kódni fognak rajta, mint super unigénitum, et dolé
bánkódni szoktak az első- bunt super eum, ut doléri 
szülött halálán. Az napon solet in morte primogéniti. 
nagyslrás leszen jeruzsálem- ln die illa magnus erit plan
ben. És ha kérdezni fogják: ct us in jerúsalem, et dicé
Micsoda sebek ezek itt ke- tur: Quid sunt plagae istae 
zeiden? azt fogja mondani: in médio mánuum tuárum? 
Ezekkel sebesittettem meg Et dicet: His plagátus sum 
azok házában, kik szeret- in domo eórum, qui diligé
nek vala engem. Föl, fegy- bant me. Frámea suscitáre 
ver! támadj az én pászto- super pastórem meum, et 
rom ellen és a hozzám leg- super virum cohaeréntem 
közelebb való férfiú ellen, mihi, dicit Dóminus exercl
úgymond a seregek Ura. tuum: péreute pastórem, et 
Verd meg a pásztort és el- dlspergéntur oves: alt Dó
szélednek a juhok, mondá a minus omnlpotens. 
mindenható Úr. 

Atvonulásra. (Zs. 68, 21- Graduale. (Ps. 68, 21-22.) 
22.) Gyalázatot és nyomorú- Impropérium exspectávit 
ságot szenved a szlvem. Ke- cor meum, et misériam: et 
restem, ki szánakozzék raj- sustínui, qui simul mecum 
tam, de nem akadt senki 1 contristarétur, et non fuit: 
sem, ki vigasztaljon engem, consolántem me quaeslvi, 
de senkit sem lettem. r. Sőt et non invéni. r. Dedérunt 
enni nekem epét adtak, szom- in escarn meam fel, et in sit i 
júságomban ecettel itattak. mea potavérunt me acéto. 

Alleluja, alleluja. r. Üd- Alle1úja, allelúja. J. Ave, 
vözlégy Királyunk; egyedül Rex noster: tu sol us n ostros 
te könyörültél meg tévelygé- es miserátus erróres: Patri 
sünkön: az Atyának engedet- obédiens, du ct us es ad cru
meskedve, úgy vitetted ma- cifigéndum, ut agnus man
gadat a keresztrefeszitésre, suétus ad occisiónem. Alie
mint szelíd bárány a levá- fúja. 
gásra. Alleluja. 
Jietvenedvastlrnap után az Alleluja és a'!. helvett ezt mondjuk: 
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Böjti ének. (lz. 53, 4-5.) Tractus. (Isa!. 53, 4-5.) 
Valóban a mi betegségein- Vere languóres nostros ipse 
ket ő viselte és fájdalmain- tulit, et dolóres nostros ipse 
kat ő hordozta. "81. És mi őt portávit. r. Et nos putávi
mintegy poklosnak tartot- mus eum quasi leprósum, et 
tuk és az Istentől megvert- percússum a Deo, et humi
.nek és megalázottnak. "81. ű liátum. r. Ipse autern VUI· 
pedig megsebesíttetett a mi nerátus est propter iniqui
gonoszságainkért, megron- tátes nostras, attrítus est 
csoltatott bűneinkért. r. A propter scélera nostra. r. 
mi békességünkért van rajta Disdpiina pacis nostrae su
a fenyíték és az ő kékségével l per eum: et Iivó re e jus sa-
gyógyultunk meg. náti sumus. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. r. Üd- Allelúja, allelúja. r. Ave, 

vözlégy Királyunk: egyedül Rex noster: tu sol us n ostros 
te könyörültél meg tévelygé- es miserátus erróres: Patri 
sünkön: az Atyának engedel- o bédi ens, du ct us es ad cru
meskedve, úgy vitetted ma- cifigéndum, ut agnus man
gadat a keresztrefeszítésre, suétus ad occisiónern. Alie
mint szelid bárány a lev á- )úja. 1. Tibi glória, hosánna: 
gásra. Alleluja. 1. Tied a di- tibi triúmphus et victória: 
csőség, hozsánna; tied a dia- tibi summae laudis, et ho
dal és győzelem; tied a leg- nóris cor ón a. Allelúja. 
főbb dicséret és a tisztelet 
koronája. Alleluja. 

~ A szent evangélium sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. secúndum joánnem. (19, 

(19, 28-35.) 28-35.) 

Az időben: Tudván jézus, Jn illo témpore: Sciens je
hogy minden el van vé- sus quia ómnia consum. 

gezve, hogy beteljesedjék az máta sunt, ut consumma
lrás, mondá: Szomjúhozom. rétur Scriptúra, dixit: Sítio. 
Vala pedig ott egy edény Vas ergo erat pósitum acéto 
tele ecettel. Azok tehát ecet-J plenum. Illi autern spón
tel telt spongyát tűzvén l giam plenam acéto, hyssópo 
izsópra, odanyujták az ő circumponéntes, obtulérunt 
szájához. Amint pedig Jé- ori ejus. Cum ergo al'cepís
zus az ecete t elvette, mon- set jesus acétum dixit: Con
dá: Beteljesedett! És Ie- summáturu est. Et incJináto 
hajtván fejét, kiadá lelkét. cápite trádidit spíritum. ju
A zsidók pedig (mivel ké-J daei ergo (quóniam Paras
születnap volt), hogy ne scéve erat) ut non remané-

Misszák 85 
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maradjanak kereszten a tes
tek szombaton (mert ama 
szombatnap nagy vala), ké
rék Pilátust, hogy törjék 
meg azok szárcsontjait és 
vegyék le őket. Menének 
hát a katonák, és az elsőnek 
ugyan megtörék szárait és a 
másiknak is, kit megfeszí
tettek ővele. Mikor pedig 
jézushoz értek, látván, hogy 
ő már meghalt, nem törék 
meg szárait, hanem egyik 
katona lándzsával megnyitá 
oldalát, melyből legottan 
vér és viz jöve ki. És aki ezt 
látta, bizonyságot tett róla; 
és igaz az ő tanusága. 

Felajánlásra. Gonosz fér
fiak támadtak ellenem; ir
galmatlanul megölésre ke
restek; és kíméletlenül az 
arcomba köptek; lándzsá
jukkal megsebeztek engem 
és minden csontom meg
rendült. 

Csendes imádság. A neked 
felajánlott áldozat, 

Urunk, egyszülött Fiad köz
benjáró szcnvedése által él
tessen és oltalmazzon min
ket mindenkor: Ki veled él. 

rent in cruce córpora sáb
bato (erat enim magnus dies 
ille sábbati), rogavérunt Pi
fátum, ut frangeréntur eó
rum crura, et tolleréntur. 
Venérunt ergo mllites: et 
primi quidem fregérunt 
crura, et altérius, qui cruci
flxus est cum eo. Ad jesum 
autern cum venfssent, ut vi
dérunt eum jam mártuum, 
non fregérunt ej us crura, sed 
unus mflitum Jáncea tatus 
ejus apéruit, et contfnuo 
exlvit sanguis et aqua. Et 
qui vidit, testimánium per
hfbuit: et verum est testi
mánium ejus. 

Offertoriwn. Insurrexé-
runt in me viri iniqui: abs
que misericárdia quaesié
runt me interffcere: et non 
pepercérunt in fáciem meam 
spúere: lánceis suis vulnera
vérunt me, et concússa sunt 
ómnia ossa mea. 

Secreta. Oblátum tibi, Dó
mine, sacriflcium, inter

cedénte unigéniti Filii tui 
passióne, vivíficet nos sem
per, et múniat: Qui tecum 
vivit. 

Prefácio a szent Keresztről, 562. l. 
Áldozásra. (Zs. 21, 17-18.) l Communio. (Ps. 21,17-18.) 

Átfúrták kezemet és lába- Poedérunt manus meas, et 
mat, megszámlálták minden: pedes meos: dinumeravé-
csontomat. l runt ámnia ossa mea. 

' 
ldozás utáni imádság. ostcommunio. Dámine /J( Urunk, jézus l(risztus, , P jesu Christe, Fili Dei 

az élő lsten Fia, aki hat i' vivi, qui hora sexta, pro re
órakor a világ megváltásáért demptiáne mundi crucis pa
a kereszt bitófájára felmen-1 tfbulum asccndisti, et sán-
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tél és drága véredet ontot- ! guinem tuum pretiósum in 
tad bűneink bocsánatáért, l remissiónem peccatórum no
alázatosan kérünk, engedd, l st ró rum fudlsti: te humifi
hogy halálunk után örven- ter deprecámur; ut post óbi
dezve bevonuihassunk a 

1

. tum nostrum paradisi já
paradicsom kapuján : Kl nuas nos gaudénter intrafre 
élsz. concédas : Qui vivis. 

Szombat : A Szent Szűzröl. 
(Az idöszaknak megfelelően, az 1328-1331. lapokon közölt 

szentmisék valamelyikét mondjuk.) 

MÁ~ BOGADAIIMI ~!lrENil\ MI~É~. 
Pápaválasztáskor. 

Vagy a Szentlélekről szóló szentmlsH mondjuk, 1338. 1., vagy 
az Itt következőt: 

Bevonulásra. (J<ir. l. 2, 35.) J lntroitus. (l. Reg. 2, 35.) 

lllilséges papot támasztok .uscit:lbo mihi s.acerdó· 
magamnak, ki szlvem tem fidélem, qui juxta 
és lelkem szerint fog J cor meum, et ánimam 

cselekedni: sannak maradandó meam fáciet: et aedlficábo el 
házat ép Itek s az Felkentem elött ' dornum fidélem, et ambulflbit co
!og járni minden időben. (Zs. ram Christo meo cunctis diébus. 
131, 1.) Emlékezzél meg, Uram, (Ps. 131, 1.) Meménto, Dómine, 
Dávidrél; és minden gyötrődé- David: et omnis mansuetúdinis 
séről. t. Dicsöség. ejus. t-. Glória Patri. 

Könyörgés.AIAzatosan könyö- Qrátio. Súpplici, Dómine, hu· 
rögve, kérünk, Urunk: hogy militáte depóscimus: ut sa

mérhetetlen irgalmad adja meg crosAnctae Románae Eccléslae 
a római szent Egyháznak azt a concédat Pontificem illum tua 
fllpapot, aki egyrészt irtantunk imménsa pletas; qui et pio in 
való buzgalmliban neked mindig nos stúdio semper tibi plácitus, 
tessék, másrészt néped előtt az et tuo pópulo pro salúbri regt
üdvös kormányzásért neved dl- mine si t assidue ad glóriam tul 
csőségére nlindig tisztelt legyen. nóminis reveréndus. Per Dómi-
A ml Urunk. num nostrum. 

Szentlecke Szent Pál apostol- Léctio Epistolae betiti Pauli 
nak a zsidókhoz irt tevdéb(il. Apóstoli ad Hebraeos. (4, 16; 

(4, 16; 5, 1-7.) 5, 1-7.) 

Testvér~k: járuljunk biza- fratres: Adeflmus cum fidú
lommal a kegyelem trónja ela ad thronum grAtiae, ut 

elé, hogy irgalmasstlgot nyer- misericórdiam consequámur, et 
jilnk, rs kegyelmet találjunk grtltlam inveniflmus in auxilio 
alkalmas időben való segilségre. opportímo. Omnis namque póo
Mert minden főpap, emberek 1 tifex ex hominibus assúrnptus, 

~5· 
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közül vAlasztatván; emberekért j pro hominibus constltúltur in 
rendeltetik az lsten előtt való l iis, quae sunt ad Deum, ut óffe
ügyeikre, hogy ajándékokat és ra t dona, et sacrifieia pro peccá
áldozatokat mutasson oe a bú- t is: qui condolére possit i is, qui 
nöktrt; ki reszvéttel tud lenni ignórant, et errant, quóniam et 
a tudatla.nok és tévelygők iránt; ipse circumdatus est infirmitáte: 
rnert ő maga is körül van véve et p:optérea debet, quemádmo
gyöng~séggel, és ezért, valamint dum pro pópulo, ita étiarn et pro 
a népért, úgy önmagáért is áldo- semetípso offérre pro peccAtis. 
zatot kell bernutatnia a bűnö- Nec quisquam sumit sibi honó
kért. És nem is veszi senki magá- rem, sed qui vocátur a Deo, tam
nak ezt a tisztességet, hanem J quam Aaaron. Sic et Christus 
akit lsten hiv, mint Áront. Igy non semetipsum clarificávit, ut 
Krisztus sem önmagát dicsői- póniifex fieret, sed qui locútus 
tette meg, hogy főpappá legyen, l est ad eum: Fllius meus es tu, 
hanem az, aki mondotta neki: l ego hódie gén ui te. Quemádmo
Fiam vagy te, én ma nemzette-j dum et in álio loco dicit: Tu es 
lek téged. Amint más helyen is sacérctos in aetérnum, secúndum 
mondja: Te pap vagy mlnd- órdinem Melchisedech. Qui in 
örökké Melkizedek rendje sze- diébus carnis suae preces, suppU
rin t. Ki testének napjaiban Imáit cationésque ad eum, qui possit 
és könyörgéseit nagy kiáltással illum salvum tácere a morte, 
6 könnyhullatással bemutatván cum clamóre válido et lácrlmis 
Annak, aki öt megszabadUhatta ófferens, exaudítus est pro sua 
a haláltól, meghallgattatott az reveréntia. 
il hódola tá ért. 

Atvonulásra. (Móz. lll. 21, Graduale.(Levlt.2l,IO.)Pón-
IO.) A főpapnak, azaz testvérei tifex sacérctos magnus inter fra
közölt a legfőbb papnak, kinek tres suos, super c uj us caput fu
fejére öntötték a kenet olaját s l sum est unctiónis óleum, et eu
kinek kezét felszentelték a pap- jus manus in sacerdótio conse
sAgra s kit felöltöztettek a szent crAtae sunt, vestitúsque est san
ruhAkba: mindenben hasonló- ctis véstibus: débuit per ómnia 
nak kellett lennie testvéreihez.j fr.itribus similári. t. (Hebr. 2, 
l". (Zsid. 2, 17.) Hogy irgalmas 17.) Ut miséricors fieret, et fidé
legyen és hűséges főpap az lsten l lis póniifex ad Deum, ut repro
elött; hogy kiengesztel je a nép , pitiáret de•lcta pópuli. 
bűneit. ! 

Alleluja, alleluja. t.(Móz.lll., Allelúja. allelúja. t. (Levit. 
21, 8.) Szent legyen a pap, mert 21, 8.) Sacérctos sit sanctus, si
szent Yagyok én is, az úr, és ! cut et ego sanctus sum, Dómi
szentséget kivánok tőletek. Alle- 1 nus qui sancti!ico vos. Allelúja. 
luja. l 
Hetvenedvasárnap u!án az Alldilja é:> a 1. helyett ezt mondjuk 

Böjti ének. (Zs. 131, 8-10.) l Tractus. (Ps.131,8-10.) Surge 
Indulj el, Uram, nyugalmad i Dómine, in r~quiem tuam: tu et 
helyére, te és a te szent ládAd.l arc.l sanctificatiónis tuae. t. Sa
;. Papj:lid öltözzenek igazsagba cerdilte:;; tui induántur justi. 
éa szentjeid ujjongjanak. ~- Dá- , ti:un, ct sancti tui cxsúltent. s·-
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vldért, a tc szolgádért, ne vesd l Propter Da vid serv um tuum, 
meg Fölkentednek szinét. non avértas táciern Christi tui. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja.\·. (Móz.l Il. r Allelúja. allclúja. J'. (Levit. 
21, 8.) Szent l~gyen a pap, mert 121, 8.) Sacérdos sit sanctus, si
szent vagyok én is, az úr, és cut et ego sanctus sum, Oómi
szentséget kivánok töletck. Alle- nus qui sanctlfico vos. Allelúja. 
luja. t. (Ján. 10, 14.) J:.n vagyok l,-. (Joann. 10, 14.) Ego sum pa· 
a jó pásztor, és ismerem enyéi- stor bon us: et cognósco oves 
met és ismernek engem enyéim. meas, et cognóscunt me meae. 
Alleluja. Allelúja. 

Szent evangéliwn : Si dilígitis me, 654. 1. 

Felajánlásra. (Ezd r. Ill. 5, Offertorium. (lll. Esdrae ~. 
40.) Ne részesüljünk az áldoza- 40.) Non participéntur sancta, 
tokban, mlg főpap nem támad, donec exsúrget pántifex ln osten-
ki u igazságot megmutatja. siónem, et verltátem. 

Csendes imádság. Kegyelmed secreta. Tuae nobis, Dómine, 
bősége adja meg nekünk, abundántia pietálls indúl

Urunk, hogy a szent ajándéko- geat: ut per sacra múnera, quae 
kért, melyeket neked tisztelettel tibi reverénter offérimus, gra
elhoztunk, örvendhessünk an- tum roajestáti tuae Pontificem 
nak, hogy olyan pápa áll az sanctae matris Ecclésiae regl
Anyaszentegyház élén, ki fölsé- mlni praeésse gaudeámus. Per 
ged előtt kedves. A mi Urunk. Dóminum nostrum. 

Áldozásra. (Móz. Il. 29, 29- Communio.(Exodi29,29-30.) 
30.) Szent öltözetet viseljen a fő- V este sancta utétur póntifex, 
pap, aki tisztébe léps bemegy a qui fúerit constitútus, et ingre
bizonyság sátrába, hogy szolgál- diétur ta bernácui um testimó
jon a szentélyben. nii, ut minístret in sanctuárlo. 

A, ldozás utáni imádság. ör- postcommunio. Pretíósl cár
vendeztessen meg, Urunk, poris et sánguínis tui nos, 

minket, kiket drága tested és ! Dómine, sacraménto reféctos, 
véred szentsége táplált, csodá- l mirífica tuae majestálls grália 
latos kegyességed olyan főpap- : de illius summi Pontificis con
pal: aki népedet erényeivel ok· l cessióne laetiticet: qui et plebem 
tassa és a hivők szlvét a lelki tuam virtútibus instruat, et fi
bölcseség jóillatával elárassza : délium mentes spirituáll um aró
KI élsi és uralkodol. matum odóre perfúndat: Qui 

vivis et regnas. 

A pápa megválasztásának és megkoronázásának napján 
és évfordulóján. 

(A szentmise ugyanaz, mint január 18-án, [839. 1.] a pápáért való 
könyörgéssel, csendes és áldozás utáni imádsággal, 131-132. J.) 

HúsvW idól>en a graduale helyett ~zt mondjuk: 
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Alleluja, alleluja. y. (Ps. 106,1 Alleluja, allelúja. t. (Ps. 106, 
8.) ÁldjAk az Urat irgalmassA- 8.) ConfiteAntur Dórnino mise
gáért, az emberek fiaival müvelt ricórdiae ejus, et mirabilia ejus 
csodá iért. Alleluja. t. (Máté 16, l fili is hóminum.AIIelúja.t.(Math. 
18.) Te Péter vagy és erre a 16. 18.) Tu es Petrus, et super 
kősziklára fogom építeni Egy- hane petram aedilicAbo Ecclé-
hizamat. Alleluja. siam meam. Allelúja. 

Püspökszenteléskor. 

A meglelelő nap szentmiséjét mondjAk, de a könyörgéshez hozzá
teszik: 

Légy kegyes, mindenható 
lsten, könyörgéseink iránt, hogy 
amit alázatos szolgálatunkkal 
végzünk, erőd hatalmából tel
jessé legyen. A mi Urunk. 

Adésto supplicatiónibus no
stris, omnipotens Deus: ut, quod 
humilitAtis nostrae geréndum 
est ministérlo, tuae virtútis 
impleátur efféctu. Per Dóm i num. 

A csendes imádsAghoz hozzáteszik: 

Fogadd el, Urunk, az ado- 'i Súscipe, Dómine, múnera, 
mányokat, melyeket e szolgádért quae tibi offérimus pro (me 
(értem szolgádért) nekedfelaján-l hoc lámuto tuo: ut propilius 
tunk, hogy kegyesen megőrízd ín eo (in me) tua dona custó
benne (bennem) ajándékaidat. dias. Per Dóminum nostrum 
A mi Urunk. jesum Christum Filium tuum. 

A l<ánonban ezt mondjttk: 

Szolgttidnak tehát s egyszer- Hane ígitur oblatiónem servi-
smind egéu családodnak ezt az tútis nostrae, sed et cunctae 
áldozatát,melyet felajánlunk ne- famíliae tuae, quam tibi olté
ked ezért aszolgádért(értemszol- rimus étiarn pro hoc fámulo 
gádért) is, kit a püspöki méltó- tuo (pro me), quem ad Eptscopá
sflgra felemelni méltóztattál, ké- tus órdinem promovére dignitus 
rünk, Urunk, fogadd megengesz- es, quaesumus, Dómine, ut piacá
telődötten és őrizd meg benne tus accipias, et propilius in eo 
(bennem)kegyesen ajándékaidat, (in me) tua dona custódias: ut, 
hogy amit isteni adománnyal quod divino múnere consecútus 
elnyert (elnyertem), isteni se- est (sum), (in me) divinis efféc
gltséggel végezze (végezzem), és libus exsequátur (exsequar): 
napjainkat stb. (mint a 574. 1.). diésque nostros etc. 

Az áldozás utáni imádsAghoz hozzAteszik: 

Tedd, kérünk. Urunk, ben-, Plenum,quaesumus, Dómine, 
nünk teljessé irgalmasságod győ- in nobis remédium tuae mise
gyitó erejét és tökéletesils és ratiónis operAre: ac tales nos esse 
eröslts meg minket kegyesen 1 pérfice propiti us, et sic lovéri; 
úgy, hogy neked. mindenben tet-l ut tibi in ómnibus piacére valeA
szesed re lehessünk. A mi Urunk. mus. Per Dóminum. 
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A püspök felszentelésének évfordulóján. 
Szentmise: Sacerdótes tui, 1285. 1., az alá.bbiak kivételével: 
(Könyörgés, csendes és áldozás utáni imádság ugyanaz, rnint a 

pápáért, 131-132. J.) 

SzentleckeSzentPál apostolnak l Léctio Eplstolae beáti Pauli 
a zsidókhoz írt leveléből. \5, 1-4.) Apóstoli ad Hebraeos. (5, J-4.) 

Testvérek: Minden főpap em- fratres: Omnis póniifex ex 
berek köz ül választatván,em- hominibus assúmptus, pro 

berekért rendeltetik az lsten előtt hominibus constitúitur in i is, 
való ügyeikre, hogy ajándéko· quae sunt ad Deum, ut ófferat 
kat és áldozatokat mutasson be a dona, et sacrifieia pro pec~tis: 
bOnökért; ki részvéttel tud lenni qui condalére possit i is, qui ignó
a tudatlanok és tévelygők iránt, rant, et errant: quóniam et Ipse 
mert ö maga is körül van véve circúmdatus est infirmitáte: et 
gyöngeséggel és ezért, valamint proptérea debet, quemádmo
a népért, úgy önmagáért is áldo-l dum pro pópulo, ita étiarn et pro 
zatot kell bemutatnia a bü- semelipso offérre pro peccátis. 
nökért. És nem ls veszi senki ma-

1 
Nec quisquam sum it sibi honó· 

gának ezt a tisztességet, hanem l rem, sed qui vocátur a Deo, 
akit lsten hiv, mint Áront. tamquam Aaron. 
(Hetvenedvasámap után az Alleluja és a f. helyett a Beatus vir 

kezdetü traetust mondjuk, 1282. 1.) 

+ A szent evangélium sza., +Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent Márk szerint. (13, secúndum Marcum. (13, 33-

33-37.) l 37.) 

Az időben: Mondá jtzus ta- J n illo témpore: Dixit jesus di
nltványainak: Vigyázza- 1 sclpulis suis: Vidéte, vigiláte, 

tok, ébren legyetek és imádkoz- 1 et oráte: nescilis enim quando 
zatok; mert nem tudjátok, mi-, tempus sit. Sicut homo, qui 
kor jön el azon idő. Mikén t az péregre proléctus réliqult do
ember, ki idegenbe menvén, el- mum suam, et dedit servis suis 
hagyta házát és hatalmat adott potestátem cujúsque óperis, et 
szolgáinak, mindenkinek a maga 1 janilóri praecéplt, ut vlgilet. VI· 
dolgában, és az aj tőnállónak 1 gilálc ergo ( nescilis enim, quan
megparancsolta, hogy ébren le- , do dóm i n us dom us véniat: sero, 
gyen. Résen legyetek tehát an média nocte, an galli cantu, 
(mert nem tudjátok, mikor jön an mane) ne, cum vénerit re
meg a ház ura, este-e vagy éjfél· pénte, invéniat vos dormiéntes. 
kor, vagy kakasszóra, vagy reg- Quod autern vobis dico, ómni
gel), hogy mikor hirtelen eljö- bus dico: Vigiláte. Credo. 
vend, alva ne találjon bennete· 
ket. Arr.it pedig nektek mondok, mindenkinck mondom: Ébren 
legyetek l Credo. 

A szent rendek feladásakor. 
A megftlelö nap szentmis~jét mondj~k, de a könyörgéshez hozz~

teszik: 
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Hallgasd meg,kérünk,Urunk, l Exáudi, quaesumus Dómine, 
alázatos kérésünket es őrizd meg súpplicum preces, et devóto tibi 
örök oltalmaddal azokat, akik péctore famulántes, perpétua 
teljes szivvel szolgálnak neked, l defensióne custódi: ut nullis per· 
hogy minden hábon'1ságtól men- turbatiónibus impedlti, liberam 
t esen, szabadon végezhessük sz ol· servitúlern tu is semper ex hi bd· 
gálatodat. A mi Urunk. mus officiis. Per Dominum. 

A esemles im adsághoz hozzáteszik: 

Tedd meg, kérünk, Urunk, l Tuis, quaesumus, Dómlne, 
miszteriumaiddal, hogy ezeket operáre mystériis: ut haec tibi 
az adományokat méltó lélekkel múnera dignis méntibus offerá· 
mutassuk be neked. A mi Urunk. mus. Per Dómlnum. 

Az áldozás utáni imádságho:~: hozzáteszik: 

Kiket, Urunk, szentségeid· l Quos tuis, Dómine, réticis 
del felüdltettél, tartsd fenn ke· l sacraméntls, contlnuis attóile 
gyesen állandó segltségeddel, benignus auxlliis: ut tuae re· 
hogy megváltásod gyümölcsét 

1 

demptlónis efféctum, et mysté· 
misztériumald és életünk által riis capiámus, et móribus: Qui 
elnyerjük: Ki élsz. vivis. 

Nászmise. 
A legiontosabb fogadalmi misék egyike. !::lők számára egyet· 

Jen más misét sem Ját el annyi kiváltsaggal az Egyház, mint éppen 
ezt az egyet. Oly nagynak tartja, hogy ha még nem kapták meg 
a házasfelek, késöbb is megengedi, hogy elmondják értük. 

A je((yesek a szentmise előtt már kijelentették lsten papja 
elótt az igen-t és ezzel kiszolgáltatták egymásnak a házasság 
szentségét. Szent szövets!gükben misztéríumban megjelenül Krisz
tus és az Egyház köztl titokzatos kapcsolat. Ezért kell ezt a házas· 
ságkötésüket annak az áldozatnak megemlékezésével meg
pecsételni, melyben Krisztus az isteni VőlegénY. életét feláldozva, 
megszerezte magának szent menyasszonyát. ~ ezzel a misével 
kell egyszersmind lstennek is hálát adni az ö kegyelmeiért és neki 
kell szentelniök egész házaséletüket. 

A misében külön áldás van a jegyesekre. Ezt, ha az Egyháztól 
kivánt feltételek megvannak, mindig ellehet mondanl. Olyankor ls 
tehát, mikor a mise szövege nem a nászmise szövege. Vasárnapon, 
l. és 11. oszt. ünnepeken, Pünkösd vigiliáján, Vízkereszt, Húsvét, 
PUnkösd és úrnap oktávájában, Hamvazószerdán és Nagyhéten 
ugyanis mindig a napi mise szövegét kell venni. A nászmise imád· 
~ágait azonban második helyen vesszük, mint a megemlékezé· 
seket és az utolsó evangélium is a nászmise evangéliuma. 

Bevonulásra. (Tó b. 7, 15; 8, 19.) llntroitus. (Tob. 7, 15; 8, 19.) 

llzrael Istene kössön ösz-, Dleus Israel conjúngat vos: 
sze titeket: és ő maga 11!1 et ipse sit vobíscum, 
legyen veletek, aki meg· qui misértus est duóbus 

könyörült a két egyetlen szülöt- únicis: et nunc, Dómine, fac eos 
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tOn; és most add, Uram, hogy ők i plénius ber.edícere te. (Ps. 127. 
még tökéletesebben áldjanak II.) Beáll omnes qui timeni Dó
téged. (Zs. 127, 1.) Mínd boldog mínum: qui ámbulant in víis 
az, aki féli az Urat, s az ö utain e jus. t. Glória Patri et Flllo et 
jár. t. Dicsöség. Spiritui Sancto. 

Könyörgés. Hallgass meg min- orátio. Exáudi nos, omn l po
ket, mlndenható és irgal- t ens et miséric:ors Deus: 

mas lsten, hogy amit szolgála- ut, quod nostro ministrátur of
tunk végez, áldásoddal még in- fício, tua benedíctióne pótius 
kább teljesedjék. A mi Urunk. impleátur. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pál apostoi
nak az efezusiakhoz Irt leveléből. 

(5, 22-33.) 

Te&tvérek: Az asszonyok en
gedelmeskedjenek férjük

nek, akárcsak az úrnak, mert 
a férfi épúgy feje az asszonynak, 
mint Krisztus az Egyhiznak. 
6 megváltója ugyan a testének, 
de amint az Egyház Krísztusnak 
alá van rendelve, úgy az asszo
nyok is mindenben férjük alá. 
TI férjek szeressélek feleségte
ket, amikép Krisztus is szerette 
az egyházat és önmagát adta 
érette a végett, hogy megszen
telje és megtisztitsa a viz fürdő
jében az élet Igéjével s dicsövé 
tegye magának az egyházat, 
hogy sem folt, sem ránc, sem 
más efféle ne legyen raj ta, ha
nem legyen szent és szeplötelen. 
Szintúgy a férfiak ls úgy szeres
sék feleségüket, mint önnön tes
tüket. Aki szereti a feleségét, 
önmagát szereti. Hiszen soha 
senki sem gyúlöli a testét; sőt 
ellenkezőleg, táplálja és ápolja, 
akárcsak Krisztus az egyházat, 
mert mi az ő testének tagjai 
vagyunk, húsából és csontjaiból 
valók. Ezért az ember elhagyja 
atyját és anyját s ragaszkodik 
a fele~égéhez, és ketten lesznek 
egy test. Nagy titok ez; mon
dom én, Krisztusra és az egy
házra értem. Tehát mlndegyítek 
szeresse a feleségét, mínt önma
gát; az asszony meg félje az urát. 

Léctio Eplstolae beátl Pauli 
Apóstolí ad Ephésios. (5, 22-

33.) 

Falres : Mulieres viris suis 
súbditae sint, sicut Dó

mlno: quóniam vir caput est 
mulíerís: sicut Christus caput 
est Ecclésíae: Ipse, salvátor cór
poris ejus. Sed sicut Ecclésia 
subjécta est Christo, ita et mull
eres viris suis in ómnibus. Viri, 
diligite uxóres vestras, sicut et 
Christus diléxit Ec:clésíam, et 
seípsum trAdidi! pro ea, ut illarn 
sanctificáret, mundans lavácro 
aquae ín verbo vitae, ut exhibé
ret ipse sibi gloriósam Ecclésiam, 
non habéntern máculam, aut 
rugam, aut állquid hu;úsmodl, 
sed ut sit sancta et immaculáta. 
Ita et v l ri de bent dilige re uxóres 
suas, ut córpora sua. Qui suam 
uxórem dlligit, selpsum díligit. 
Nemo enim umquam carnem 
suam ódio hábuit: sed nutrlt, et 
fovet eam, sicut et Christus Ec
clésiam: quia membra sumus 
córporis ejus, de carne ejus, et 
de óssibus ejus. Propter hoc re
llnquet homo patrem et matrem 
suam, et adhaerébit uxóri suae: 
et erunt duo in carne una. Sa
craméntum hoc magnum est, 
ego autern dico in Christo, et in 
Ecclésia. Verúrntamen et vos 
singuli, unusquisque uxórem 
suam, sicut seipsum dlligat:uxor 
autern tímeai virum suum. 
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Atvonulásra. (Zs. l 27, 3.) Fe
leséged olyan lesz, rnint a bőven 
termö sz611ötö házad oldalán. 
t. Fiaid, mint az olajfacsemeték 
veszik majd körül asztalodat. 

Alleluja, alleluja.t.(Zs. 19,3.) 
Küldjön neked szentélyéböl se
gltséget az úr, és Sionból nyujt
son védelmet. Alleluja. 

Graduale. (Ps. 127, 3.) Uxor 
tua sicut vitis abúndans in laté
ribus domus tuae. y. Filii tui 
sicut novéllae olivárum in cir
cuitu mensae tuae. 

Allelúja, allelúja. t. (Ps. 19, 
3.) Mittat vobis Dóminus auxi
lium de sancto: et de Sion tueá
tur vos. Allclúja. 

Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a Y'. helyett ezt mondjuk: 

Böjtiének.(Zs.l27,4-6.)1me,l Tractus. (Ps. 127, 4-6.) Ecce 
Ilyen áldás ér minden embert, sic benedicétur omnis homo, 
aki féli az Urat. t. Megáld téged 1 qui timet Dóminum. t. Bene
akkor az úr a Sionról, és boldog-l dica t tibi Dóminus ex Sion: et 
nak látod jeruzsálemet élted videas bona jerúsalem ómnibus 
minden napján. t. És meglátod l diébus vitae tuae. t. Et videas 
unokái da t. Békessége legyen .

1 

fili os filiórum tuórum: pax su-
Izraelnek. per Israel. 

Húsvéti idóben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 19, Allelúja, allelúja. t. (Ps. IP, 
3.) Küldjön neked szentélyé- 3.) Mittat vobis Dómlnus auxi
ből segitséget az úr, és Sionból lium de sancto: et de Sion tueá
nyujtson védelmet. Alleluja. tur vos. Allelúja. t. (Ps. 133, 3.) 
t. (Zs. 133, 3.) Áldjon meg tite- Benedícat vobis Dóminus ex 
ket Sionról az úr, ki az eget és Sion: qui fecit eaeium et terram. 
a földet alkotta. Alleluja. Allelúja. 

~ A szent evangélium szaka- ~Sequéntia sancti Evangélii 
suSzen t Máté szerint (19, 3-6.) secúndum Matthaeum. (19, 3-6.) 

Az idöben: jézushoz járulá- ("illo témpore: Accesséruntad 
nak a farizeusok, kisértvén jesum pharisaei tentántes 

öt és mondván: Szabad-e az eum, et dicéntes: Si licet hórnini 
embernek leles~jét elbocsátani dimftlere uxórem suam quaeúJR
akármi okból? O meg felelvén, que ex causa? Qui respóndens, 
mondá nekik: Nem olvastálok-e, alt eis: Non legistis, quia qui fe
hogy aki az embert kezdetben cit hominem ab initio, máscu
teremtette, férfivá és asszonnyá Ium et férninam fecit eos? et di
alkotta öket? és mondá: Annak- xit: Propter hoc dirnittet homo 
okáért az ember elhagyja atyját patrem, et matrem, et adhaeré
és anyját, és feleségéhez ragasz- bit uxóri suae, et erunt duo in 
kodik és a kettő egy testté le- carne una. Itaque jam non sunt 
szen. Ennelfogva már nem ket- duo, sed una caro. Quod ergo 
ten vannak, hanem egy test. Deus conjúnxit, homo non sé
Amit lehAt lsten egybeköttitt, paret. 
ember el ne válassza. 

Felajánlásra. (Zs. 30, 15-16.) Offertorium. (Ps. 30, 15-16.) 
Benn~d hi z om, Uram, és mon- ln te sperávi. Dóminc: eli x i: T l! 
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dilm: Te vagy az én Istenem, l es Deus meus: ín mAnibus tuls 
sorsom a te kezedben van. térnpora mea. 

Csendes imádság. Fogadd el,, secreta. Súscipe, quaesumus; 
kérünk, Urunk, a házasság Dómine, pro sacra connú

szent törvényéért neked hozott , bíl lege munus obliltum: et, eu
adományt; és annak, amínek te l jus largltor es óperís, es to díspó
vagy a szerzöje, te légy az oltal-l sítor. Per Dóminum nostrum 
mazója is. A mi Urunk. 1 jesum Christum. 

(A Pater noster után a pap kifordul az oltArlói és elvégzi a 
menyasszony megáldását. De ha a menyasszony özvegy
asszony és igy az első esküvője alkalmával már megáldották, 

akkor elmarad.) 

Könyörgés. Légy kegyes kö-~ Qrátio. Propitíáre, Dómlne, 
nyörgéselnkre, Urunk, és supplicatiónibus nostris, et 

ügyelj jóságosan intézményedre, institútis tuis, quibus propaga
amelyet az emberi nem fenntar- tlónem humáni géneris ordi
tilsára rendeltél; hogy amit ren- nflsti, benignus assis te: ut, quod 
delésedszerlntkötnek,segítséged- te auctöre júngitur, te auxiliánte 
del meg is tartsák. A mi Urunk. servétur. Per Dóminum. 

l(önyörögjünk: lsten, ki erőd Orémus: Deus, qui potestáte 
hatalmával a semmiből mindent virtútis tuae de nlhilo cunela 
megteremtettél és miután a min· fecisli: qui dispósitis universi
denség alapjai t megvetetted, az tilt is exórdiis, hórnini ad imági
lsten képmására alkotott ember- nem Dei facto, ideo insepará
nek az asszonyt adtad elválaszt. blle mulieris adjutórium condi· 
hatatlansegltöül,hogyazasszony disti, ut femlneo córpori de vi
testét a férfléből véve tanítsd, ríli dares carne princípium, do
hogy amit te egyből méltóztat- cens quod ex uno placuisset ln
tál alkotni, azt sohasem szabad stítui, numquam licére dlsjúngl: 
elválasztani; lsten, ki a hit~si Deus, qui tam excellén ti mysté· 
életközösséget e nagy miszté- rio conjugálem cópulam conse· 
riummal megszentelted, hogy a crásti, ut Christi et Ecclésiae 
házassági szövetség által J<risz- sacraméntum praesignáres in 
tus és az Egyhá.z szent és titok- loedere nuptiárum: Deus, per 
za tos kapcsolatflt előre jelezzed; quem múlier júngitur viro, et 
lsten, ki által az asszony a férfiú- societas principáliter ordináta, 
val egyesüls ez a kezdettől fogva ea benedictióne donátur, quae 
rendelt közösség abban a kivé- sola nec per originális peccáti 
teles áldásban részesül, melyet poenam, nec per dilítvll est abfá
sem az eredeti bún büntetése, ta senténtiam: réspice propiti us 
sem a vizözön itélete meg nem super hane fámulam tuam, quae 
szüntetett: tekints kegyesen e maritáli jungénda consórtio, tua 
szolgálódra, ki házastársi közös. se éxpetit protectióne mu
s~gre akarván lépni, oltalmad ni ri: sit in ea jugum dilectiónis, 
segitségéért könyörög; legyen l et pacis: fidéliset casta nubat in 
rajta aszerelet és békesség igája, Christo, imitatríxque sanctárum 
hűséggel és tisztasággal menjen p~rmAneat feminárum: sit am~
férjhez l(risztusban, s maradjon b i lis viro suo, ut r~achel: sápicns, 
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a szent asszonyok utánzója: ut Rebécca: longaeva et fidélis, 
legyen kedves a férje előtt, mint ut Sara: nihil in ea ex Actibus 
Ráchel ; bölcs, mint Rebekka; suis ille auctor praevaricatiónls 
hosszúélet ü és hü, mint Sára; usúrpet: nexa fidei, mandatls 
tetteiből a bűn szerzöje semmit que perm.tnea t: uni thoro juncta 
se mondhasson a magáénak, ra- contáctus illicitos fúgiat: mú
gaszkodjék mindenkor a hithez niat infirmitátem suam róbore 
és a parancsola tokhoz, egy fér- disciplinae: sit verecúndia gra
flúhoz lévén kötve, kerülje a vis, pudóre venerábilis, doctrt
tiltott érintkezéseket, gyenge- nis eaeléslibus erudíta: sit foe
sége ellen önfegyelmezéssel erö- cúnda ín sóbole, sit probála et 
sltst magA t, legyen szerénységé- ln nocens: et ad beatórum ré
vel komoly, szemérmességével quiem, atque ad caeléstia regna 
tisztes, a mennyei tudományok- pervéniat: et videant ambo fl
ban j.iratos, ivadékban bövel- lios filiórum suórum, usque in 
kedö, becsületes és ártatlan s tértiam et quartam generatló
jusson el a boldogok nyugalmába ll nem, et ad optálarn pervéníant 
s a mennyek orszflgába, s lflssák senectútem. Per eúmdem Dó
míndketten gyermekeik gyer- mínum. 
mekeit harmad- és negyedízig 
s érjenek boldog öregsége!. Ugyanazon. 

Aldozásra.(Zs.127,4,6.)1me, J Communio. (Ps. 127,4 et 6.) 
Ilyen Aidfis ér mindcnembert, aki Ecce sic benedícétur omnis ho
féli az Urat; és megllltod unokái- mo, qui timet Dóminum: et vi
dat. Békessége legyen Izraelnek l deas fílios filiórum tuórum: pax 

super Israel. 

A'tdozás utáni imádság. Ké- postcommunio. Quaesumus, 
rünk, mindenható lsten, ki- omnipotens Deus: instítúta 

sérd kegyes jósAgoddal gondví- providéntiae tuae pio favóre co
selésednek ezt az intézményét, l mitáre; ut, quos legiti ma socie
hogy akiket törvényes szövet- tAle connéctis, longaeva pace cu
séggel egybekötöttél, tartós bé-l stódias. Per Dóminum. 
kében megőrizd. A mi Urunk. 

A nép megáldása elölt a jegyesek felé fordulva ezt mondja a pap: 

ÁbrahAm Istene, Izsák Istene, 
és Jákob Istene legyen veletek 
és töltse be áldását rajtatok, 
hogy lAssátok gyermekeitek 
gyermekeit harmad- és negyed
tzig; azután pedig elnyerjétek 
a végnélküli örök életet, a mi 
Urunk jézus Krisztus segitsé
gével, aki az Atyával és Szent
lélekkel él és uralkodik, lsten 
mindörökön örökké. 

1'1. Amen. 

Deus Abraham, Deus Isaac' 
et Deus jacob sit vobiscum: et 
ipse adímpleat benedíctiónem 
suam in vobis: ut videátis fillos 
filiárum vestrórum usque ad tér
tiam et quartarn generatiónem, 
et póstea vitam aeternam habeá
lis ~i ne fine: adjuván te Dórnino 
no~ t ro Jesu Christo, qui cum Pa
t re et Spiritu Sancto vivit et re
gna t Deus, per ómnia saecula 

1 s~eculórum. If. Amen. 
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A hit terjedéséért. 

Bevonulásra. (Zs. 66, 2-3.) l Introitus. (Ps. 66, 2-3.) 

llrgalmazzon nekünk az meus misereátur nostri, el 
lsten és Aidjon meg benedical nobis: ill úrni-
minket; ragyoglassa ar- ne t vultum suum super 

cá t felettünk, es irgalmazzon ne- nos, et misereátur nostri: ut 
künk: hogy ismerjük e földön cognoscámus in terra v iam tuam, 
utadat, minden nemzet lássa sza- in ómnibus gén ti bus salulfire 
badltásodat. (U. o. 4.) Áldjanak, tuum. (Ps. ibid., 4.) ConfitEfln
Isten, téged a népek, Aidjanak tur tibi pópuli, Deus: confi
téged a népek valamennyien. leántur tibi pópuli omnes. r. 
y. Dicsőség. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki azt aka- Qrátio. Deus, qui omnes hó
rod, hogy rr.inden ember mines vis s;:Jvos fieri, et 

üdvözüljön és az igazság ismere- ad agnitiónem veritát is ven í re; 
tére eljusson, küldj, kérünk, mitte, quaesumus, operários in 
rnunkásokat aratásodba és add, messem tuam, et da eis cum 
hogy telj~s bizalommal hirrles- omni fidúcia loqui verhum 
sék igédet, hogy szavad halad- tuum; ut sermo tu us curral et 
jon és ragyogjon és minden nem- clariflcétur, et omnes gentes 
zet megismerjen téged, egyedül cognóscant te solum Deum 
Igaz Istent és akit küldöttél, jé- verum, et quem mislstl jesum 
zus Krisztust, egyszülött Fiadat, Christum Filium tuum Dómi
ami Urunkat: Ki veled. num nostrum: Qui tecum vivit. 

Szentlecke a Bölcseség könyvé- Léctio libri Sapientiae. (Eceli. 
bOJ. (Sirflk 36, 1-10, 17-19) 36, 1-10 et 17-19.) 

Könyörülj rajtunk, mindenség Miserére nostri, Deus óm
lstene, tekints reánk és mu- ni um, et réspice nos, et 

tasd meg nekünk irgalmad viiA- osténde nobis lucern rnisrra
gosságát! Bocsásd félelmedet a ti ón um tuArum: et lmmttte 
népekre, kik nem keresnek té- timórem tuum super gentes, 
ged; hadd tudjlik meg, hogy ni n- quae non exquisiérunt te, ut 
csen lsten kivüled és híresztel- cogr.ósc<mt quia non est Deus 
jék csodfis tetteidet! Emeld fel 1 nisi tu, et enárrent magnAlia 
kezedet az idegen n~pek ellen, 1 tua. Alleva manum tuam super 
hogy lás~ák hatalmadat! Amint l gentes aliénas, ut videant po
rajtunk szentnel< t>izonyultfll az ! tentiam tuam. Sicut enim in 
ö szemük láttára, úgy mutasd . conspéctu eórum sanctificAtus 
magad dicsőnek ir~ayukban sze- · es in nobis. sic in conspéctu 
münk elölt; hadd ismerjék rr.eg, : nostro magnificflberis in eis, ut 
amint mi már tudjuk, hogy : cognóscant te, sicut et nos co
nincs lstrn kiviiled, Uram!' ~nóvimus, quóniam non est 
Ujit~d meg a jeleket es ismételd Deus praeter te, Dórnine. lnnova 
a csodákat; Dicsőitsd meg keze- si~:na, ft imrnúta mirat>ilia. Glo
det, job h karodat l Szitsad hara- 1 rlfica ma num, et bráchium 
godat és öntsd ki bos~zúsflgodat, , dextrunt. Excitn furórem, et 
!örd meg az ellensér,et es verd 'elft"mde iram. Tolle ad verstorium 



1358 MÁS FOGADALMI SZENT MISÉK 

meg az ellenfélti Siettesd az idilt ~·et affllge inimicum. Festina 
és emlékezzél meg a végról, tempus, et meménto finis, ut 
hogy megemlegessék csodás tet-~ enárrent mirabllia tua. De 
teidetl Tégy bizonyságot azok testimónium his, qui ab initio 
mellett, kik teremtményeid kö-1 creatúrae tuae sunt, et súscita 
zött az elsők, és teljesitsd a jö- praedicatiónes, quas loeúti sunt 
v~ndBiéseket, amelyeket a régi in nómine tuo prophétae prióres. 
próféták mondottak nevedben. Da mercédem sustinéntibus te, 
jutalmazd meg azokat, kf'k ben- ut prophétae tui fidéles in
ned bizakodnak, hogy prófétáid veniántur: et exáudi oratiónes 
igazmondóknak bizonyuljanak, servórum tuórum, secúndum 
és hallgasd meg szolgáid könyör- benedictiónem Aaaron de pó
gését Aronnak népedre adott ál- puio tuo, et dirige nos in viam 
dAsa szerint és vezess minket az justitiae, et sciant omnes, qui 
igazság út jAn l Hadd tudja meg hábitant terram, quia tu es Deus 
a föld minden lakója, hogy te conspéctor saeculórum. 
vagy az lsten, az örökkl!valóság 
szemlél6je. 

Atvonulásra. (Zs. 66, 6-8.) 
Áldjanak, lsten, téged a népek, 
.ildjanak téged a népek vala
mennyien. A föld megadja gyü
mölcsét. y. Megtildott minket az 
lsten, a mi Istenünk. Áldjon is 
meg minket az lsten, a föld min
den ha tára tőle féljen. 

Graduale. (Ps. 66, 6-8.) Con
fiteántur tibi pópuli, Deus: con
fileántur tibi pópull omn es: 
terra dedit fructum suum. y. 
Benedica t nos Deus, Deus noster, 
benedical nos Deus: et métuant 
eum omnes fines terrae. 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 99, 1 Allelúja, alleluja. t. (Ps. 99, 
1-2.) Ujjongjatok Istennek, or-! 1-2.) jubilAte Deo omnis terra: 
szágok mind; szolgAijátok az: servite Dórnino in laetitia: in
Urat örvendezve, járuljatok l troite in conspéctu ejus, in ex-
eléje lelkendezve. Alleluja. sultatióne. Alleluja. 

Hetvened vasAmap utfln az Alleluja és a 'f. helyett ezt mondjuks 

Böjti ének. (Zs. 95, 3-5.) Hir- l Tractus. (Ps. 95, 3-5.) Annun
dessélek az úr dlcsöségét a : tiAte inter gentes glóriam Dó
nemzetek között, csodatetteit i mini, in ómnibus pópulis mirabi
minden nép elött. t. Mert nagy lia ejus. t. Quóniam magnus 
az úr, fölötte dicséretes; minden Dóm in us, et laudábilis nimis: 
istennél félelmetesebb. y. Mert a terribilis est super omnes deos. 
nemzetek istenei mind csak ha- t. Quóniam omnes dii génlium 
mis istenek; az úr azonban ege-. daemónia: Dóminus autern 
ket alkotott. ' caelos fecit. 

Húsvétiidőben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 99,1 Allelúja, allelúja. t. (Ps. 99, 
1-3.) Ujjongjatok Istennek, or- 1-3.) jut>iláte Deo omnis terra: 
szágok, mind: szolgáljátok az . servi te Dórnino in laetitia: in
Uratörvendezve:járuljatokeléje l troite in conspéctu ejus, in ex
lelkendezve. Alleluja. y. Tud- 1 sultatióne. Allelitja. t. Scltóte 
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jAtok meg, hogy az úr az Isten. 1 quóniam Dóminus ipse est Deus: 
6 alkotott minket, és nem ml ipse fecit nos, et non lpsl nos. 
111agunkat. Alleluja. Allelúja. 

+A szent evangéliwn szaka~ + Sequéntia sancti E vangél i 
szaSzent Máté szerint. (9,35-38.) secúndum Matthaeum. (9,35-38. 

Az időben: Körüljára Jézus J" illo témpore: Circulbat Jesus 
minden várost és falut, ta- omnes civitátes, et castélla, 

nitván zslnagógáikban, és hir- docens in synagógis eórum, et 
detvén az ország evangéliumát, praedicans Evangélium regni, et 
és meggyógyltva minden beteg- curans omnern languórem, et 
séget és minden nyavalyflt. Lát- omnern infirmitátem. Videns 
ván pedig a sereget, megkönyö- au tem turbas, misértus est els: 
rQie rajtuk; mert el valának gyö- quia erant vexáti, et jacéntes 
törve és lesujtva, mlnt a pásztor sicut oves non habéntes pa
nélkül való juhok. Akkor mondá stórem. Tunc dicit disclpulis 
tanltványalnak: Az aratni való suis: Messis quidem multa, 
ugyan sok, de a munkás kevés. operárii autern pauci. Rogáte 
Kérjétek azért az aratlis Urát, ergo Dóminum messis, ut mittat 
hogy küldjön munkásokat veté- operários in messem suam. 
sébe. 

Felajánlásra. (Zs. 95, 7-9.) 
Adjatok az úrnak, népek család
jal, adjatok az úrnak dicsőséget 
és tiszteletet: adjátok meg az 
úrnak a nevét megillető dicsősé
get, hozzatok áldozati ajándéko
kat és jertek udvaral ba. Borulja
tok le sze nt udvarAban azúrelött. 

Csendes imádság. Védelmező 
Istenünk, nézz reánk és te. 

klnts Fölkented arcára, aki oda· 
adta magát váltságul minden
kiért; és tedd, hogy napkelettől 
napnyugatig magasztalják ne
vedet a pogányok kilziltt és min· 
den helyen áldozzanak és tiszta 
áldozatot mutassanak be neved
nek. Ugyanazon. 

Atdozásra. (Zs. 116, 1-2.) DI
csérjétek az Urat, mind ti nem
zetek, dicsérjétek öt valameny
nyien, népek, mert bőséges az ö 
irgalma Irántunk, s örökre meg
marad az úr hűsége. 

A' ldozás utáni imádság. Meg
váltásunk ajándékflval táp

lálva: kérünk. Urunk, hogy a ke-

Offertoriwn. (Ps. 95, 7-9.) Af
térte Dórnino pátriae géntlum, 
attérte Dórnino glóriam et ho
nórem, attérte Dórnino glórlam 
nömini e jus: tólllte hóstias, et 
introlte ln átria e jus: ado rá te 
Dóminum in átrlo sancto ejus. 

Secreta. Protéctor noster 
ásplce Deus, et resplee in 

fádem Christi tul, qui dedit re
demptiónem semetipsum pro 
ómnibus: et fac; ut ab ortu solls 
usque ad occásum magnificétur 
nomen tuum ln géntibus, ac ln 
omni loco sacriflcétur et of
ferátur nómini tuo oblátio 
munda. Per eúmdem Dóminum. 

Corrununio. (Ps. 116, 1-2.) 
Laudáte Dóminum omnes gentes: 
laudáte eum, omnes pópull: 
quóniam confirmáta est super 
nos misericórdia ejus, et vérilas 
Dómini manet ln aetérnum. 

nostcomrnunio. Redemptió-
1- nis nostrae múnere vegetá ti: 
quaesumus. Dómine; ut hoc per-
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gyelernnek ezzel az örök segitsé-l pétuae salútls auxflio, fides 
gével az igaz hit szüntelenül gya- semper vera prolieia t. Per Dó-
rapodjék. A mi Urunk. mlnum. 

A következő szentlecke is mondható: 

SzentleckeSzent PAl apostolnak Léctio Epistolae beliti Pauli 
Timóteushoz írt leveléből. (1. 2, Apóstoli ad Timótheum. (1. 2, 

1-7.) 1-7.) 

Mindenekelótt arra k~rlek obsecro primum ómnium fíeri 
tartassanak könyörgések, obseeratiónes, oratiónes, 

imádságok, esedezések s hála- postulatíónes, gratiArum ac
adAsok minden emberért: a ki- tíónes, pro ómníbus homlnibus: 
rAiyokért s mínden fellebvaló- pro régibus et ómnibus qui ln 
ért, hogy békés és esendes életet sublimitfile sunt, ut quíétam et 
élhessünk, telve jAmborsAggal s tranquillarn vitam agAmus, in 
tisztességgel. Ez jó és kedves a omni pietAte, et castitáte; hoc 
mi Üdvözítő Istentink előtt, ki enim bonum est, et accéptum 
azt akarja, hogy minden ember coram Salvalóre nostro Deo, 
üdvözüljön s az igazság ismere- qui omnes hórnines vult satvos 
tére eljusson. Hiszen egy az ls- fleri, et ad agnitiónem veritátás 
ten s egy a közvetitő is az lsten venire. Unus enim Deus, unus 
és az emberek között: az ember et medíátor Dei et hóminum, 
Krísztus Jézus, kl mándenkiért homo Christus Jesus: qui dedit 
adta oda magflt váltságul, bi- redemptiónem semetipsum pro 
zonyságul annakidején. E végett ómnibus, testimónium tempóri
rendeltettem én hirnökké és l bus suis: in quo pósitus sum ego 
apostollá (igazat mondok, nem praedicátor et apóstolus (veri
hazudom), pogAnyok tanitójává, tátern dico, non méntlor), doctor 
hitben és igazságban. génlium in fide et verítáte. 

A pogányok ellen. 

Bevonulásra. (Zs. 43, 23-24, ! Introitus. (Ps. 43, 23-24 et 
25-26.) ' 25-26.) 

llbredj fel, miért alszol, [ llxsúrge, quare obdórmls, 
Uram? ébredj fel, ne l Dómlne? exsúrge, et ne 
taszlts el végképen l 1 re péllas in finem: qua re 

Miért fordltod el arcodat s fe- táciern tuam avértis? oblivlseeris 
lejted el szorongatásunkat? tes
tünk a földhöz tapadott: kelj 
fel, Uram, nyujts segitséget és 
ments meg mínket. (Zs. 43, 2.) 
lsten, tulajdon fülünkkel hallot
tuk, atyáink beszélték el nekünk. 
t. Dicsőség. 

Könyörgés. Míndenható, örök 
lsten, kinek kezében van 

mindenki hatalma és minden or
szág joga: fordítsd tekintete-

tribulatiónem nostram? Ad
haesit in terra ven ter noster: 
exsúrge, Dómine, ádjuva nos, et 
libera nos. (Ps. ibid., 2.) Deus, 
áuribus nostris audívimus: 
patres nostri annuntíavérunt 
nobis. 1'. Glória Patri. 

Orátio. Omnipotens sempi
térne Deus, ín cujus manu 

sunt ómnium potestáte& et óm
nium jura regnórum: réspice in 
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det a keresztények megsegité-l auxilium Christlanórum; ut 
sére, hogy a nyers erejükben blzó gentes paganórum, quae in sua 
pogány népeket jobbod ereje feritáte confldunt, déxterae tuae 
megtörje. A mi Urunk Jézus , poténtia conterántur. Pu Dó-
Krisztus. l minum. 

Szentleck:e : Orávit Mardochaeus, 262. l. 
Atvonulásra. (Zs. 82, 19, 14.) ;l Graduale. (Ps. 82, 19 et 14.) 

Hadd tudják meg a népek, hogy Sciant gentes, quóniam nomen 
lstennek hívnak téged, az egész tibi Deus: tu sol us Altissim us 
földön csak te vagY. fölséges. t.\ super omnern terram. t. Deus 
Én Istenem, tedd óket olyanok- meus, pone illos ut rotam, et 
ká, mint a forgatag és amilyen a sicut stípulam ante fAciern ventl. 
polyva a szél előtt. . 

Alleluja, alleluja. t". (Zs. 79, l Allelúja, allelúja. t. (Ps. 79, 
3.) Gerjeszd fel, Uram, erődet és 1 3.) Excita, Dómine, poténtiam 
jöjj: szabadlis meg minket. Alle-l tuam, et veni: ut salvos táclas 
luja. nos. Allelúja. 

HetvenedvasAmap után az Alleluja és a '8'. helyett ezt mondjuk: 
Böjti ének. (Zs. 78, 9-11.): Tractus. (Ps. 78, 9-11.) Ad

Segíts rajtunk, szabaditó Iste-l juva nos, Deus salutáris noster: 
nünk, és neved dicsöségéért et propter honórem nóminis tui, 
ments meg, Uram, minket; bo- Dómine, libera nos: et propilius 
csásd meg nevedért bűneinket. esto peccátis nostris, propter 
t. Hogy nemondják a pogányok nomen tuum. t. Ne quando 
között: Hol van az ö Istenük? dicant gentes: Ubi est Deus 
Legyen nyilvánvaló a pogányo- eórum? et innotéscant in na
kon szemünk IAttára. t. Szolgáld tiónibus coram óculis nostris. t. 
kiontott vérének megbosszu- Vindica sánguinem servórum 
lása: jusson színed elé a bilincsbe tuórum, qui effúsus est: intrel 
vertek jajszava. in conspéctu tuo gémitus com-

l peditórum. 
Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. v. (Zs. 79, l Allelúja, allelúja. t. (Ps. 79, 
3.) Gerjeszd fel, Uram, erődet és 3.) Excita, Dómine, poténtiam 
jöjj; szabadíts meg minket. Alle-~ tuam, et veni: ut salvos fácias 
luja. t. (U. o. 15-16.) Seregek ls- nos. Alleluja. t. (Ibid., 15-16.) 
tene, fordulj vissza hozzánk, te- Deus virtútum convértere, ré
kints le az égből, hogy meglásd [ spice de caelo, et vide, et visita 
és oltalmadba vedd e szőlőt, vinearn istarn: et pérfice eam, 
erősítsd meg, amit jobbod ülte- 1 quam plantávit déxtera tua. 
tett. Alleluja. : Allelúja. 

Szent evangélium : Quis vestrum, 638. l. 

Felajánlásra. (Zs. 17, 28 és l Offertoriwn. (Ps. 17, 28 et 
32.) A megalázott népet meg- 32.) Pópulum húrnilern salvum 
me n ted, de megaiAzod a. kevé- fAcies: et óculos superbórum 
lyek szemét mert ki lsten kl-l humillábis: quóniam quis Deua 
vüled, Uram ? praetcr te, Dómine? 

Misszále. 86 
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Csendes únádság. Tekintsd, secreta. Sacriflcium, Dómine, 
Urunk, ezt az adományt, quod immolámus, inténde: 

melyet feláldozunk: hogy az ér- ut propugnatóres tuos ab omni 
ted harcolókat a pogányok min- éruas paganórum nequltia, et 
den ármányától megmentsd és in tuae protectiónis securitáte 
biztos oltalmadba helyezd. A mi. constltuas. Per Dóm! num. 

Aldozásra. (Zs. 118, 81, 84, Communio. (Ps. 118, 81, 84 
86.) Lelkem epedve várja segit- et 86.) ln salutári tuo ánima 
ségedet, igédben én felette remé- mea, et in verbum tuum spe
Jek. Mikor mondasz ítéletet üldö- rávl: quando fácies de per
zóim felett? Csalárdul üldöznek, sequéntibus me judlcium? Iniqui 
segits meg engem, Uram, Iste- persecúti sunt me, ádjuva me, 
nem. Dómine Deus meus. 

A, ldozás utáni imádság. Ol- postcommunio. Protéctor 
talmazó Istenünk, tekints nosteráspice Deus: et pro

reánk és óvd meg az érted har- pugnatóres tuos a paganórum 
colókat a pogányok veszedelmei- defénde periculis; ut, omni per
től, hogy minden zűrzavar meg- 1 turbatióne submóta, líberis tibi 
szúntével szabad lélekkel szol- ' méntlbus desérviant. Per Dó
gáljan~k neked. A mi Urunk. l minum. 

Hitszakadás megszűnéséért. 
Bevonulásra. (Zs. 105, 47.) l Introitus. (Ps. 105, 47.) 

•

zabadíts meg minket, ~~alvos nos lac, Dómine 
Urunk, Istenünk, és · Deus noster, et cón-
gyüjts össze minket a 1 grega nos de natiöntbus: 

nemzetek köz ül: hogy hálát ad- ., ut confiteAmur nömini sancto 
hassunk szent nevednek és dl- tuo, et gloriémur in laude tua. 
csekedhessUnk dícséreteddei.(Zs. (Ps. ibid., 1.) Confitémlni Dó-
105, 1.) Áldjátok az Urat, mert mino, quóniam honus: quóníam 
jó, me rt irgalma örökkévaló. v. 1 in saecul um misericórdia ej us. 
Dicsőség. y. Glória Patri. 

Könyörgés.lsten,ki az eltéved· Qrátio. Deus, qui erráta cór
teket helyreigazltod, a szét- rígis, et dispérsa cóngregas 

szórtakat ilsszegyUj t öd s az össze- et congregáfa consérvas: quae
gyűjtötteket megőrzöd, kérünk, sumus, super pópulum chri· 
áraszd kegyesen egységed kegyel- stiánum tuae uniónis grátiam 
mét a keresztény népre, hogy a cleménter ínfúnde; ut, divisióne 
megoszlást elvetve s az EgyhAz rejécta, vero pastóri Ecclésiae 
igazipásztorávalegyesülve,méltó- tuae se úniens, tibi digne váleat 
képpenszolgalhasson neked.A mi, famulári. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pal apostolnak ! Léctio Epistolae be á ti Pauli 
az efezusiakhoz irt leveli:böl. (4, 'Apóstali ad Ephésios. (4, 1-7 et 

1-7, 13-21.) . 13-21.) 

Testvérek: Kérlek titeket, ~1-J fratres: Obsecro vos, ut d igne 
jetek méltó módon ahhoz a ! ambulétis vocatióne qua 

hivaláshoz, melyet nyertetek,: voctlti cstis, cum omni humili-
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teljes alázatosságban, szelídség- táte, et mansuetúdlne, cum pa
ben és türelemben. Szivleljétek tiéntia, supportántes invicem 
el egymást szcretettel, igyekez- in carltáte, solliclti serváre uni
zetek megtartani az egyetértést tátern spirítus in vlnculo pacis. 
a béke kötelékével. Egy test és l.!num corpus, et unus spiritus, 
egy lélek, amikép hivatástok eJty sicut vocáti estis in una spe 
reménységre szól. Egy az Ur, vocatlónis vestrac. Unus Dó
egy a hit, egy a keresztség. Egy minus, una fides, unum bap
az lsten és mindeneknek Atyja, tisma. Unus Deus, et Pater 
aki mindenek fölött mindenben ómnium, qui est super omnes, 
és mlndnyájunkban vagyon. A et per ómnia, et in ómnibus 
kegyelmet azonban mindegyi- nobis. l! nl cuique au tem nostrum 
künk Krisztus ajándékozásának data est grátia secúndum men
mértéke sze ri nt kapta: mígnem súrarn donatiónis Christi: donec 
mlndnyfljan eljutunk a hitnek occurrámus omnes in unitátern 
és az lsten Fia megismerésének fidei, et agnltlónis Filii Del, ln 
egységére, férfiúi tökéletességre, virum perféctum, ln mensúram 
olyan életkorra, melynek mér- aetátls plenitúdinis Christi: ut 
téke Krisztus teljessége, hogy ne jam non simus párvuli Iluc
legyünk mar ingatag gyermekek, tuántes, et circumferámur omni 
és ne vessen minket ide-oda a vento doctrinae in nequHJa 
tanítás bármely s1.élfuvása em- hóminum, in astútJa ad circum
beri megtévesztéssci és tévedés- ventlónem erróris. Veritátern 
beejtő álnoksággal. Ellenkező- autern faciéntes in carltáte, 
leg, járjunk az igazság útján sze- crescámus ln illo per ómnia, qui 
retetben s mindenképpen növe- est caput Christus: ex quo totum 
kedjünk őhozzá, Krisztushoz, corpus compáctum et connexum 
aki a fej és akitől van az egész per omnern junctúram submini
testnek az egybeerós l tése és egy- stratiónis, secúndum operatió· 
bekölése minden összekötő lz nem in mensúram uniuscujúsquc 
közreműködtsével, minden egyes membri, augméntum córporis 
tagra kimért tevékenységben; 1 facit in aedificatiónem sui ln 
igy történik azután a test növe- , caritáte. Hoc lgitur dico, et testl
kedése a maga épülésére a szere-l fi cor in Dómino, ut jam non 
tetben. Azt mondom tehát és ambulétis, sicut et gentes ámbu
kérve-!<érlek titeket az Úrban, l lant in vanitáte sensus sui, léne
hogy ne éljetek most már úgy, bris obscurátum habéiltes Intel
ahogy a pogányok élnek, kik • léctum, alienáti a vita Dei per 
hiúságokon jártatjAk az eszüket.l ignorántiam quae est in illis. 
Sötétség borult az értelmükre, az 1 propter caecitátem cordis ip
istenes élettől elide~?enedtek a ! sórum, qui desperántes, semet
bennük levő tudatlanság és szl- i ípsos tradidérunt impudicitiae, 
vUk megátalkodottsága miatt. i in operatiónem immunditiae 
Elcsüggedtek és átadták magu- ; omnis, in avarltiam. Vos autern 
kat a fajtalanságnak, s haszon- non ita dididstis Christum: si 
lesé~ből mlndenfél~ ti~ztátalan ! tamen illum audlstis, et in ipso 
cselekedetnek. Ti azonban nem edócti estis, sicut est vérilas ln 
ezt tanultátok Krisztustól. Hal-: Christo jesu Dómino nostro. 
lottátok ugyanis őt és t öle tanul- : 
tatok, aminthogy az igazsá e; a mi Urunk jézus l( rísztusban vagyon 

86* 
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Atvonulásra. (Zs. 121, 6-7.) 
KivAnjatok békességet Jeruzsá
lemnek, bőségben éljenek, kik 
téged szeretnek. t. Békesség le
gyen vbadban, bőség tornyaid
ban. 

Alleluja, alleluja. v. (Zs. 147, 
12.) Dicsérd az Urat, jeruzsá
lem, dicsérd Sion Istenedet. Al
leluja. 

Graduale. (Ps. 121, 6-7.) Ro
gáte quae ad pacem sunt Jerú
salem: et abundántia dili gén· 
tibus te. v. Fiat pax in virtúte 
tua: et abundántia in túrribus 
tuis. 

Allelúja, alltlúja. t. (Ps. 147, 
12.) Lauda, Jerúsalem, Dó· 
minum: lauda Deum tuum, 
Sion. Allelúja. 

Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a S'. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 75,2-4.) Isme-l Tractus. (Ps. 75, 2-4.) Not u! 
retes Júdában az Isten, nagy a in Judaea Deus, in Israel ma
neve Izraelben. t. Lakóhelye 'l gnum nomen ejus. l'. Et factus 
Sálemben vagyon, lakása a Sio· est in pace locus ejus, et habi· 
non. t. Ott tört össze hatalmas tátio ejus in Sion. t. Ibi con
ljakat, pajzsot, kardot és há- 1 frégit poténtias árcuum, scutum, 
borút. l gládium, et bellum. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 147,, Allelúja, allelúja. t. (Ps. 147, 
12.) Dicsérd az Urat, Jeruzsálem, 12.) Lauda, Jerú~alem, Dó· 
dicsérd Sion Istenedet. Alleluja. 1 minum: lauda Deum tuum, 
t'. (Zs. 147, 14.) Ki békességet ad Sion. Allelúja. Jr. (Ibid., 14.) Qui 
határaldnak, és kövér búzával pósuit fines tuos pacem, et 
jóllakat. Alleluja. ádipe fruméntl sátiat te.AIIelúja. 

-!< A szent evangéliwn sza- -I<Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent János szerint. (17, secúndum joAnnem. (17, I et 

l és 11-23.) I 1-23.) 

Az időben: Jézus égre emelvén J" illo témpore: Sublevfltis 
szemeit,szóla:SzentAtyám, jesus óculis in caelum, dixit: 

tartsd meg őket a te nevedben, Pater sancte, serva eos in nO· 
kiket nekem adtál, hogy egyek mine tuo, quos dedisli mihi: ut 
legyenek, mint mi. Mig velük sint unum, sicut et nos. Cum 
voltam, én tartottam meg őket essem cum eis, ego servibarn eos 
a te nevedben. Akiket nekem ad- in nómine tuo. Quos dedisli 
tál, megőriztem; és senki sem \ mihi, custodívi: et nemo ex eis 
veszett el közülük más, mint a \ périit, nisi fílius perditiónis, ut 
kárhozat fia, hogy az Irás betel- Scriptúra impleatur. Nu r.c autern 
jesedjék. Most pedig hozzád me- ad te vén i o: et haec loquor 
gyek, és ezeket beszélem a vilá- in mundo, ut hábeant gáudium 
gon, hogy az én örömem bennük meum implétum in semctipsis. 
teljes legyen. Én a te i!lédet kö- Ego dedi eis sern1ónem tuum, 
!öltem velük. és a világ gyúlölte et mundus cos ódio hábuit, 
őket, mert nem a viiiigból valók, l quia r.on sunt de mundo, sicut 
arnint én sem vagyok a világból. • et egc non sum de mundo. Non 
Nem kérem, hol(y vedd el őket l rogo, ut tollas ~os de r:•undo, 
a világból. hanern hogy óvd meg s~d ul serves eus a rn~l(l. De 
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öket a gonosztól. Nem e világ- mundo non sunt, sicut et ego 
ból valók ök, aminthogy én sem non sum de mundo. Sanctifica 
vagyok e világból. Szenteld meg eos in veri tá te. Sermo tuus 
öket az igazságban. A te igéd véritas est. Sicut tu me misisti 
igazsflg. Amint te küldöttél en- in mundum, et ego misl eos in 
gem a világba, úgy küldöttem én mundum. Et pro eis ego sanctl
ls őket a világba. & én őértük fico melpsum, ut sint et ipsi 
szentelem magamat, hogy ök is sanctifitáti in veritflte. Non pro 
meg legyenek szentelve az igaz- eis autern rogo tantum, sed et 
ságban. De nem csupán őérettük pro eis, qui creditúri sunt per 
könyörgök, hanem azokért is, verbum eórum in me: ut omnes 
kik az ö szavaik által hinni fog- unum sint, sicut tu, Pater, in 
nak énbennem, hogy mindnyá- me, et ego in te, ut et ipsi ln 
jan egyek legyenek, amint te nobis unum sint: ut eredat 
Atyám énbennem és én leben- mundus, quia tu me mislsti. Et 
ned, úgy ök is egyek Jegyenek · ego clarltátem, quam dedisli 
bennünk, és Igy elhiggye a világ, mihi, dedi eis, ut sint unum, 
hogy te küldöttél engem. Én pe- sicut et nos unum sumus. Ego 
dig a dicsőséget, melyet nekem in eis, et tu in me, ut sint con
adtál, közöltem velük, hogy summáti in unum. 
egyek legyenek, amint mi egyek , 
vagyunk. Én őbennük, te meg énbennem, hogy tökéletesen 
eggyé legyenek. 

Felajánlásra. (Róm. 15, 5-6.) l Offertoriurn. (Rom. 15, 5-6.) 
Adjon az lsten nektek egyet-l Det vobis Deus ldipsum dpere 
értést: hogy egy lélekkel, egy in altérutrum: ut unánimes uno 
szfljjal dicsöltsétek Istenünket. ore honorificétls Deum nostrum. 

Csendes imádság. Ezeket a secreta. Múnera haec pro 
keresztény nép egységéért unióne pópuli christifiini 

neked hozott adományokat szen- tibi, Dómine, obilita sanctifica: 
teld meg, Urunk, és add meg per quae unitátis et pacis in 
nekünk általuk Egyhflzadban az Ecclésla tua nobis dona con
egység és béke ajándékait. A mi cédas. Per Dóminum nostrum 
Urunk. jesum Christum. 

Áldozásra. (J<or. 1. tO, 17.) Communio. (1. Cor. tO, 17.) 
Egy kenyér, egy test vagyunk Unus panis, et unum corpus 
sokan, mindnyájan, kik egy ke- multi sumus, omnes qui de uno 
nyérben és egy kehelyben része- pane, ct de uno cálice partici-
s ülünk. pllmus. 

Áldozásutániimádság.Amint, postcommunio. Haec tua, Dó
/"\ Urunk, szent flldozásod vé- rnine, sumpta sacra com
tele a hivek egységét jelzi ben-l múnio: sicut fidélium in te 
ned: úgy teremtse is meg Egy- uniónem praesignat; sic in tua 
házadban, kérünk, az egységet. 1 Ecclésia unitátis, quaesumus, 
A mi Urunk J~zus J<risztus, a 

1

. operétur efléctum. Per Dó· 
te Fiad flltal. minum. 
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Háborúban. 

Bevonulásra. (Zs. 24, 6, 3, 22.) j Introitus. (Ps. 24, 6, 3 et 22.) 

[[lmlékezzél rneg, Uram, l· ~~eminiscere miseratiónum 
könyörületedről és ir- tuárum, Dómine, et 

_ galmadról, hisz azok j misericórdiae tuae, 
megvannak öröktől; sohse ural-l quae a saeculo sunt: ne um
kodjanak rajtunk ellenségeink: quam dominéntur nobis inimici 
szabadíts meg minket, Izrael nostri: libera nos, Deus Israel, 
Istene, minden szorongatásunk- ex ómnibus angústiis nostris, 
ból. (Zs. 24,1-2.) Hozzád emelem, (Ps. ibid., 1-2.) Ad te, Dómine. 
Uram, lelkemet; Istenem, te- levávi ániman rneam: Deus 
benned remélek, ne hagyd, hogy meus, in te confldo, non 
megszégyenüljek. t. Dicsöség. erubéscam. v. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki megszün- orátio. Deus, qui cónteris 
teted a háborúkat és a ben- bella, et impugnatóres in 

ned bízók támadói! hatalmas vé- te sperántium poténtia tuae de
delmeddel el űzöd: segítsd meg fensiónis expúgnas: auxiliáre 
szolgáidat, kik irgalmadért es- fámulis tu is, implorántibus mise
dekelnek, hogy ellenségeik dühe ricórdiam tuam; ut. inlmicórum 
megtörjön s mi szakadatlan hála- suórum feri tá te depréssa, in
adással dicsérjünk téged. A mi cessábili te gratiárum actlóne 
Urunk. laudémus. Per Dóminum. 
Szentlecke jeremiAs próféttltól. Léctio jeremiae Prophétae. (42, 

(42, 1-2, 7-12.) 1-2 et 7-12.) 

Ama napokban: Odajánrit a J" diébus illis: Accessérunt 
harcosok valamennyi föem- omnes prin ci pe~ bellafórum: 

bere és mondották jeremiás pró- dixerúntque ad jererniam pro
f~tának: Imádkozzál ~r~iink ~z p hét am: Ora pro nobis ad Dó
Urhoz. a !e Istenedhez. És szo- minum Deum tuum. Et factum 
za tot intézett az Cr .Jeremiás- est verbum Dómini ad jeremíam. 
hoz. Erre ö el hivatta a harcosok- Vocavítque omnes principes bel
nak valamennyi lóemterét, meg latórum, et univérsum pópulum 
az egész nép apra.iát-nagyjilt, a minimo usque ad magnum. Et 
és mondotta nekik: Igy szól az dixit ad eos: Haec dicit Dó
úr, Izrael Istene, kihez elküld-l minus Deus Israel, ad quem 
tetek engem, hogy könyörgés- mislstls me, ut prostérnerem 
teket színe elé terjesszem: Ha ' preces vestras in conspéctu 
nyugton maradtok ebben az or- ej us: Si quiescént es mansérilis 
szágban, felépitlek titeket, mert in terra hac, aedificábo vos, et 
én nem rom bo! ok, ellilteti ek non désiruarn; plantábo, et non 
titeket, mert én nem lépek ki. evéllam: jam enim placátus sum 
Megbántam ugyanis azt a nyo- super malo, quod feci vobis. 
morítsal!ot, melyet reátok bo- Nolíte tim~re a fácie regis 
csátottam. Ne féljetek Babilon Babylónis, quem vos pávidi for
kirá!yától, kiről félve remegtek, midátis; nolíte metllere, eum, 
ne feljetek tulc. í•gymund az úr,, dicit Dóminus: quia vobiscum 
mert én veletek Va!{yok, hogy sum ego, ut salvos vos fádam, 
m~gment~elek titekrt, t'> ki· et éruam de manu tjus. F.t dabo 
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szabadltsalak titeket kezéből. vobis miserlcórdias, et miseré
Én irgalmasságot teszek veletek bor vcstri, et habitáre vos lá
és megkönyörülök rajtatok, és ciam in terra vestra: dicit Dó
vissza telepitelek titeket orszá· minus omnípoter.s. 
gotokba, úgymond az úr, a 
mindenható. 

Atvonulásra. (Zs. 76, 15-16.) Graduale. (Ps. 76, 15-16.) Tu 
Te vagy az lsten, egyedül te es Deus, qui facis mirabília so
művelsz csodákat, megmutattad l us: notam fecisli in gén ti bus 
a népeknek hatalmadat. t. J(a. virtútem tuam. t. Liberásti in 
roddal megváltottad népedet, bráchio tuo pópulum tuum, fi· 
Jákob és józsef fiait. jlios Israel et joseph. 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 58, Allelúja, allehíja. )'.(Ps. 58, 
2.) Ments meg ellenségeim től, Js. l 2.) Erlpe me de inimlcis meis, 
tenem, támadóimtól szabadíts Deus meus: et ab insurgéntibus 
meg engem. Alleluja. in me libera me. Allelúja. 
(Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a p. helyett a Dómine 

kezdetil böjti éneket mondjuk, 203. 1.) 
Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t-. (Zs. 58, l Allelúja, allelúja. t'. (Ps. 58, 
2.) Ments meg ellenségeim től, ls- 2.) Eripe me de inimicis meis, 
!enem, tflmadóimtól szabadíts Deus meus: et ab lnsurgéntibus 
meg engem. Alleluja. t. (Zs. 58, in me libera me. Allehíja. t. (lb., 
17) Én azonban éneklem hatal· 17.) Ego autern cantábo fortitú
madat, minden reggel magasz- dinern tuam: et exsultAbo mane 
!alom irgalmadat. Alleluja. misericórdiam tuam. Allelúja. 
+ A szent evangélium szaka. +Sequéntia sancti Evangélii 
sza Szent Máté szerint. (24, 3-8.) secúndurn Matthaeum. (24, 3-8.) 

Az időben: jézushoz menének J n illo témpore: Accessérun t ad 
a tanltványok külön, szól· jesum discipuli secréto, dí

ván: Mondd meg nekünk, mikor céntt•: Dic nobis, quando haec 
lesznek ezek? és ml lesz a jele e ru nt? et quod signum ad véntus 
eljövetelednek és a vilAg végé- tui, et consummatiónis saeculi? 
nek? És felelvén jézus, mondá Et respóndens jesus, dixit els: 
nekik: Vigyázzatok, hogy va- Vidéte, ne quis vos scdúcat. 
laki el ne ámftson titeket. Mert Multi enim vénient in nómine 
sokan fognak jönni az én ne- meo, dicéntes: Ego sum Chri
vemben, mondván: Én vagyok stus: c• lllultos sedúcent. Audi
a l(rfsztus; és sokakat megté- túri enim estis prae!ia, d opinió
ves?:tenek. Hallani fogtok majd nes praelíórum. Vidéte ne tur
hflborúkat és harci hireket; v i- bémini. Opórtet enim haec fíerl, 
gyiizza tok, hogy meg ne rémül- • sed nondum ~st finis. Consúrget 
jetek; mert azoknak meg kell l enim gens in gentem, et regnum 
lenniök; de ez még nem a vég. ín regnum, et eruni p~s!iléntiae, 
Mert nemzet nemzet ellen tAmad 1 et fames, et terraemőtus per 
és orszAg ország ellen; és lesz-,loca. tiaec au tem ómnia, inilia 
nek dögvészek, éhségek és föld- sunt dolórum. 
indulások itt is, ott is. Mindez 
pedig a gyötrelmek kezdet~. 
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Felajánlásra. (Zs. 17, 2s,j Offertorium. (Ps. 17, 28. et 
32.) A megalázott népet meg-

1 
32.) Pópulum húrnilern salvum 

mented, Uram, de megalázod a ' fácies, Dómine, et óculos super
kevélyek szemét : mert ki lsten bórum humiliábis: quóniam quis 
kfvúled, Uram? Deus praeter te, Dómine? 

Csendes imádság. Az ado- secreta. Sacrificium, Dómine, 
mányra, Urunk, melyet fel· quod immolámus, inténde 

;Udozunk, tekints le kiengeszte- placátus: ut ab omni nos éruat 
lódötten: hogy minket a háború hellórum nequitia, et in tuae 
minden nyomorúságától meg- protectiónis securitáte constl· 
szabadítson és oltalmad bizton- tuat. Per Dórtrinum nostrum 
ságába helyezzen. A mi Urunk. Jesum Christum. 

Áldozásra. (Zs. 30, 3.) Hajtsd Communio. (Ps. 30, 3.) IncH-
hozzánk füledet, siess, szabadíts na aurem tuam: accélera, ut eri· 
meg minket. pias nos. 

A• ldozás utáni imádság. ls- postcommunio. Deus, regn6-
ten, minden ország és király rum, ómnium, regúrnque 

Ura, ki minket a csapással gyó- dominátor, qui nos et percu
gyltasz és a megbocsátással fenn- tiéndo sanas, et ignoscéndo con
tartasz: nyújtsd nekünk irgal- sérvas: praeténde nobis miseri· 
madat, hogy a hatalmaddal meg- córdiam tuam; ut tranquillitáte 
órzött csendes békét javulá- pacis, tua potestáte serváta, ad 
&unkra s:r.olgáló eszközkén t hasz-l re média correctiónis utámur. 
náljuk. A mi Urunk. , Per Dóminum. 

A békéért. 

Bevonulásra. (Sirák 36, 18.) Introitus. (Eceli. 36, 18.) 

11dj,Uram, békeséget"'izok· ma pacem, Dómine, susti· 
nak, kik benned bíza- nénlibus te, ut prophé· 
kodnak, hogy prófétáid tae tui fidéles invenián-

igazmondóknak bizonyuljanak; tur: exáudi preces servi tui, et 
hallgasd meg szolgáidnak és né- plebis tuae Israel. (Ps. 121, 1.) 
pednek, Izraelnek, könyörgését Laetátus sum in his, quae dlcta 
(Zs. 121, 1.) Örvendeztem, mikor sunt mihi: in dornum Dómini 
azt mondották nekem: az úr ibimus. 'f. Glória Patri, et Fflio, 
házAba megyünk. t. Dicsöség. et Spiritui SJncto. 

Könyörgés. lsten, kitől a szent Qrátio. Deus, a quo sancta de· 
óhajok, a helyes tervek és sidéria, recta consilia et 

az igaz tettek származnak, add justa sunt ópera: da servis tu is 
szaigáidnak azt a békét, amelyet illam, quam mundus dare non 
a világ nem adhat, hogy sziviink 1 potest, pacem; ut et corda no
a te parancsaidnak szolgáljon,j stra mandátis luis dédita et, 
és az ellenségtől való félelem l hóstium suhlilta formídine, tém· 
megszilntével napjaink a te ol- pora sint, tua protectióne, tran
talroad alatt nyugodtan foly· quílla. Per Dóminum nostrum 
janak. A mi Urunk. Jesum Christum. 



MÁS FOGADALMI SZENT MISÉK 1369 

Szen~eck17 . a Makkabeusok l Uctio libri Machabaeórum. (ll. 
könyvebol. (II. l, 1-5.) l l, 1-5.) 

Test_véreike.t, az e_gyi~tomi z~i- frátribus, qui sunt per Ae
. do~at u_dvozhk es . nekik gyptum, judaeis, salútem 

bekess~get k1vannak zsldo test- dicunt fratrcs, qui sunt in jero
véreik Jeruzsálemben és Júdea sólymis, judaei, et qui in regió
földén! Tegyen jót veletek az ne Judaeae, et pacem· bonam. 
lsten, s emlékezzék meg ama Benefáciat vobis Deus, et me
szövetségr61, melyet Ábrahám- mlnerit testaménti sui, quod to
mal, Izsákkal és Jákobbal, hű- cútus est ad Abraham, et Isaac, 
séges szolgáival kötött. Adjon et jacob, servórum suórum fidé
mindnyájatoknak olyan lelküle- lium: et det vobis cor ómnibus 
tet, hogy teljes szívvet és kész- ut colátls eum, et faciátis ejus 
séges lélekkel szalgáljatok neki voluntátem, corde magno, et 
és teljesitsélek akaratát. Nyissa ánlmo volénti. Adapérlat cor 
meg sziveteket az ö törvénye vesirum in lege sua, et in prae
és parancsa számára, és szerezzen céptis suis, et fáciat pacem. 
békességet. Hallgassa meg imái- Exáudiat oratiónes vestras, et 
tokat, engesztelödjék meg irá- reconciliétur vobis, nec vos dé
nyotokban és el ne hagyjon tite- serat in témpore malo, Dóminus 
ket gonosz illőben a mi Urunk, Deus noster. 
Istenünk. 

(A Oraduale, böjti ének és húsvéti alleluja u. a., mlnt a 1364. 1.) 

+A szent evangéliwn sza- +Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent jános szerint. (20, secúndum joánnem. 

19-23.) (20, 19-23.) 

Az idoben: Mikor este lőn azon J n illo témpore: Cum sero esse t 
· a napon a hét első napján, die illo, una sabbatórum, et 
ts az ajtók be voltak zárva ott, fores essent clausae, ubi erant 
hol a tanltványok egybe valának l disclpuli congregáti propter me
gyúl ve a zsidóktól való félelem tum Judaeórum: venit Jesus, et 
miatt, eljöve jézus, megálla kö- : stetit ln médio, et dixit eis: Pax 
zé pen, és mondá nekik: Békes-j vobis. Et cum hoc dixisset, ostén
ség nektek! És mldőn ezt mon- , dit eis manus, et latus. Oavlsl 
dotta, megmutatfil nekik kezeit ! sunt ergo disclpuli, viso Dó
és oldalát. Örvendének tehát a l mino. Dixit ergo eis Iterum: Pax 
tanltványok, létván az Urat. vobis. Sicut misit me Pater, et 
Mondá azért nekik ismét: Bé- . ego mitto vos. Haec cum dixts
kesség nektek! Amint engem: set, insufflávit, et dixit eis: Ac
küldött az Atya, én is úgy kül- dpite Spiritum Sanctum: quo
delek titeket. Ezeket mondván, rum remisérilis peccáta, remit
rájuk lehete, és mondá nekik: túntur eis: et quorum retinué
Vegyétek a Szeutlelket. Akiknek ritis, reténta sunt. 
megbocsátjátok búneiket, meg-
bocsAttainak nekik; és akiknek megtartjá tok, meg vannak tartva. 

Felajánlásra. (Zs. !34, 3, 6.) 1 Offertorium. (Ps. 134,3 et 6.) 
Dicsérjétek az Urat, mert jó; Laudát! Dóminum, quia bent-
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zengedezzetek nevének, mert ., gnus est: psállite nömini ejus, 
kedvességgel van telve; amit quóniam suávis est: ómnia quae
akar, mindent megtehet égen cúmque vólult, fecit in caelo et 
és földön. ln terra. 

Csendes imádság. lsten, ki secreta. Deus, qui eredéntes 
nem enr,eded, hogy a ben- in te pópulos nullis sinis 

ned hivő népeket rémület in- cóncuti terróribus: dignáre pre
gassa meg, méltóztassál elfo- ces et hóstias dicátae tibi plebis 
ga d ni a neked ajánlott nép kö- susclpere; ut pax a tua pietáte 
nyörgéseit és adományait, hogy concéssa, christianórum fines ab 
a kegyességed által adott béke omni hoste táclat esse secúros. 
a keresztények határait minden Per Dóminum nostrum Jesum 
ellenségtől bíztossá tegye. A mi. Christum. 

Áldozásra. (Ján. 14, 27.) Bé- ' Conununio. (Joann. 14, 27.) 
kességet hagyok nektek, az én Pacem relinquo vobis: pacem 
békességemet adom nektek, meam do vobis, dlcit Dóminus. 
mondja az úr. 

Áldozás utáni imádság. lsten, postconununio. Deus, auctor 
/'\. a béke szerzöje és barátja, pacis. et alf!átor, . quem 
kit megismerni élet, kinek szol- nosse v1vere, cu1 servue re
gfllni uralom: védelmezz meg gnáre est: prótege ab ómnibus 
minket, könyörgünk, minden i impugnatiónibus súpplices tuos; 
támadás ellen: hogy akik a te l ut, qui in defenslóne tua confl
oltalmadban blzunk, semmiléle i dimus, nullíus hostilitátis arma 
ellenséges fegyvertől se féljünk. j timeámus. Per Dóminum no-
A mi Urunk. ! stnim Jesum Christum. 

Pusztító járvány megszűnésP.ért. 

Bevonulásra. (Kir. ll. 24, 16.) [ lntroitus. (II. Reg. 24, 16.) 

llmlékezzél meg, Uram, ! ~~ecordáre, Dómine, te-
szövetségedrölés mondd l staménti tui, et dic An-
az öldöklő angyalnak: . gelo percutiénti: Cesset 

Elég, vondd vissza immár ke- jam manus tua, et non desolé
zedet és ne pusztuljon el a föld és tur terra, et ne perdas om nem 
ne veszíts el minden élő lelket. ánimam vivéntem. (Ps. 79, 2.) 
(Zs. 79, 2.) Figyelmezz, Izrael Qui regis Israel, inténde: qui de
pásztora, ki józsefet nyájként dúcis, velu t ovem, joseph. :t. 
vezérled. t-. Dicsöség. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten,ki nem aka- Qrátio. Deus, qui non mortem, 
rod a búnösök halálát, ha- sed poeniténtiam desideras 

nem bünbllnatát: tekints kegye-j peccatorum: pópulum tuum ad 
sen hozzád vissza térő népedre; s te reverténtem propiti us ré
m ivel húségesen szolgal neked, spi ce; ut, dum tibi devótus exsi- · 
vedd el róla kegyesen haragod l stit, iracúndiae tuae flagélla ab 
ostorát. A mi Urunk jézus eo dernénter amóveas. Per Dó-
Krisztus, a te Fiad által. 1 minum. 
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Szentlecke a Királyok könyvé-l Léctio libri Regum. (ll. 24, 15-
ből. (ll. 24, 15-19, 25.) l 19 et 25.) 

Ama napokba!!: Döghalált l J" diébus illis: lmmísit Dómi
/"\ bocsáta az Ur lzraelre attóli nus pes tiléntiam ín Israel, de 
a reggeltől fogva a megszabott mane usque ad tempus consti
Ideig s meghala a népből Dántól tútum, et mórtui sunt ex pópulo, 
Bersabéig hetvenez~r ember. a Dan usque ad Bersabée, sep
Mikor azonban az Ur angyala tuagínta míllia virórum. Cum
jeruzsálemre nyujtotta ki kezét, que extendísset manum suam 
hogy azt is eJpusztttsa, meg- Angelus Dómini super jerúsa
könyörüle az Ur a nyomorúsá- lern, ut dispérderet eam, misér
gon és mondá a nép öldöklő tus est Dóminus super afflictió
angyalának: Elég, vondd vissza ne, et ait Angelo percutiénti pó
immár kezedet. Mikor ugyanis pulum: Súfficit: nunc eóntine 
az úr angyala a jebuzeus Areuna r.1anum tuam. Erat au tem An
szérúje mellett volt, Igy szóla gelus Dómini juxta áream Aréu
Dhid az Úrhoz, amint meglátta na jebusaei. Dixitque David ad 
a nép öldöklő angyalát: Én Dóm i num, cum vidísset Ange
vagyok az, aki vétkeztem s aki Ium eaedéntem pópulum: Ego 
gonoszul cselekedtem; ők, a sum qui peccávi, ego inique egi: 
juhok, mit követtek el? Kérlek, isti, qui oves sunt, quid fecérunt? 
forduljon tehát kezed én elle- Vertátur, óbsecro, manus tua 
nem s az én atyámnak házaelleni contra me, et contra dom um 
Erre Gád még aznap elméne patris mel. Venit autem Gad 
Dávidhoz és mondá neki: Menj propbéta ad David in die Illa, 
lel és állíts oltárt az úrnak a et dixit ei: Ascénde, et constl
jebuzeus Areuna uérüjén. Dávid tuc alt á re Dórnino in área A ré
fel is méne Gád beszéde szerint, una jcbusaei. Et ascéndit David 
ahogy az úr parancsolta neki, juxta sermónem Gad, quem 
sottoltárt építe Dávid az úrnak praecéperat ci Dóm i n us. Et ae
s egészen elégő áldozatokat és dificávit altáre Dómino, et ób
békeáldozatokat mutata be. tulit holocáusta et pacifica: et 
Erre az úr megengesztelődék az propitiátus est Dóminus terrae, 
ország iránt és megszűnék a et cohibita est plaga ab Israel. 
csapás Izraelben. 

Atvonulásra. (Zs. 106,20-21.) Graduale. (Ps. 106, 20-21.} 
ElkUidte az úr szavát és meg- Misit Dóminus verbum suum, et 
gyógyitotta öket, és kimentette sanávlt eos: et erlpuit eos de 
öket a sirveremből. t. Áldják morte eórum. t. Confiteántur 
az Urat Irgalmasságáért. az Dórnino misericórdiae ejus: et 

· emberek fiaival müvelt csodái ért. mirabília e jus fíliis hóminum. 
Alleluja, alleluja. t. (Zs. 68, Allelúja, allelúja. t. (Ps. 68, 

2.) Szabadíts meg engem, lsten, 2.) Salvum me fac, Deus, quó
mert a vizek immár a lelkemig niam intravérunt aquae usque 
hatolnak. Alleluja. ad ánimam meam. Allelúja. 

(Heivenedvasárnap után az Alleluja és a f. helyett a Dómine 
kezdttü böjti énekd mondjuk, 203. l.) 

Húsvéti idöben a graduale hdye:t czi monlljuk : 
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Alleluja, alleluja. y. (Zs. 68,! Allelúja, allelúja. J'. (Ps. 68, 
2.) Szabadíts meg engem, lsten, l 2.) Salvum me fac, Deus, quó
mert a vizek immár a lelkemig , niam intravérunt aquae usque 
hatolnak. Alleluja. t. (Zak. 8,1 ad ánimam meam. Allelúja. t. 
7-8.) Megszabadítom népemet, 1 (Zach. 8, 7 et 8.) Salvaba pópu
lzraelt, a rossz napján és én j Ium meum Israel in die malo, 
nekik Istenök feszek hűségben és i' et ero eis in Deum, in veri tá te 
Igazságban. Alleluja. et justitia. Aiieiúja. 

Szent evangéliwn : Surgens Jesus, 301. l. 
Felajánlásra. (Móz. IV. 16,, Offertoriwn. (Num. 16, 48.) 

48.) Odaálla a főpap arany füs- Sletit póntitex inter mórtuos et 
tölővel a kezében a holtak és az vlvos, habens thurlbulum áu
élók közé; és bemutatva a füs- reum in manu sua: et ófferens 
tölő áldozatot, engesztelé az incénsí sacrifíclum, piacivit iram 
lsten haragja!, és megszünék az Dei, et cessávit quassátio a Dó· 
úr csapása. mino. 

Csendes imádság. Segítsen secreta. Subvénlat nobis, 
minket, kérünk, Urunk, a quaesumus, Dómine, sacri

jelen áldozati adomány felaján- ficii praesénlis oblátio: quae nos 
lása, és szabaditsan meg erejé- et ab erróribus univérsis potén· 
vel minden tévedéstől s mentsen ter absólvat, et a lotiliS eripiat 
meg a romlás minden támadásá- perditiónis incúrsu. Per Dómi-
tól. A mi Urunk. num. 

Áldozásra. (Luk.6,17,18,19.) Communio. (Luc. 6, 17, 18 
A betegek és a tisztátalan Jelkek et 19.) Multitúdo Janguéntlum, 
által gyötörtek közül sokan jöt- et qui vexabántur a spirítibus 
tek hozzá; mert erő méne kl lmmúndis, veniébant ad eum: 
belőle és meggyógyítá mindnyá- quia virtus de illo exlbat, et sa-
j~kat. l nábat omnes. 

A ldozás utáni imádság. Hall-~ postcommunio. Exáudt nos, 
/"\ gass meg minket, Odvö:~:ítö Deus salutáris noster: et 
Istenünk: és szabadítsd meg pópulum tuum ab tracúndiae 
népedet rettenetes haragodtól és tuae terróribus Hberum, et mi
tedd irgalmad bőségével biz- 1 sericórdiae tuae fac largltáte se-
tossá. A mí Urunk. . cúrum. Per Dóminum. 

A Szeottélek kegyelméért. 

Szentmise: Spíritus, 1338 J. az alábblak kivételével: 

Könyörgés. lsten, ki előtt min· orátio. Deus, cui omne cor 
den szív nyitva áll és kihez patet, et omnis volúntas 

minden akarat szól és aki elölt Jóquitur, et quem nullum Jatet 
semmi titok nem marad rejtve: secrétum: purifi ca per infusló
tis:~:tltsd meg szfvünk gondolatait nem Saneli Spiritus cogitatiónes 
a Szenilélek belénk áradásával; cordis nostri; ut te perfécte dl
hogy téged tökéletesen szeret- lfgere, et digne laudáre mereá-
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hessünk és méltó módon dicsér-,1 mur. Per Dóminum ..• in uniUte 
hess!ink. A mi Urunk ... ugyan- ejúsdem Spirítus Sancti. 
azon Szentlélekkel. 

Csendes imádság. Ez a fel- secreta. Haec oblflltio, quae
ajánlás, kérünk, Urunk, sumus, Dómine, cordis no

tisztítsa meg szivünk szennyét: st ri máculas emúndet: ut San
hogy a Suntlélek méltó lakásává l c ti Spirítus digna efflclátur ha
leheS$en. Ami Urunkjézus Krisz- bitálio. Per Dómlnum ... in uni
t~s ... ugyanazon Szentlélekkel., tá te ejúsdem Spirítus Sancti. 

Aldozás utáni imádság. J postcommunio. Concéde, 
Engedd, kérünk, minden- quaesumus, omnipotens 

ható lsten, hogy a Szenileiket , Deus, Sanetum nos Spíritum vo
buzgó áldozatunkkal elnyerhes-, tis promeréri sédulis: quflltenus 
sük: hogy az ö kegyelméből egy- ej us grátia, et ab ómnibus libe
részt minden kísértésból me~- rémur tentatiónlbus, et peccató
szabadulhassunk, másrészt bú- rum nostrórum indulgéntiam 
neink bocsánatflt elnyerhessük., perclpere merefllmur. Per Dómi
Ami Urunk ... ugyanazon Szent- num ... in unitfil te ejúsdem Spiri-
lélekkeL . tus Sancti. 

A bűnök bocsánatáért. 
Bevonulásra. (Bölcs. JI, 24, 2511ntroitus. (Sap. ll, 24, 25 

és 27.) et 27.) 

llönyörülsz mindenen, l mlseréris ómnium, Dó-
Uram, és mit sem utflllsz mlne, et nihil odistl eó-
abból, amit aikottfill; rum, quae fecisli: dissi-

elnézed az emberek búneit a l mulans peccfllta hóminum pro
búnbánatért és megbocsátasz pter poeniténtiam, et parcens 
nekik; mert te vagyami Urunk, illis: quia tu es Dóminus Deus 
lstenUnk! (Zs. 56, 2.) Könyörülj l noster. (Ps. 56, 2.) Miserére mei, 
rajtam, Istenem, könyörülj raj- 1 Deus, miserére mei: quónlam 
tam, mert beléd vetem bizodal- in te corifidit fllníma mea. t. 016-
mamat. t. Dicsöség. ria Patri. 

Könyörgés. Hallgasd meg, Qrátio. Exflludi, quaesumus, 
Urunk, aliizatos kérésün- Dómine, súpplicum preces, 

ket: bocsásd meg előtted meg- et conflténtium tibi parce pec
vallott bűneinket, hogy jó- cflltls: ut páriter nobis indulgén
voltodból egyaránt megadd ne-, tiam tribuas benignus, et pacem. 
künk a bocsiinatot és a békét. Per Dóminum nostrum jesum 
A mi Urunk. l Christum. 
Szentlecke Szent Pál apostol- Léctio Epistolae beAtí Pauli 
nak a rómaiakhoz irt leveléből. Apóstoli ad RomAnos. 

(7' 22-25.) (7' 22-25.) 

Testverek: Belső emberi vol- fratres: Condeléctor legi Del 
tom szerint gyönyörűsége- secúndum interiórem hó

me! találom lsten törvenyében; rninem: video autern áliam le
de mjs törvényt látok tagjaim- gem in membris meis, repugnán
IJan, ez küzd értelmem türvénye tem legi mentis meae, et capti-
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ellen s a bűn törvényének fog
lyává tesz, amely tagjaimban 
van. Én szerencsétlen emberi 
Ki szabadit meg e halálnak tes
tétől? Az lstennek kegyelme, 
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

Atvonulásra. (Zsoltár 78, 9-
10.) Légy kegyelmes, Uram, 
bűneink irán;:, hogy ne mond
ják a pogányok között: Hol van 
az ó Istenük? t. (U. o. 9.) 
Segits rajtunk, szabadító Iste
nünk, és neved dicsőségéért, 
ments meg, Uram, minket. 

Alleluja, alleluja. t. (Zsolt. 
7, 12.) Az lsten igazságos biró. 
Hatalmas ó, s türelme hosszú. 
Vajjon napról-napra tart-e ha
ragja? Alleluja. 

vántem me in lege peccáti, quae 
est in membris meis. lnfélix ego 
homo, quis rne liberábit de cór
pore mortis hujus? Grália Del 
per Jesum Christum Dóminum 
nostrum. 

Graduale. (Ps. 78, 9-10.) Pro
pltius esto, Dómine, peccátis 
nostris, ne quando dicant gen
tes: Ubi est Deus eórum? t. (lb., 
9.) Adjuva nos, Deus salutáris 
noster: ct propter honórem nó
minis tui, Dómine, libera nos. 

Allelúja, allelúja. t. (Ps. 7, 
12.) Deus judex justus, fortis et 
pátiens: numquid irascétur per 
síngutos dies? Allelúja. 

( Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a Y,. helyett a De profundis 
kezdetű böjti éneket moudjuk, 174. 1.) 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zsolt. l Allelúja, allelúja. t'. (Ps 7, 
7, 12.) Az lsten igazságos biró. 12.) Deusjudex justus, fortis et 
Hatalmas ó, s türelme hosszú. pátiens: numquid lrascl:tur per 
Vajjon napról-napra tart-e ha- síngulos dies? Allelúja. t. (Ps 
ragja? Alleluja. t. (Zs. 50, 10.) 50, 10.) Auditui meo dabis gáu
Add, hogy örömet és vidámsá- dium, et laetitiarn: et exsultá
got halljak; megtört csontjaim bunt ossa humllláta. Allelúja. 
hadd ujjongjanak. Alleluja. 

~ A szent evangélium sza
kasza Szent Lukács szerint. 

(ll, 9-13.) 

Az időben: Mondá Jézus ta
nítványainak: Kérjetek, és 

adni fognak nektek, keressetek, 
és találtok, zörgessetek, és meg
nyitnak nektek. Mert mindaz, 
aki kér, kap, és aki keres, talál, 
és a zörgetőnek ajtót fognak 
nyitni. Kl az az atya közületek, 
aki, ha fia kenyeret kér tőle, 
követ ad neki; vagy ha halat, 
csak nem fog hal helyett klgyót 
adni neki? vagy ha tojást kér, 
vajjon skorpiót fog-e nyujtani 
neki? Ha tehát ti, rossz létetekre 

+Sequéntia sancti Evangélii 
secúndum Lucam. 

(ll, 9-13.) 

l n illo témpore: Dixit Jesus di
scipulis suis: Pétite, et dábi· 

tur vobis: quaerite, et invénié
tis: pulsáte, et aperiétur vobis. 
Omnis énim qui petit, áccipit: 
et qui quaerit, ín venit: et pul
sánti a periét ur. Quis autern ex 
vobis patrem petit panem: num
quid lápidem dabit illi? Aut 
piscem numquid pro pisce ser
péntcm dabi t illi? Aut si petierit 
ovum: numquid pórrigct illi 
scorpiónem? Si ergo vos cum 
sitis maii, noslis bona data dare 
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tudtok jó adományokat adni 
gyermekeiteknek: mennyivfl in
kább fog adni a ti mfnnyei Atyá
tok jó lelket azoknak, kik tőle 
kérik. 

Felajánlásra. (Zs. JOl, 2.) 
Uram l Hallgasd meg imádságo
mat: és kiáltásom jusson eléd. 

Csendes imádság. Az en
geszteles és dicséret áldo

zati adományait elhoztuk neked, 
Urunk: hogy egyrészt vétkein
ket megbocsásd, másrészt inga
dozó szívünket te irányilsd.A mi. 

Áldozásra. (Luk. 11, 9-10.) 
Kérjetek és adni fognak nektek, 
keressetek, és találtok, zörges
setek, és megnyitnak nektek. 
Mert mlndaz, aki kér, kap, és 
aki keres, talál, és a zörgetőnek 
ajtót fognak nyitni. 

Illi is ves t r is: quanto ma gis Pa
ter vester de caelo dabit spiri
tum bonum peténtibus se? 

Offertorium. (Ps. tol, 2.) Dó
n tine, exáudi oratiónem meam: 
et clamor meus ad te pervénlat. 

Secreta. Hóstias tibi, Dómine, 
placatiónis et laudis offé

rimus: ut et delícta nostra 
miserátus absólvas, et nutántia 
corda tu dírigas. Per Dóminum 
nostrum jesum Christum. 

Commwúo. (Luc. 11, 9-10.) 
Pétite, et accipiéti~' quaerite, 
et inveniétis: pulsáte, et a perlé
tur vobis. Omnis enim qui petit, 
áccipit: et qui quaerit, lnvenit: 
et pulsánti aperlétur. 

A' ldozás utáni imádság. Add nostcommunio.Praestanobis, 
meg nekünk, örök Üdvö- r aetérne Salvátor: ut per

zltö: hogy ezzel a viszontaján- clpléntes hoc múnere véniam 
dékkal elnyervén búneink bocsá- peccatórum, delnceps peccáta 
natát, ezentúl kerüljük a búnö-l vitémus. Per Dóminum nos-
ket. A mi Urunk. trum jesum Christum. 

Zarándokokért és utasokért. 
Bevonulásra. (Zs. 25, 11-12.) Introitus. (Ps. 25, 11-12.) 

ments meg engem, Uram, ~~édime me, Dómine, et 
és irgalmazz nekem; lá- mlserére mel: pes enim 
barn egyenes úton áll, meus stetit in via recta: 

a gyülekezetekben áldalak, l in ecclésiis benedicarn Dómlnum. 
Uram. (U. o. 1.) Szolgáltass, (Ps. Ibid., 1.) júdlca me, Dó
Uram, Igazságot nekem, mert mine, quóniam ego ln innocéntla 
ártatlanságban járok, s az úr- l mea ingréssus sum: et ln Dó
ban való bizalmarnban meg nem l mino sperans non lnfirmábor. 
ingok. t. Dicsőség. 1 t. Glória Patri. 

Könyörgés. Légy kegyes, ! orátio. Adésto, Dómine, 
Urunk, könyörgésünkre és 1 supplicatiónibus nostris: et 

igazgasd szolgáid útját üdvös- vlam famulórum tuórum in sa
s~ged jóságában: hogy ez út és lútis tuae prosperit:-te dispóne; 
ez élet minden viszontagsága kö- ut inter omnes viae et vitae 
zött, oltalmad szUntelenUI védje hujus varietátes, tuo semper 
öket. A mi Urunk jézus Krisz- protegántur auxllio. Per Dó-
tus, a te Fiad által. minum. 
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Szentlecke Mózes könyvéből. Léctio libri Génesis. (28, 10-12, 
(l. 28, 10-12, 13-15, 18, 20-22.) 13-15, 18 et 20-22.) 

Ama napokban : Jákob el· l" diébus illis: Egréssus jacob 
indult Bersábéból s tU- de Bersabée, pergébat Haran. 

rAn felé tartott. Mikor aztán el- Cumque venlsset ad quemdam 
jutott egy helyrt s ott, hogy a locum, et vellet in eo requiéscere 
nap leszállott, meg akart nyu- post solis occúbitum, tulit de 
godni, vőn egy ott heverő követ lapldlbus qui jilcébant, et sup
' feje alá tevé, s azon a helyen pónens cápiti suo, tlormívit in 
aluvék. Álmában látá az Urat, eódem loco. Viditque in somnis 
kl mondá néki: Én vagyok az Dóm i num dicéntern sibi: Ego 
úr, atyádnak, Ábrahámnak Is- sum Dóminus Deus Abraham 
tene és Izsáknak Istene; a föl- patris tui, et Deus Isaac: ter
det, melyen alszol, neked s iva- ram, in qua dormis, tibi dabo 
d~kodnak fogom adni. És annyi et sémini tuo. Eritque semen 
lesz az ivadékod, mint a földnek tuum quasi pulvis terrae: dita
porszeme: kiterjedsz nyugatra s táberis ad Occidéntem, et Orién
keletre, északra meg délre és tem, et Septentriónem, et Meri· 
benned s ivadékodban nyer ál- diem: et benedicéntur in te, et 
dást a föld minden nemzetsége. in sémine tuo cunctae tribus 
És őrzöd leszek én, bárhová te·rrae. Et ero custos tuus quo
mégy és visszahozlak erre a cúmque perréxeris, et redúcam 
földre s el nem hagylak, mlg te in terram hane; nec dirnittam 
nem teljesitem mindazt, amit nisi complévero univérsa quae 
mondtam. Ezért Jákob, mikor dixi. Surgens ergo jacob mane, 
reggel felkelt, vevé a követ, me- tulit lápidem, quem supposúerat 
lyet a feje alá rakott s felállítá cápiti suo, et eréxit in tltu· 
eml~kjelül s olajat önte reá. Fo- Ium, fundens óleum désuper. 
gadalmat is tőn, mondván: Ha Vovit étiarn votum, dicens: 
velem lesz az Ur s megőriz az Si fúerit Deus mecum, et custo
úton, amelyet járok s ad ne- dierit me in via, per quam ego 
kem kenyeret, mit megegyek s ámbulo, et déderit mihi panem 
ruhát, amit felvegyek, s szeren- ad vescéndum, et vestiméntum 
csésen visszatérek atyám hA- ad induéndum, reversúsque 
zAba: az úr lesz az Istenems ezt fúero próspere ad dom um patris 
a követ, melyet emlékjelill ide- mei: erit mihi Dóminus in Deum, 
állltottam, az: lsten házának fog- et lapis iste, quem eréxi in 
Ják hlvni; s mlndannak, mlt adsz tltulum, vocábitur dom us Dei: 
majd nékem, neked áldozom ti- cunctorúmque, quae déderis, 
:r:edét. mihi, décimas ófferam tibi. 

Atvonulásra. (Zs. 22, 4.) jár- Graduale. (Ps. 22, 4.) SI ám-
jak bár a halál árnyékában, nem buJern in médio umbrae mor
lélek semmi bajtól sem, mert te tis, non timébo maia, quóniam 
velem vagy, Uram. ~- Vessződ tu mecum es, Dómine. t. Virga 
és pásztorbotod megvigasztal tua, et báculus tuus, ipsa me 
engem. consoláta sunt. 

Alleluja, alleluja. J'. (Zs. 118,, Allelúja, allelúja. t. (Ps. 
133.) Irányitsd lépteimet be- 118, 133.) Gressus meos dirige 
néded sze ri nt; hogy semmiféle secúndum elóquium tuum: ut 
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hamisság se uralkodjék rajtam.j non domlnétur mei omnis in-
Alleluja. . justitia. Allelúja. 

Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a '8'. helyett ezt mondjuk: 

Böjti ének. (Zs. 90, 11-13.) Tractus. (Ps. 90, 11-13.) An-
Az lsten angyalainak parancsolt gelis suis Deus mandtlvit de 
felőled, hogy minden utadon te, ut custódiant te in ómnibus 
őrizzenek. y. Kezükön hordoz- viis luis. 't. ln mánibus portá
nak téged, hogy kőbe ne üssed bunt te, ne umquam offéndas 
lábadat. t. Aspiskigyón és vipe- ad lápidem pedem tuum. t. Su
rán fogsz járni, oroszlánt és sár-, per áspidem et basiliscum am
kányt fogsz tiporni. buiábis, et concuicábis leónem 

et dracóncm. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 118, Allelúja, allelúja. t. (Ps. 
133.) Irányitsd lépteimet be· 118, 133.) üressus meos dirige 
•zéded szerint, hogy semmiféle secúndum elóquíum tuum: ut 
hamisság se uralkodjék rajtam. non dominétur mei omnis in
Alleluja. t. (Zs. 121, 1.) örven- justitia. Allelúja. t. (Ps. 121, 
deztem, mi]wr azt mondottik 1.) Laetátus sum in his, quae 
nekem: az Ur Mziba megyünk. dlcta sunt mihi: ln dornum Dó-
Alleluja. mini lbirnus. Allelúja. 

~A szent evangélium sza- ~~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Mité szerint. (10, secúndum Matthaeum. 

7-14.) (10, 7-14.) 

Az időben: Mondá jézus ta- J" Illo témpore: Dixit jesus 
nltvinyainak: Elmenvén discfpulls sui~: Eúntes, prae

hirdessétek, mondván, hogy el- dicllte, dicéntes: Quia appro
közelgett a mennyek országa. plnquávit regnum caelórum. ln
Gyógyítsatok betegeket, tá- iirmos curáte, mórtuos susciiátc, 
masszatok fel halottakat, pok- leprósos mundáte, dacmones ejl
losokat tisztitsatok meg, ördö- elte: gratis acceplstis, gratis 
göket űzzetek ki; ingyen kaptá- date. Nolíte possidére aurum, 
tok, ingyen adjátok. Ne legyen neque argéntum, neque pecú
aranyotok, se ezüstötök, se pén- niam in zonis vestris: non perarn 
~:etek övetekben; se táskátok az in via, neque duas túnica5, ne
útra, se két köntöstök, se saru- que calceaménta, neque vir
tok, se bototok; mert méltó a gam: dignus enim est operárius 
munkás az ő élelmére. Ha vala-~ cibo suo. ln quamct'tmque au
mely városba, vagy faluba be- tem civitátem, aut eastélium 
mentek, tudakozódjatok, ki intravéritls, interrogáte quis in 
méltó abban és maradjatok ott, ea dign us sit: et ib i manéte do
mlg tovább nem rncntek. Be- nec exeátis. ln Irántes au tem in 
menvén pedig a házba, köszönt- domum, salutáte eam, dicéntes: 
sélek azt, mondván: Békesség Pax huic dómui. Et si quidem 
e háznak l És h:! m~:tó az a ház, , fúerit dom us illa digna, vénlet 
rászáll a ti békességtek; ha pe- 1 pax vestra super eam: si autern 
dig nern méltó, békcsségt~k 1 non fúerit digna, pax vestr;J 

,\\ isszá Ir. 6 i' 
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visszatér honAtok. S ha valaki revertétur ad vos. Et quicúmque 
nem fogad be titeket, sem be- non recéperit vos, neque audi· 
szédeiteket nem hallgatja: kl· erit sermónes ves t ros: exeúntes 
menvén abból a hAzból vagy vá- foras de domo, vel civitáte, ex
rosból, rázzátok le a port lábai· cútite púlverem de pédibus 
tol<ról. vestris. 

Felajánlásra. (Zs. 16, 5, 6-7.) Offertorium. (Ps. 16, 5 et 
Add, hogy ösvényeiden szilárd 6-7.) Pérlice gressus meos ln 
léptekkel járjak és meg ne inog- sémilis tuls, ut non moveántur 
jon a lábam. Hajtsd hozzám IQ- vestigia mea: inclina aurem 
!edet: hallgasd meg szavaimat, tuam mihi, et exáudi verba mea: 
mutasd meg csodás irgalmadat, miritica mlserlcórd.ias tuas, qui 
hisz megmented, Uram, a ben- salvos facis sperántes in te, Dó-
ned bízókat. mine. 

Csendes imádság. Légy ke· secreta. Propitiáre, Dómine, 
gyes, Urunk, könyörgé- supplicatiónibus nostris, et 

seinkhez, fogadd jóságosan ez has oblatiónes, quas tibi offéri
ajándékokat, amelyeket szol- mus pro fámulls tuis, benignus 
gáldért lelajánlunk: hogy útju- ass ú me: ut v iam Illórum et 
kat megelőző kegyelmeddel irá· praecedénte grália tua dirigas, 
nyitani és követő kegyelmeddel et subsequénte cornitárt digné
kisérni méltóztassfll; hogy irgal- ris; ut de actu atque lncolumi
mad védelme által életüknek s táte eórum, secúndum miserl
épségüknek egyaránt örvend- córdlae tuae praesidia gaude-
hessünk. A mi Urunk. ámus. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Zs. 118, 4-5.) Te i' Conununio. (Ps. 118, 4-5.) Tu 
azt parancsoltad, hogy rende- mandástl mandflta tua custodlrl 
leteidet gondosan meg kell tar-J nimis: útinam dirlgántur viae 
taní. Bár arra irányulninak meae, ad custodiéndas justlfica
utaim, hogy megtartsam tör-,. tiónes tuas. 
vényedet. 

Áldozás utáni imádság. Ma- postconununio. Tua, Dó
f'\ gunkhoz vett szentségeid, mine, sacraménta quae 
Urunk, őrizzék meg benned súmpsimus, fllmulos tuos in te 
remélő szolgáidat: és minden sperAntes custódiant: et contra 
tilenséges tllmadllstól oltalmaz- omnes advérsos tueántur Incúr-
zák meg. A ml Urunk. sus. Per Dómlnum. 

A betegekért. 
Bevonulásra. (Zs. 54, 2-3.) Introitus. (Ps. 54, 2-3.) 

Dlallgasd meg, lsten, kö· ~~dudi, Deus, oratiónem 
nyörgésemet és ne vesd meam, et ne despéxeris 
meg esdeklésemet; 11- deprecatiónem meam: 

gyelj reám és hallgass meg en- inténde in me, et exáudi me. 
gem. (U. o. 3-4.) Elcsüggedtem (Ps. ibid., 3-4.) ContristAtus sum 
küzddmembcn, meggyötört az in exerdtatióne mea: et contur
cllens~g kl~llozá~a és a bfinösök , bátus surn a voce inimlri, et a 
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szorongatása. t. Dicsőség az, trlbulatióne peccatóris. y. Gló· 
Atyf!Rak. : ria Patri. 

Könyörgés. Mindenható örök ! Qrátio. Omnipotens sempi· 
lsten, híveid örök üdvös- térne Deus, salus aeterna 

sége; hallgass meg minket, kik credéntium: exáudl nos pro lá
beteg szolgáld számára Irgalmad mulls tuis infirmis, pro quibus 
segitségéért esedezünk, hogy misericórdiae tuae implorámus 
visszanyervén egészségüket, auxilium; ut, réddlta sibi sani
Egyházadban hálát adhassanak l táte, gratiárum tibi ln Ecclésia 
neked, A ml Urunk jézus Krlsz- tua réferant actiónes. Per Dó-
tus, a te Fiad által. 1 mlnum. 

(Egy betegért az imádságot egyes számban mondjuk.) 
Szentlecke Szent Jakab apostol Léctio Epfstolae beáti Jacób 

leveléből. (5, 13-16.) Apóstoll. (5, 13-16.) 

Szeretteim: Szomorkodlk va- caríssimi: Tristátur áliquia 
laki közOletek? Imádkoz- vestrum? oret. Aequo áni

zék. Jó hangulatban van? Éne- mo est? psallat. Inflrmátur quis 
keljen zsoltárokat. Beteg valaki ln vobis? indúcat presbyteros 
köztetek? Hívassa el az egyház Ecclésiae, et orent super eum, 
papjait és ezek imádkozzanak ungéntes eum óleo in nómine 
fölötte, megkenvén őt olajjal Dómini: et orátio fidei salvAbit 
az úr nevében; és a hitből fa- inffrmum, et alleviábit eum Dó
kadó imádság megszabadUja 1 minus: et si Jn peccátis sit, re
a beteget és az úr megkönnyeb-l mitténtur ei. Con!itémini ergo 
bfti őt s ha bfinökben van, meg- altérutrum peccáta vestra, et 
bocsáttatnak neki. Valljátok oráte pro Invicem, ut salvéminl. 
meg tehát egymásnak bfinelte-
ket és imádkozzatok egymásért, bogy meggyógyuljatok. 

Atvonulásra. (Zsolt. 6, 3-4.) Graduale. (Ps. 6, 3-4.) Mise· 
Könyörülj rajtam, Uram, mert rére mihi, Dómine, quóniam 
elernyedek; gyógylts meg, Uram. infirm us sum: sana me, Dó
t. Mert csontjaim remegnek és mine. t. Conturbáta sunt öm
lelkem nagyon szomorú. nia ossa mea: etánima mea tur-

bála est valde. 
Alleluja, alleluja. t. (Zs. 101, Allelúja, allelúja. t. (Ps. 

2.) Uram, hallgasd meg imád- 101, 2.) Dómine, exfludi ora
ságomat és kiáltásom jusson tiónem meam: et clamor me-
eléd. Alleluja. us ad te pervéniat. Allelúja. 

Hetvenedvasárnap után az Alleluja és a t/. helyett ezt mondjuk: 
Böjti ének. (Zs. 30, 10-11.) Tractus. (Ps. 30, Hl-ll.) Mi-

Könyörülj rajtam, Uram, mert serére mei, Dómine, quóniam 
szorongatnak engem: szemem, trfbulor: conturbátus est ln Ira 
lelkem, testem a búsulástól el- óculus meus, ánima mea, et 
senyved. t. Mert fájdalomban ven ter meus. t. Quóniam defécit 
enyészik el életem, és éveim in dolóre vita mea, et annl mei 
siránkozásban. t'. Az inségtőlJin gemltibus. t. Infirmáta est 
ellankad erö111 és remegnek . in pauperUte virtus mea: et 
csontjaim. : ossa mea conturbtl'· sunt. 

Si" 
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Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zsolt. Allelúja, allelúja. t. (Ps. 
101, 2.) Uram, hallgasd meg 101, 2.) Dómine, exAudi ora
irnAdságomat, és kiAitAsom jus- tlónem meam: et clamor me
san eléd. Alleluja. t. (Zs. 27, 7.) us ad te pervéniat. Allelítja. 
Szlvem az úrban remél s ó meg- t-. (Ps. 27, 7.) ln Deo sperávit 
segít engem, és újra felvirágzik cor meum, et adj ú tus sum: et 
testem s örömömben .hAJAt zen- reflórult caro mea, et ex volun
gek neki. Alleluja. tá te mea confilébor .ei. Allelúja. 

~ A szent evangéliwn sza- ~Sequéntia sancti Evangélii 
kasza Szent Máté szerint. secúndum Matthaeum. 

(8, 5-13.) (8, 5-13.) 

Az időben: Mikor Jézus be- {" illo témpore: Cum introlsset 
ment Kafarnaumba, egy jesus Caphárnaum, accéssit 

százados járula hozzá, kérvén öt, ad eum centúrio, rogans eum, et 
és mondvfln: Uram! szolgám dicens: Dómlne, puer meus ja
inaszakadtan fekszik házamban, cet in domo paralyticus, et male 
és kegyetlenül gyötrődik. Mondá torquétur. Et ait illi jesus: Ego 
nekljézus: Megyek és meggyó- véniam, et curábo eum. Et 
gyltom öt. 12 felelvén a s:~:ázados, respóndens centúri o, ait: Dó
mondá: Uram l nem vagyok mine, non sum dign us, ut intres 
méltó, hogy hajlékomba jöjj; sub tectum meum: sed tantum 
hanem csak szóval mondjad, és dic verbo, et sanAbitur puer 
meggyógyul az én szolgám. Me rt meus. Nam et ego homo sum 
hisz én is hatalom alatt álló em- sub potest.lite constitútus, ha· 
ber vagyok, katonák lévén alat- bens sub me mllites, et dico 
tam; s ha mondom ennek: Menj, hule: Vade, et vadit; et Alii: 
ö megyen, és a másiknak: jöszte, Veni, et venit; et serv o meo: 
ö jön, és szolgámnak: Tedd ezt, Fac hoc, et facit. Audiens au
és teszi. HallvAn pedig ezt Jé- tem jesus, mlrAtus est, et se
zus, csodálkozék és mondfl kö- quéntibus se dixit: Amen dlco 
vetölnek: Bizony mondom nek- vobis, non invénl tantam fidern 
tek, nem talfiltam ekkora hitet in Israel. Dico autern vobis, 
Izraelben. Mondom pedig nek- quod multi, ab Oriénte et Oc
tek, hogy sokan jönnek majd eidénie vénlent, et recúmbent 
napkeletről és napnyugatról, és cum Abraham, et Isaac, et ja
letelepednek Ábrahámmal és cob ln regno caelórum: filii au
Izsákkal és Jákobbal a mennyek tem regni ejiciéntur ln ténebras 
országában; az ország fiai pedig exterióres: Ibi erit fletus, et siri
majd kivettetnek a külsö sötét- dor déntium. Et dixit jesus cen
ségre; ott leszen sir ás és fogak turióni: Va de, et sicut credid is ti, 
csikorgatAsa. 12 mondfl Jézus fiat tibi. Et sanAtus est puer in 
a századosnak: Menj, és amint l illa bora. 
hittél, úgy legyen neked. És 
meggyógyult a szolga abban az ón\ban. 

Felajánlásra. (Zs. 54, 2-3.) l Offertoriwn. (Ps. 54, 2-3.) 
Hallgasd meg, lsten, könyör- Exáudi, Deus, oratiónem meam, 
~~s~met ~s ne vesd meg e$dek- et ne despéxeris deprccatlónem 
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l~semet; figyelj reám, és hall- ,

1

· meam: inténde in me, et exáudl 
gass meg engem. me. 

Csendes imádság. lsten, kl· l secreta. Deus, cujus nútibus 
nek intései szerint folynak l vitae nostrae moménta de

életünk percei, fogadd el sz ol- cúrrunt: súscipe preces et M
gáld imádságait és áldozati ado- stias famulórum tuórum, pro 
mányait, melyekkel a betegek quibus aegrotántibus misericór
számára irgalmad segítségéért diam tuam implorámus, ut, de 
esedezünk; hogy akiknek életét quorum periculo metúimus, de 
féltjük, azok épségének örvend- eórum salúte laetémur. Per Dó-
hessünk. A mi Urunk. minum. 

Áldozásra. (Zsolt. 30, 17-18.) Communio. (Ps. 30, 17-18.) 
Ragyogtasd fel szolgád fölött lllúrnina fáciem tuam super ser
arcodat, szabadils meg irgal- vum tuum, et salvum me fac in 
masságodba n, Uram, ne hagyd, tua misericórdia: Dómine, non 
hogy szégyen érjen, hisz segít- confúndar, Quóniam invocávi te. 
ségtil hivlak téged. 

Áldozás utáni imádság. lsten, 
1'\ az emberi gyengeség kiváló 
gyámola: mutasd megsegítséged 
erejét beteg szolgáidon; hogy ir
galmadból fel~püljenek és szent 
Egyházadban egészségesen meg
jelenhessenek. A mi Urunk Jé· 
zus Krisztus. 

Postcommunio. Deus, inflr
mitátis humánae singuláre 

praesldium: auxilil tui super 
inflrmos fámulos tuos osténde 
virtútem; ut, ope misericórdiae 
tuae adjúti, Ecclésiae tuae sane· 
taeincólumes repraesentárl mere
ántur. Per Dórninum nostrum. 

Haldoklóért ugyanezt a szentmisét mondjuk, az a!Abbl 
Imádságokkal: 

Könyörgés. Mindenható és i' orátio. Omnipotens et mlsé· 
irgalmas lsten, aki az em- rlcors Deus, qui humáno 

beri nemnek az üdvösség gyógy-1 génerl et salútis remédia, et 
szereit és az örök élet ajándé· vitae aetérnae múnera contu
kait megadtad, tekints ke~yesen 

1

. Usti: réspice propiti us fámulum 
testi betegségben sínylődö szol· (am) tuum(tuam) infirmitáte 
gádra (szolgálódra) és erősítsd córporis la borán tem, et á ni mam 
meg lelkét, melyet teremtettél, J réfove, quam creásti; ut in hora 
hogy távozásának óráján a szent 

1 
éxitus Illius, absque peccátl má

angyalok keze a bün szennye j cula tibi Creatőri suo per manus 
nélkül állitsa öt eléd, Terem- sanctórum Angelórum reprae
töje elé. A mi Urunk. , sentári mereátur. Per Dómlnum. 

Csendes imádság. Fogadd el, ! secreta. Súscipe, quaesumus, 
kérünk, Urunk, ezt az ál-l Dómine, hóstiam, quam tibi 

dozatot, amelyet élete végén . offérimus pro fámulo(a) tuo( a) in 
tdló szolgádért (szolgá!ódért) ne-; extrémo vitae constitúta: et 
ked bemutatunk és eng~dd, hogy 1 concéde, ut per eam univérsa 
általa minden büne eltöröltessék l illius purgéntur delicta; ut, qui 
s ö, kit ez detben rendelkezésed (quae) dispositionis fiagéllis in 
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ostora sujt, a jövendó életben 
az örök nyugalmat elnyerje. 
Ami Urunk. 

Áldozásutáni imádság. Kér
jük kegyességedet, minden

ható lsten, hogy e szentség 
ereje filtal szolgtldat (szolgtlló
dat) kegyelmeddel megerősíteni 
méltóztasstll, hogy haltlia órtljfln 
ne birjon vele az ellen, hanem 
angyalaiddal fltvonulhasson az 
életre. A mi Urunk Jézus 
I<risztus. 

hac vita attéritur, in futúra 
réquiem consequtltur aetémam. 
Per Dóminum. 

Postcommunio. Quaesumus 
eleméntiam tuam, omnipo

tens Deus, ut per hujus virtú
tem sacraménti fflmulum(am) 
tuurn(am) grAtia tua confirmflre 
dignéris: ut in hora mortis e jus 
ne praevflleat contra eum(eam) 
ad verstirfus; sed cum Angelis 
luis trflnsitum habére meretltur 
ad vitam. Per Dóminum. 

A jó halál kegyelméért. 
Bevonulásra. (Zs. 12, 4.) Introitus. (Ps. 12, 4.) 

llagyogtasd fel szememet, lillúrnina óculos meos, ne 
hogy haltilos tilomba umquam obdórmiam in 
sohase merüljek, hogy morte, ne quando dfcat 

sobase mondja ellenségem: Le- lnimícus meus: Praevfllui ad
győztem! (Zs. 12, J.) Meddig vérsus eum. (Ps. ibid., J.) Us
felejtesz el Uram l egészen? Ar- quequo, Dóm i ne, obliviscéris me 
codat meddig fordítod el tölem? in finem? úsquequo avértis ffl
t. Dicsőség. ciem tuam a me? t. Glória Patri. 

Könyörgés. Mindenható és Qrátio. Omnipotens et mi
irgalmas lsten, ki az em- séricors Deus, qui humfino 

beri nemnek az üdvösség gyógy- géneri et salútis remédia, et vi
szereit és az örök élet ajfln- tae aetérnae múnera contu
dékait megadtad: tekints kegye- llsti: réspice propiti us nos fAmu
sen retlnk szolgflidra és segltsd Ios tuos, et flnimas réfove, quas 
meg a lelkeket, amelyeket te- creflstl; ut ln hora éxitus eArum, 
remtettél, hogy tflvozflsuk órfl- absque peccátl mflcula tibi 
jfln a szent angyalok keze a bűn Creatőri suo per manus sanctó
szennye nélkül filiitsa öket Ismét rum Angelórum repraesentAri 
eléd, Teremtőjük elé. A mi. mereflntur. Per Dóminum. 

Szentlecke Szent Pti l apostolnak Léctio Epistolae bd ll Pauli 
a rómaiakhoz irt leveléből. Apóstoli ad Romános. (14, 

(14, 7-12.) 7-12.) 

Testvérek: Egyikünk sem él fratres: Nemo nostrum sibi 
önmagának, és senki sem vivit, et nemo sibi móri

'!al meg önmagának; mivel az tur. Sive enim vivimus, Dórnino 
Urn~k élünk, amig élünk, és vivimus: sive mórimur, Dórnino 
az Urnak halunk meg, mikor mórimur. Sive ergo vivimus, 
meghalunk. Azért akár élünk,, sive mórimur, Dómini sumus. ln 
akflr halunk, az Úréi vagyunk. hoc enim Christus mórtuus est, 
I<risztus ugyanis azért halt meg et resurréxit: ut et mortuórum, 
és tamadt fel, hogy holtaknak is, ; et vívórum dominétur. Tu autern 
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élőknek is az uruk legyen. Te quid júdicas fratrem tuum? aut 
pedig miért ltéled meg testvére- tu quare spernis fratrem tuum? 
det? Te meg mlért veted meg Omnes enim stábimus ante 
testvéredet? Hiszen mindnyá- tribúnal Christi. Scriptum est 
jan odaállunk majd Krisztus enim: Vivo ego, dlcit Dómlnus, 
itélószéke elé. Mert meg van quóniam mihi flectétur omne 
Irva: Élek én, úgymond az úr, genu: et omnis lingua confilébi
s mlnden térd meghajlik elót- tur Deo. Itaque unusqulsque 
tem, és mlnden nyelv magasz- nostrum pro se ratlónem reddet 
talja az Istent. Igy tehát mind- Deo. 
egyikünk magáról ad majd szá-
mot az Istennek. 

Atvonulásra. (Zs. 22, 4.) Jár- Graduale. (Ps. 22, 4.) Si ám-
jak bár a hallll llrnyékában, bulem ln médio umbrae mor
nem félek semmi baj tól, mert tis, non timébo maia: quóniam 
te velem vagy, Uram, t. Vesz- tu mecum es, Dómine. t. Virga 
szöd és pásztorbotod megvigasz- tua, et bllculus tuus, ipsa me 
tal engem. consollila sunt. 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 30, Allelúja, allelúja. t. (Ps. 30, 
2-3.) Uram, tebenned remélek, 2-3.) ln te, Dómine, sperllvi, non 
soha meg ne szégyenüljek; igaz- confúndar in aetérnum: in 
s•godban szabadils meg s ments justitia tua libera me, et éripe 
meg engem, hajtsd hozzám füle- me: inclína ad me aurem tuam, 
det, siess, szabadils meg. Alleluja accélera, ut erlpias me. Allelúja. 

(Hetvenedvasllrnap utlln az Alleluja és a f. helyett a De neces,i-
tátibus kezdetü böjti éneket mondjuk, 233. 1.) 

Húsvéti idóben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. ' Allelúja, allelúja. t. (Ps. t 13, 
113, 1.) Midön Izrael kivonult 1.) ln éxitu Israel de Aegypto, 
Egyiptomból, Jákob hflzanépe domus jacob de pópulo bárbaro. 
az idegen nép közUI. Alleluja. Allelúja. t. (Ps. 107, 2.) Parll
t. (Zs. 107, 2.) Kész az én sz l- tum cor meum, Deus, parátum 
vern, Istenem, kész az én szl- cor meum: cantllbo, et psalhm 
vern, énekelni és zengeni neked, tibi, glória mea. Allelúja. 
én dicsöségem. Alleluja. 

+A szent evangélium sza- +Sequéntia sancti Evangélli 
kasza Szent Lukllcs szerint. (21, secúndum Lucam. (21, 

34-36). 34-36.) 

Az időben : Mondll Jézus ta- J n illo témpore : Dixit jesus 
nitv.lmyainak: Vlgyázza- dlscipulis suis : Atténdite 

tok hllt magatokra, hogy el ne l vobis, ne forte gravéntur corda 
nehezedjenek szlveitek tobzó- vestra in crapula, et ebrietáte, 
dásban és részegségben és az élet et curis huj us vitae: et supervé
gondjai közölt; és birttlen meg i' nia t in vos repentina dies illa: 
ne lepjen ama nap. Mert tör tamquam láqueus enim supere 
gyanánt fog az lecsapni mind- \ véniet in omne~. qui sedeni su
uokra, kik az egész föld szinén : per fáciem omnis terrae. Vigiláte 
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laknak. Ébren legyetek tehát, r· ítaque, omni témpore orántes, 
mlnden időben imádko~ván, ut digni habeámini fúgere lsta 
hogy méltók lehessetek mind- ómnia, quae futúra sunt, et 
azoktól, amik bekövetkezendők, stare ante Filium hóminis. 
megmenekülni és az Emberfia 
elé állani. 

Felajánlásra. (Zs. 30, 15-16.) 
Én benned bízom, Uram ; azt 
mondom:Te vagy az én Istenem l 
sorsom a te kezedben van. 

Csendes imádság. Fogadd el, 
kérünk, Urunk, ezt az áldo

zatot, melyet életünk utolsó órá
jáért mutatunk be neked és en
gedd: hogy általa minden bű
nünk eltöröltessék, s ha ez 
életben sujt is rendelkezésed os
tora, a jövendó életben az örök 
nyugodalmat elnyerjük. A mi. 

Á1dozásra. (Zs. 70, 16-18.) 
Uram, csak igazságodról elmél
kedem. lsten, te ifjúkorom óta 
oktattál engem, öregségemre 

aggkoromra se hagyj engem, 
lsten, magamra. , 

Offertorium. (Ps. 30, 15-16.) 
ln te sperávl, Dóm i ne; dixi: 
Tu es Deus meus, in mánibus 
tuis térnpora mea. 

Secreta. Súscipe, quaesumus, 
Dómine, hóstiam, quam 

tibi offérlmus pro extrémo vitae 
nostrae, et concéde: ut per eam 
univérsa nostra purgéntur de
Ikta; ut, qui tuae disposltiónls 
fiagéllis in hac vita attérimur, in 
futúra réqulem consequámur 
aetérnam. Per Dóminum. 

Communio. (Pa. 70, 16-17. 
et 18.) Dómlne, memorábor ju
stitiae tuae sollus: Deus, do
culstl rne a juventúte mea: et 
usque in senéctam et sénium, 
Deus, ne derellnquas me. 

Aldozás utáni imádság. l( ér-~ postcommunio. Quaesumus 
jük kegyességedet, min- eleméntiam tuam, omnipo

denható lsten, méltóztassál e tens Deus, ut per hujus virtú
suntség ereje által minket, szol- tem sacraménti nos fámulos 
gilidat megerősíteni, hogy halá-l tuos grália tua confirmáre dig
Junk óráján ne bírjon velünk néris: ut in hora mortls nostrae 
az ellen, hanem angyalaiddal non praeváleat contra nos ad
átvonulhassunk az életre. A mi versárius; sed cum Angelia 
Urunk jézus l(risztus. tuis tránsltum habére mere-

ámur ad vitam. Per Dóminum. 

Mlnden szükségben. 

Bevonulásra. l Introitus. 

llln vagyok a nép meg- 1 lilaJus pópuli ego sum, di-
sza~aditója, úgymond 1 cit Dóminus: de qua-
az Ur: bármilyen szük- cúmque tribulatióne 

ségben fohászkodnak hozzám, clamáverint ad me, exáudiam 
meghallgatom öket és Uruk le- eos: et ero illórum Dóminus in 
szek mindörökké. (Zs. 77, 1.) perpétuum. (Ps. 77, 1.) Attén
Figyelj népem, tanitáson1ra,; dit~, pópule meus, legern meam: 
haj ts~ _f~ledet szájam ígéi re. 1 inclináte au rem vestram in 
t. D1csoseg. ! verba uris mei. t. Glória Patri. 
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Könyörgés. Kimondhatatlan 
irgalmadat, Urunk, azzal mu

tasd meg nekünk kegyesen, hogy 
megszabadUasz mlnket minden 
bűntől s egyszersmind az ér
tük megérdemlett büntetésektől 
megmentesz. A ml Urunk. 

Szentlecke Jeremiás prófétAtól. 
(14, 7-9.) 

H a gonoszságaink ellenünk 
szólnak is, cselekedjél mégis, 

Uram, a te nevedért; mert 
sokféle az elpártolllsunk, mellyel 
ellened vétkeztünk. Te, Izrael 
reménysége, és szabadítója a 
nyomorúság idején! Hiszen kö
zöttünk vagy te, Uram, mi a te 
nevedet viseljük; ne hagyj el 
hát minket, Urunk, Istenünk. 

Atvonulásra. (Zs. 43, 8-9.) 
Uram, sanyargatóinktól te men
tesz meg mlnket, és te szégyenl
ted meg gyűlöll.llnket. t. Min
denkoron az lstenben dicsek
szünk, 6 hállit mlndörökké a te 
nevedben zengünk. 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. 78, 
9-10.) Légy kegyelmes, Uram, 
bűneink Iránt, hogy ne mond
ják a pogányok közölt: Hol 
van az ö Istenük? Alleluja. 

Orátio. lneffábilem miserl
córdiam tuam, Dómine, no

bis elem én ter osténde: ut simul 
nos et a peccátis ómnibus éxuas; 
et a poenis, quas pro his meré
mur, erlpias. Per Dóminum 
nostrum Jesum Christum. 

Léctio Jeremlae Proph~tae. 
(14, 7-8 et 9.) 

SI lnlquitfltes nostrae respón
derint nobis : Dómlne, fac 

propter nomen tuum, quóniam 
multae sunt aversiónes nostrae: 
tibi peccflvlmus. Exspectfltlo 
Israel, salvátor ejus in témpore 
tribulatiónis. Tu autem ln no
bis es, Dómine, et nomen tuum 
lnvocátum est super nos, ne 
derellnquas nos, Dómine De113 
noster. 

Graduale. (Ps. 43, 8-9.) Ll
berflstl nos, Dómine, ex affli
géntibus nos: et eos, qui nos 
odérunt, confudlstl. t. ln Deo 
laudábimur Iota die: et ln nó
mlne tuo confltéblmur ln sae
cula. 

Allelúja, allel6ja. t. (Pa. 78, 
9-10.) Propilius esto, Dómlne, 
peccátis nostris: ne quando dl· 
cant gentes: Ubi est Deua 
eórum? Allelúja. 

Hetvenedvasérnap utAn az Alleluja él af, helyett ezt mondjuk1 

Böjti ének. (Zs. 24, 17--18, Tractus. (Ps. 24, 17-18 et 
1-4.) Vezess kl inségemből en- 1-4.) De necessititibus meis 
gem, Uram, nézd megalflzott- éripe me, Dómine: vide humili
&égomat és szenvedésemet, bo· télem meam, et labórem meum:· 
csisd meg minden vétkemet. et dimltte ómnla peccflta mea. 
t. HozzAd emelem, Uram, lel- t. Ad te, Dómlne, levávi flnl
kemet. Istenem, tebenned re- mam meam: Deus meus, in te 
mélek; ne hagyd, hogy meg- confldo, non erubéscam: neque 
szégyenüljek, s ellenségeim be- irrídeant me inlmlci mei. t. 
lölem gúnyt űzzenek. y. Hisz Etenim univérsl, qui te exspéc· 
senki, aki tebenned bizik, meg tant, non confundéntur: confun· 
nem szégyenül; de szégyen éri dintur omnes faciéntes vaaa. 
mlndazokat, kik gonoszsilgot l 
tesznek könnyelműn. 
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Húsvéti idöben a graduale helyett ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. t. (Zs. Allelúja, allelúja. t. (Ps. 78, 
78, 9-10.) Légy kegyelmes, 9-10.) Propilius esto, Dómlne, 
Uram, bűneink iránt, hogy ne peccátis nostris: ne quando 
mondják a pogányok között: dicant gentes: Ubi est Deus 
Hol van az ö Istenük? Alleluja. eórum? Allelúja. t. (Ps. 30, 8.) 
t. (Zs. 30, 8.) Újjongva ör- Exsultábo et laetábor ln mise
vendek Irgalmasságodnak, hisz ricórdia tua, quónlam respexlstl 
megtekintetted megalázottsá- humiliifi tem meam: salvásti de 
gomat, megszabad l tottál szoron- necessltátibus ánimam meam. 
gatásaimból. Alleluja. Allelúja. 

~ A szent evangéliwn sza- ~ Sequéntia sancti Evangélli 
kasza. Szent Márk szerint. (ll. secúndum Marcum. (ll, 

22-26.) 22-26.) 

Az Időben: Mondájézustanlt- l" illo témpore: Dixit jesus 
ványainak: Legyen hitetek disclpulis suis: Habéte fi

az Istenben. Bizony mondom dem Dei. Amen dico vobis, quia 
nektek, hogyha valaki azt quicúmque dixerit hu ic montl: 
mondja e hegynek: Kelj fel, és Tóllere, et mittere in ma re, et 
merülj a t~ngerb~ l és nem kétel- non haesitáverit in corde suo, 
kedik szivében, hanem hiszi, sed crediderit quia quodrúmque 
hogy amit mond megtörténik, dixerit, fiat, liet ei. Proptérea 
megleszen neki. Azért mondom dico vobis: Omnia quaecúmque 
nektek : Mindazt, mit imád- orántcs pétilis, credile quia ac
kozva kértek, higgyétek, hogy cipiétis,. et evénient vobis. Et 
megnyeritek, és megleszen nek- cum stábitis ad orándum, dl
tek. Es mikor imádságra föláll- mittite, si quid habétis advér
tok, bocsilssil tok meg, ha van sus áJiquem: ut et Pater vester, 
valamitek valaki ellen, hogy a qui in eaelis est, dirnittat vobis 
ti Atyátok is, ki mennyekben peccáta vestra. Quod si vos non 
vagyon, megbocsássa nektek dimiséritis: nec Póiter ves ter, 
vétkeiteket. Hogyh" ti meg nem qui in eaelis est, dintittet vobis 
bocsáttotok, a ti Atyátok, ki peccáta vestra. 
mennyekben vagyon, sem bo-
csátja meg nektek bűneiteket. 

Felajánlásra. (Zs. 137, 7.) Offertoriwn. (Ps. 137, 7.) SI 
Ha szorongatások közölt jilrok ambulávero in médio tribula
is, megörzöd életemet, Uram, llónis, vivilicábis me, DOmine: 
elleneim haragjával szemben ki- et super iram inimicórum me
nyujtod kezedet és jobbod meg- órum exténdes ma num tuam, et 
szabadit engem. salvum me fáciet déxtera tua. 

Csendes imádság. Tisztltson secreta. Purificet nos, Dó
meg minket, Urunk, ké- mine, quaesumus, múneris 

rünk, a jelen adományok lel- praesénlis oblátio: et dignos 
a janiasa; és tegyen meltókka sacra participatióne perficiat. 
a. szent lakoliJában való rész-~ Per Dóminum no>trum jesum 
vetelre. A m1 Urunk. Christum, Filium tuum. 
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ÁJdozásra. (Zsolt.118, 49-50.) Communio. (Ps. 118, 49-50.) 
Emlékezzél meg, Uram, szavad- Mem~nto verbi tui servo tuo, 
ról, melyet szolgádnak mondot· Dómine, in quo mihi spem de· 
tál, mellyel nekem reménységet dísti: haec me consoláfa est 
nyujtottál. Nyomorúságomban in humílitáte mea. 
ez vigasztal engem. 

A' ldozás utáni imádság. Add postcommunio. Praesta 
meg, k~rünk, Urunk, hogy a quaesumus, Dóm i ne: ut' 

földi hajlamoktól megtisztulva, terrénis afféctibus expiAti, ad 
annak a mennyei szents~g- supérni plenilúdinem sacra· 
nek teljességére törekedjünk,, menti, cujus libávimus sancta 
amelynek szent adományait ez tendámus. Per Dóminum n~ 
ildozatban vettük. A mi Urunk. strum Jesum Christum. 

Hálaadó mlse. 

Szentmise vagy a Szentháromságról, vagy a Szentlélekről 
vagy a szent Szüzről vagy valamely szentről, de a könyör~ 

g és hez hozzAteszik: 

lsten, kinek irgalma ha tAr- Deus, cujus misericórdiae non 
talan és jóságának kincse vég- est númerus, et bonitátis infini
telen: hálát adunk szent föl· tus est thesáurus: piissimae ma
ségednek a nyert ajAodékokért jestáti tuae pro collátis donis grá
és szüntelenül kérjük kegyess~ tlaságimus, tuamsemperclemén
gedet, hogy te, aki az esedez ök · ti am exorAntes; ut qui pet~ntlbus 
kéréseit teljesíted, el ne hagyd ll postuláfa concédis, eósdem non 
őket, hanem készítsd el a jö- déserens, ad praemia futúra 
vendő jutalomra. A mi Urunk. dispónas. Per Dóminum. 

A csendes imádsághoz hozzáteszik: 
Ez áldozat illatát, fogadd el l Odórem, Dómine, sacrificll hu· 

Urunk. hálaadásunkkal együtt jus cum graUárum actlőnibus 
és tedd meg, hogy akiket ke· súscipe, et praesta: ut quos 
gyesen meghallgattál és épség- exaudíre, et incólumes serváre 
ben megóvtál, őrizd meg a jövO- dignátus es, ab omni ln póste· 
ben ls minden baj tól, hogy szol- rum adversitáte custódlas; et in 
gálatodban és szeretetedben nö- tuo servltlo, et amóre concrés· 
vekedjenek. A ml Urunk. cant. Per Dómlnum. 

Az áldozás utáni lmádsAghoz hozzáteszik: 
lsten, kl a. benned remélők Deus, qui néminem ln te spe-

köz ül senkit fseml!lagysz túlsá· rántem, nimium affllgi perm it· 
g osan szenvedniJ hanem kegye- tis, sed pi um précibus praestas 
sen meghallgatod a k~réseket: auditum: pro postulatiónibus 
bálAt adunk neked, hogy el- nostris votisque suscéptis grá· 
fogadtad áldozatunkat ~s imád· tias ágimus, te piissime depre
ságainkat, és áhitattal\kérünk, cántes; ut per haec quae súrn
hogy a magunkhoz vett miszté· psimus, a cunctis éri pi mereámur 
ri umok'által minden baj tól meg- advérsis. Per Dóminum nostrum 
st.abadulhassunk. A mi Urunk. Jesum Christum. 
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f\ÜDÖNBÉDE f\ÖNYÖ~GÉ$Ef\. 
AltalAnos szabAiy: a szentmisében három egyforma jellegli 

vAitozó imAdsAg van. A közöi imAdsag (oratio, collecta), a csen
des imadság (secre ta) és az Aldozás utani imadság (postcommunio). 

A duplex-ünnepeken mindháromból csak egy-egy imádság van 
a napról magáról, kivéve, ha egy masik összeeső ünnepről is meg
emlékezést kell venni. 

A semi-duplex és simplex rangú annepeken és napokon legaiAbb 
3-3 imAdság van. Az első a napi miséböl van, a másik kettó az 
egyházi idöszaknak megfelelö. Az Adventi idöszaki imádságokat 
lasd a 68-73.1apon, Karácsonytól Gyertyaszentelöig a 131-133., 
a nagyböjti megemlékezést a 201-206. és a húsvétit a 622--625.1. 
Gyertyaszentelötöl nagyböjtigés pünkösdtől Adventig a 2. imádság 
a sze n tek esedezéséért (A cunctis) van: a 3. az alabbiak köz ül 
tetszés szerint valasztható. 

A simplex-ünnepeken a pap ezenfelOl tetszésszerint választhat 
IZ aiAbb következő imádságokból; számuk 3-tól 7-ig mehet. 

l. A szentek közbenjárásáért. 

Könyörgés. Engedd, ké·IQrátio. Concéde, quaesu
rünk, mindenható lsten, mus, omnipotens Deus: 

hogy lsten szent Anyjának, ut intercéssio sanctae Dei 
Máriának, minden szent Genitricis Mariae, sancto
apostoloknak, vértanuknak, rúmque ómnium Apostoló
hitvallóknak, szíízeknek és rum, Mártyrum, Confessó
összes kiválasztottaidnak rum, atque VIrginum, et 
közbenjárása szerezzen ne- ómnium electórum tuórum, 
künk mindenhol örömet, nos ubique laetlficet; ut, 
hogy amikor az li érdemeiket dum eórum mérita recóli
tiszteljük, pártfogásukat is mus, patrodnia sentiámus. 
érezzük. Ugyanazon a mi. Per eúmdem Dóminum. 
r··sendes imádság. A fel- secreta. Oblátis, Dómine, 
'-..J ajánlott adományok placáre munéribus: et, 
engeszteljenek ki, Urunk, és intercedénte beáta Marl.l 
a boldogságos mindenkoron semper VIrgine, cum ómni
Szüz Máriának és minden bus Sanctis tuis, a cunctis 
szenteidnek közbenjárására, nos defénde perlculis. Per 
szabadíts meg minket min-. Dóminum nostrum jesum 
d.en veszedelemtől. A mi. 1 Christum, Fílium tuum. 

-\ ldozás utáni imádság. l postcommunio. Súrnpsi
t\ Magunkhoz vettük, l mus, Dómine, beátae 
Urunk, a mennyei szentsé- Mariae semper VIrginis et 
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geket, s a boldogságos és 
mindenkoron Sz ü z Máriának 
és minden szenteidnek em
lékezetét ünnepelve: kérünk, 
add meg nekünk, hogy amit a 
földön ez áldozatban csele
kedtünk, azt az örök örömök 
közt elnyerhessük. A ml. 

ómnium Sanctórum tuórum 
memóriam recoléntes, sac
raménta caeléstla: praesta, 
quaesumus; ut, quod tem
poráliter gérimus, aetérnls 
gáudiis consequámur. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum, Filium tuum. 

2. A szentek esedezéséért. 

K&lyórgés. Óvj meg min
ket, kérünk, Urunk min

den lelki és testi veszélytlll és 
a boldogságos és dicsőséges, 
mindenkor szüz Mária, lsten 
Anyja, úgyszintén Szent Jó
zsef, Szent Péter és Pál apos
tolaid, Szent N. s minden 
szentjeld közbenjárására adj 
nekünk kegyelmesen épséget 
és békességet, hogy min
den háborúság és tévely 
megszüntével Anyaszent
egyházad biztos szabadság
ban szolgálhasson neked. 
A ml Urunk. 

Csendes imádság. Hallgass 
meg bennünket, üdvö

zltll Istenünk, és e szent
ség erejével minden lelki 
és testi ellenségünk ellen e 
talmazz meg minket és ad 
kegyelmet a jelen, dicsőséget 
a j ö\ 6 életben. Ami Urunk. , 

Aldozás utáni imádság. 
Tisztltson és erősitsen 

meg minket, kérünk, Urunk, 
ez isteni szentség ajándéka, 
és a Boldogsá~os Szúz Má
ria, lsten AnyJa, úgyszintén 
Szent József, Szent Péter és 
Pál apostolaid, Szent N. és 
mlnden szented közbenjá-

Orátio. A cunctis nos, quae
sumus, Dómine, mentls 

et córporis defénde perlcui is: 
et, intereedén te beáta et glo
riósa semper VIrgine Dei 
Genitrfce Maria, cum beáto 
Joseph, beátis Apóstolis tuis 
Petro et Paulo, atque beáto 
N. et ómnibus Sanctis, salú
tem nobis tribue benignus et 
pacem; ut, destrúctis ad· 
versitátibus et errőribus unl
vérsis, Ecclésia tua secúra 
tibi sérviat libertáte. Per 
eúmdem Dóminum nostrum 
Jesum Christum. 

Secreta. Exáudl nos, Deus 
salutáris noster: ut, per 

hujus sacraménti virtútem, 
a cunctls nos mentls et cor
poris hóstibus tueárls; grá
tiarn tribuens ln praeséntl, 
et glórlam in futúro. Per 
Dóminum. 

Postcommunio. Mundet et 
múniat nos, quaesumus, 

Dómine, divini sacraméntl 
munus oblátum: et, interce
dén te beátaVirgine Del Ge
nitrfce Maria, cum beáto Jo
seph, beátis Apóstolis tuis 
Petro et Paulo, atque beáto 
N., et ómnibus Sanctis; a 
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rása által tegyen mentekké 
minden gonoszságtól s sza
baditsan meg minden hábo
rúságtól. A mi Urunk. 

cunctis nos reddat et per
versitátibus expiátos, et ad
versitátibus expedltos. Per 
eúmdem Dóminum. 

3. Az egész egyházi hlerarchláért. 

Könyörgés. Mindenható, Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, kinek Lelke pitérne Deus, cujus spi

az Egyház egész testét meg- ritu totum corpus Ecclésiae 
szenteli és kormányozza: sanctificátur et régitur: 
hallgass meg minket, az exáudi nos pro univérsis or
egész egyházi rendért kö- dlnibus supplicántes; ut, 
nyörgllket, hogy kegyelmed grátiae tuae múnere, ab 
segitségével minden rend ómnibus tibi grádibus fidé
hűségesen szalgáljon neked. liter serviátur. Per Dómi-
A mi Urunk. num. 

Csendes imádság. Add secreta. Da fámulis tuis, 
meg szolgáidnak,Urunk, Dómine, Indulgéntiam 

bűneik bocsánatát, az élet- peccatórum, consolatiónem 
ben a vigasztalást és az örök vitae, gubernatiónem per
kormányzást, hogy neked pétuam: ut, tibi servién tes, 
szolgálva, irgalmadhoz min- ad tuam júgiter mlsericór
denkor eljuthassanak. Ami iam p rvenlre mereántur. 
Urunk. Per Dóminum. , 
!\ ldozás utáni imádság' postconununio. Libera, 

J-\ Szabadltsd meg, kérünlt. quaesumus, Dómine, a 
Urunk, a búnöktlll és az el- peccátis et hóstibus fámulos 
Ienségtlll hozzád könyörgll tuos, tibi supplicántes: ut, 
szolgáldat, hogy szent mó- ln sancta conversatióne 
don élve, semmi szerencsét-1 vivéntes, nullis afficiántur 
lenség ne érje ll ket. A mi advérsls. Per Dóminum. 

4. A pápAért. 
(Usd a 69.-73. lapon.) 

5. A római cs!szárért. 
(Ma már nem mondják.) 

6. A királyért. 

Könyörgés. Kérünk, min-~Qrátio. Quaesumus, omnl
denható lsten: hogy potens Deus: ut fámu

szolgád, N. királyunk, aki lus tuus N. rex noster, qui 
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a te irgalmadból kapta a ki
rályi uralmat, az erények
ben is egyre gyarapodjék, 
hogy ezek díszével felru
házva, mind a bűn szörnyeit 
el tudja kerülni, mind pe
dig kegyelmedból hozzád, 
ki az út, igazság és élet vagy 
eljuthasson. A ml Urunk. 

Csendes imádság. A ne
ked hozott adománya

inkat, Urunk, kérünk, szen
teid meg, hogy számunkra 
Egyszülötted testévé és vé
révé váljanak és a te bösé
gedból mindenkor kirá
lyunknak a testi és lelki· 
egészség megtartására és a 
ráruházott kötelességek el
végzésére szolgáljanak. 
Ugyanazon a mi Urunk. 
' 

tua miseratióne suscéplt 
regni gubernácula, virtú
tum étiarn ómnium percl
plat increménta; quibus de
cénter ornátus, et vitiórum 
monstra devitáre, et ad te, 
qui via, véritas, et vita es, 
gratiósus váleat pervenlre. 
Per Dóminum. 

Secreta. Múnera, Dómine, 
quaesumus, obláta. 

sanctifica: ut et nobis Uni
géniti tui corpus et sanguis 
fi ant; et regi nos t ro ad ob
tinéndam ánimae, corpo
risque salútem, et peragén
dum injúnctum officium, te 
largiénte, usquequáque pro
flciant. Per eúmdem Dómi
num nostrum jesum Chris
tum, Filium tuum. 

1\.ldozás utáni imádság. postconununio. Haec, Dó-
j-\ Ez az üdvötszerző ál- mlne, oblátio salutáris 
dozat őrlzze meg, Urunk, fámulum tuum N. regern 
szolgádat, a mi királyun- nostrum ab ómnibus tu
kat, N-t, mlnden vesze de- eátur ad vérsis: quátenus 
lemtöl, hogy Igy az Egyház et ecclesiásticae pacis obtl
békés nyugalmát megörizze nea t tranquillitAtem; et 
és ez élet után az örök örök- post hujus témporis decúr
ségbe eljuthasson. A mi j sum, ad aetérnam pervénlat 
Urunk. hereditátem. Per Dóminum. 

7. Az egyházi elöljárókért, 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem
örök lsten, ki egyedül pitérne Deus, qui facis 

mlvelsz nagy csodákat, ter- mirabllia magna sol us: prae
jeszd ki ezekre a szolgáidra ténde super fámulos tuos, et 
és a rájuk bizott gyüleke- super congregatiónes illis 
zetre a kegyelem üdvössé- commlssas, splritum grátiae 
ges erejét, és hogy valóban salutáris; et, ut in veritáte 
neked kedvesek legyenek, tibi compláceant,perpétuum 
áraszd rájuk áldásod örök eis rorem tuae benedictiónis 
harmatát. A ml Urunk. lnfúnde. Per Dóminum. 
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Csendes imádság. Szolgáid secreta. Hóstlas, Dómine, 
áldozati adományaira, famulórum tuórum 

Urunk, tekints le kiengesz- placátus lnténde: et quas 
telődötten és amiket neved in honórem nóminls tul de
tiszteletére ájtatos lélekkel vóta mente pro eis celebrá
érettük bemutatnak, annak mus, profkere sibi séntlant 
~ógyltó erejét javukra érez- ad medélam. Per Dóminum 
z, k. A mi Urunk. nostrum Jesum Christum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Quos eae
Akiket mennyel viszont- lésti récreas múnere, 

adománnyal újjá teremtettél. perpétuo, Dóm i ne, comltáre 
Urunk, klsérd azokat örök praesldio: et, quos fovére 
oltalmaddal, hogy akiket non désinls, dignos flerl 
ápolni meg nem szűnsz, sempitérna redemptlóne 
méltók legyenek az örök l concéde. Per Dómlnum no
megváltásra is. Ami Urunk .. strum Jesum Christum. 

8. Valamely kllzösségért, társulatért, csal6dért. 

Könyörgés. Védelmezd Qrátio. Defénde, quaesu
meg, kérünk, Urunk, mus, Dómine, beáta 

a boldogságos mindenkoron Maria semper VIrgine inter
Szúz Mária közbenjárására cedénte, istarn ab omni ad
minden bajtól ezt a csalá- versitáte famlllarn: et toto 
dot és tiszta szlvből előtted corde tibi prostrátam, ab 
leboruló közösségedet az el- hóstium proplttus tuére ele
lenség cselvetéseitlll kegye- ménter lnsldiis. Per Dóml
sen megoltalmazni méltóz- numjesum Christum, Filium 
tassál. A mi Urunk. tuum. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, quaesu
el, kérünk, mindenható mus, omnipotens Deus, 

lsten, áldozatkészségünk oblatiónem nostrae devo
adományait és e szent- tiónis: et per virtútem hu
ségnek ereje által védd meg jus sacraménti, fámulos 
szolgáidat minden bajtól. tuos a cunctis adversitáti
~ mi Urunk. bus prótege. Per Dómlnum. 

Aldozás utáni imádság., postcommunio. Sumptls 
Magunkhoz vettük meg- redemptiónis nostrae 

váltásunk adományait: add munéribus: praest a, quae
meg nekünk, kérünk, ir- sumus, miséricors Deus; 
galmas lsten, hogy ennek eórum nobis celebratlóne, 
megünneplésével minden el- tuae protectiónis contra om
lenséggel szemben a te oltal- nes adversitátes subsldium. 
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mad segitségét elnyerhes-1 Per Dóminum nostrum Je-
sOk. A mi Urunk. _sum Christum. 

9. Az egyetértésért a közösségben. 

Könyörgés. lsten, a béke rorátio. Deus, Iargltor pa
osztogatója és a szere- cis, et amátor carltá

tet barátja, add meg szol- tis: da fámulis tuis verarn 
gáidnak a te akaratoddal cum tua voluntáte concór
való igazi egyetértést, hogy diam; ut ab ómnibus, quae 
minden minket üldöző ki- nos pulsant, tentatiónibus 
sértéstől megszabaduljunk. liberémur. Per Dóminum 
A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

Csendes imádság. Ezekkel secreta. His sacriflciis, 
az adományokkal kien- Dómine, quaesumus, 

gesztelv e, engedd meg, ké- concéde p la cá tus: ut, qui 
rílnk, Urunk, ho~y minket~ própriis orámus absólvl de
akik a magunk búneink bo- lfctis, non gravémur extér
csánatáért imádkozunk, ne nis. Per Dóminum nostrum 
terheljenek meg idegen bű- jesum Christum, Filfum 
nök. A mi Urunk. tuum, qui tecum vivit. , 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Splritum 
Öntsd szfvünkbe, Urunk, nobis, Dóm in e, tuae 

szereteted Lelkét, hogy aki- caritátis infúnde: ut, quos 
ket egy mennyei kenyérrel uno pane caelésti satiásti, 
tápláltál, a te jóságoddal tua fácias pietáte concór
tedd azokat egyetértőkké. des. Per Dóminum . . . in 
A mi Urunk •.• ugyanazon unitáte ejúsdem Spiritus 
Szentlélekkel. Sancti. 

10. Az Egyházért ellenségelvel szemben. 
(Usd a 69.-72. lapon, az l. ádventl misében.) 

ll. Üldözliinkért és ellenségeinkért. 

Könyörgés. Ellenségeink Qrátio. Hóstium nostró
büszkeségét, kérünk, rum, quaesumus, Dó

Urunk, törd meg és felfu- mine, ellde supérbiam: et 
valkodottságukat hatalmas eórum contumáciam déx
jobboddal teritsd le. A mi terae tuae virtúte prostérne. 
Urunk. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Ennek a secreta. Huj us, Dómine, 
misztériumnak az ereje, ._ virtúte mystérii, et a 

Urunk, tisztltson meg saját própriis mundémur occúl· 

Missd.le. 88 
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búneinktól és szabadltson 
meg az ellenség cseleitől. 
Ami Urunk. 
' A ldozás utáni imádság. 

t-\ Oltalmazó Istenünk te
kints ránk, és az ellen
ség veszedelmétől védelmezz 
meg· minket, hogy minden 
zavar lecsillapodása után 
szabad lélekkel szolgálhas
sunk neked. A mi Urunk. 

tls, et ab inimicórum libe· 
rémur insidiis. Per Dómi
num. 

Postcommunio. Protéctor 
noster, áspice, Deus, et 

ab inimicórum nos defénde 
periculis: ut, omni pertur
batióne submóta, llberis 
tibi méntibus serviámus. 
Per Dóminum nostrum je
sum Christum, Filium tuum. 

12. Bármily szükségben. 

Könyörgés. Isten, mene
dékünk és erősségünk, 

hallgasd meg Egyházad 
jámbor könyörgéseit, te a 
jámborság szerzlije, és add 
meg, hogy amit hivli lélek
kel kérünk, azt valóban el is 
nyerhessük. A ml Urunk. 

Csendes imádság. Add 
meg, irgalmas Isten, 

hogy ez az üdvötszerzli 
adomány hibáinktól ben
nünket szakadatlanul kisza
baditson és minden vesze
d~lemtlil megvédjen. A mi. 

Aldozás utáni imádság. 
Magunkhoz vettük, 

Urunk, a szent misztérium 
adományait és alázatosan 
kérünk, hogy amit megpa
rancsoltál, hogy emlékeze
tedre tegyünk, az szolgál
jon gyengeségünk gyámo-
lául : Ki élsz. · 

Orátio. Deus, refúgium 
nostrum, et virtus: 

adésto piis Ecclésiae tuae 
précibus, auctor ipse pietá
tis, et praesta; ut, quod 
fidéliter pétimus, efficáci
ter consequámur. Per Dó
minum. 

Secreta. Da, miséricors 
Deus: ut haec salutá

ris oblátlo et a própriis nos 
reátibus indesinénter expé
diat, et ab ómnibus tueátur 
advérsis. Per Dóminum no
strum jesum Christum. 

Postcommunio. Súmpsi
mus, Dómlne, sacri 

dona mystérll, humlllter 
deprecántes: ut quae in tul 
commemoratlónem nos fá
cere praecepistl, ln nostrae 
proficiant lnfirmitátls auxi
lium: Qui vivis et regnaa 
cum Deo Patre. 

13. Szorongató szükségben. 

Könyörgés. Ne vesd meg, jOrátio. Ne despiclas, om
mindenható Isten, a nipotens Deus, pópu

szükségben hozzád kiáltó Ium tuum in afflictióne ela-
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népedet, hanem, nevednek mántem: sed propter gló
dicsllségéért, siess kiengesz- ~ riam nóminis tui, tribulátis 
tellidőtten a szorongatottak : succúrre placátus. Per Dó
segítségére. A mi Urunk. i minum. 

Csendes imádság. Fogadd j~ ecreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, kegyesen 1 ~ propftius hóstias, qui

ezeket az adományokat, l bus et te piacári volufsti, et 
mert magad akartad, hogy nobis salútem poténti pie
ezek kiengesztelésedre szol- táte restituL Per Dóminum 
gáljanak és jóságos hatal- . nostrum Jesum Christum, 
maddal helyreállftsák üdvös- Filium tuum, qui tecum 
ségünket. A mi. vivit et regnat. 
' A ldozás utáni imádság. postcommunio. Tribula-
ft Szorongattatásunkban, tiónem nostram, quaesu
kérünk,Urunk, tekints reánk mus, Dómine, propiti us ré
kegyesen és méltatlankodá- spi ce: et iram tuae indigna
sodat és haragodat, melyet tlónis, quam juste meré
igazában megérdemlünk, J mur, avérte. Per Dóminum 
fordftsd el. A mi Urunk. nostrum Jesum Christum. 

14. Éhinség Idején. 

Könyörgés. Add meg ne-IQrátio. Da nobis, quaesu
künk, kérünk, Urunk, mus, Dómine, piae sup

amit jámbor könyörgéssel plicatiónis efféctum: et fa
kérünk és az éhinséget vedd mem propitiátus av érte; ut 
el tlllünk kegyesen, hogy a mortálium corda cognós
halandó szlv megismerje, cant, et te indignánte tália 
hogy a te haragod küldi Ja- ll flagélla pr(ldfre, et te mise
vunkra az ilyen ostort, és a ránte cessáre. Per Dómi
te irgalmad veszi el azt ró- num nostrum Jesum Chris
Junk. A mi Urunk. tum Filium tuum, qui tecum. 

Csendes imádság. lsten, secreta. Deus, qui humáni 
ki a jelenlevő adomá- géneris utrámque sub

nyokkal az emberi természet stántiam, praeséntium mú
két részét, egyfellll táplálék- nerum et aliménto végetas, 
kal élteted, másfellll szent- et rénovas sacraménto: tri
ségileg megújltod; add meg, b u e, quaesumus; ut eórum 
kérünk, hogy segitségüket et corpóribus nostris sub
sohase nélkOiözze se tes- sidium non desit, et mén
tünk, se lelkünk. A mi l tibus. Per Dóminum no· 
Urunk Jézus Krisztus, a te strum Jesum Christum, Ff· 
Fiad által. lium tuum. 
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A' ldozás utáni imádság. l postcommunio. Gubérna, 
Add meg nekünk, ké- quaesumus, Dómine, 

rünk, Urunk, a testi táplá- temporálibus aliméntis: 
Iékot, akiket az örök miszté- quos dignáris aetérnis in
riumokkal kegyeskedtél ala- formáre mystériis. Per Dó-
kitani. A mi Urunk. minum. 

15. Földrengéskor. 

Könyörgés. Mindenható 1 Qrátio. Omnipotens sem
örök Isten, ki tekinte- pitérne Deus, qui ré

teddel megremegteted a föl- spicis terram, et facis eam 
det, kegyelmezz nekünk, kik trémere: parce metuénti
félünk, irgalmazz nekünk, bus, propitiáre supplicibus; 
kik alázatosan kérünk, hogy ut, cujus iram terrae fun
akinek a föld alapjait meg- daménta concutiéntem ex
remegteM haragjától rette- pávimus, eleméntiam con
günk, annak a föld megráz- tritiónes ejus sanántem jú
kódásait megszüntető ke- giter sentiámus. Per Dómi
gyelmét is mindenkoron num nostrum jesum Chris-
érezzük. A mi Urunk. tum, Filium tuum. 

Csendes imádság. Isten, secreta. Deus, qui fun
ki a földet szilárd alap- dásti terram super sta

jaira helyezted, fogadd el bilitátern suam, súscipe ob
néped áldozati adományait l latiónes et preces pópuli 
és könyörgéseit, és a föld- tui: ac treméntis terrae 
rengés veszedelmétől telje- periculis pénitus amótis, di
sen megszabaditva, isteni vinae tuae iracúndiae terró
haragodnak ezt a félelmetes res, in humánae salútis re
eszközét változtasd az em- média convért e; ut, qui de 
berek üdvére, hogy ők, akik terra sunt, et in terram re
a földből valók és a földbe verténtur, gáudeant se fieri 
térnek vissza, szent életmód- sancta conversatióne eaelé
jukkal a mennyei örömök stes. Per Dóminum nostrum 
részesei lehessenek. A mi. jesum Christum. 
' Aldozás utáni imádság. postcommunio. Tu ére nos, 

Védj meg minket, Dómine, quaesumus, 
Urunk, kérünk, akik szent-l tua sancta suméntes: et ter
ségeidet magunkhoz vettük: l ram, quam vidimus nostris 
és a földet, melyet bűneink iniquitátibus treméntem, 
miatt. remegni láttunk, égi supérno múnere firma; ut 
adománnyal erősftsd meg; mortálium corda cognós
hogy a halandó szív meg- cant, et te indignánte tália 
ismerje, hogy a te haragod flagélla orodire, et te mise-
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küldi javunkra az ilyen os-l ránte cessáre. Per Dóml
tort és a te irgalmad veszi num nostrum jesum Chrl
el azt rólunk. A mi Urunk. stum, Filium tuum. 

16. Esőért. 

Könyörgés. lsten, kiben Qrátio. Deus, in quo vfvl· 
élünk, mozgunk és va- mus, movémur, et su

gyunk, adj nekünk kellő mus: plúviam nobis tribue 
esőt, hogy a jelenben adott congruéntem; ut, praesén
segítségedt61 elegendöképen tibus subsidíis suffieiénter 
támogatva, még biztosabb adjúti, sempitérna fiduciá
reménnyel kivánjuk az örök- li us appetámus. Per Dómi-
kévalóka t. A mi Urunk. num. 

Csendes imádság. Felaján- secreta. Oblátis, quaesu
Iott adományaink, ké- mus, Dómine, piacfire 

rünk, Urunk, engeszteljenek munéribus: et opportúnum 
ki és adj nekünk segítsé- nobis tribue plúviae sulfi
günkre alkalmas esőt. A mi ciéntis auxilium. Per Dó-
Urunk. minum. , 

Aldozás utáni imádság. postconununio. Da nobis, 
Adj nekünk, kérünk, quaesumus, Dómine, 

Urunk, üdvösséges esőt: és pl ú v iam salutárem: et ári
a száraz föld színét meny-~ dam terrae fáciem fluéntls 
nyel áradattal öntözd meg caeléstibus dignánter in-
kegyesen. A mi Urunk. fúnde. Per Dóminum. 

17. Szép ld6ért. 

Könyörgés. Hallgass meg • Qrátio. Ad te nos, Dó
minket, Urunk, kik mine, elamántes exá

hozzád kiáltunk és adj kö- udi: et ái!ris serenitátem no
nyörgésünkre derús időt, bis tribue supplicántibus; 
hogy mi, akiket búneink ut, qui juste pro peccátis 
miatt igazságosan sujtasz, nostris affllgimur, miseri
megelőző irgalmasságodból córdia tua praeveniénte ele
érezzük jóságodat ls. A mi méntiam sentiámus. Per 
Urunk. Dóminum. 

Csendes imádság. A te ke- secreta. Praevénlat nos, 
gyelmed, kérünk, Urunk, '- quaesumus, Dómine, 

siessen mindenkor elénk és grátia tua semper, et sub
kövessen minket, és ezeket sequátur: et has oblatiónes, 
az adományokat, amiket quas pro peccátis nostris 
búneinkért neved megszen- nómini tuo consecrándas 
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telésére hoztunk, fogadd el deférimus, benignus assúme 
jóságosan, hogy szenteid- ut, per intercessiónem Sanc
nek közbenjárására, mind- tórum tuórum, cunctis no
nyájunk üdvösségére szol- bis proficiant ad salútem. 
gáljanak. A mi Urunk. Per Dóminum. 

l 

Aldozás utáni imádság., postcommunio. Quaesu
Kérjük kegyességedet, 1 mus, omnipotens Deus, 

mindenható lsten, hogy a i eleméntiam tuam: ut inun
zuhogó eső áradatát szün- dántiam coérceas imbrlum, 
tesd meg és arcod derüjét et hilaritátem vultus tui 
ragyogtasd fel felettünk ke- nobis impertiri dignéris. 
gyesen. A mi Urunk. Per Dóminum. 

18. Viharban. 

Könyörgés. Házadról üzd jQrátio. A domo tua, quae
el, kérünk, Urunk, a sumus, Dómine spiri· 

gonosz szellemeket és a l táles nequitiae repellántur: 
pusztító vihar távozzék el et aereárum discédat maii
tőlünk. A mi Urunk jézus gnitas tempestátum. Per 
Krisztus. · 1 Dóminum. 

Csendes imádság. Felajánl-i secreta. Offérimus tibi, 
juk neked, Urunk, a l Dómine, laudes et mú

dlcsérő áldozati adományo- nera, pro concéssis beneff. 
kat az eddig nyert kegyel- ciis grátias referéntes, et 
mekért hálát adva és az új 

1 
pro caneedéndis semper 

kegyelmek elnyeréséért való j suppliciter deprecántes. Per 
alázatos escdezésiil. A mi. Dóminum. 

l 

A ldozás utáni imádság. i postcommunio. Omn l po
t"\ Mindenható örök ls- ! tens sempitérne Deus, 
ten, ki minket megfcnyltve l qui nos et castigándo sanas, 
gyógyitasz és megbocsátva et ignoscéndo consérvas: 
fenntartasz; add meg ne- praesta supplicibus tu is; ut 
kOnk, esedezőknek, hogy a et tranquillitátibus hujus 
kivánt idő vigasztalásának optátae consolatiónis Iaeté· 
örvendhessünk és jóságod mur, et dono tuae pietátis 
adományait mindenkor él- semper utámur. Per Dómi-
vezhessük. A mi Urunk. ! num. 

19. Pusztító vész Idején. 

Könyörgés. lsten, ki az IQrátio. Deus, qui Iabóri
e_~berck munkájának bus hóminum étiarn de 

megkonnyebbitésére a néma mutis animállbus solátia 
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állatokat adtad segltségül, 
könyörögve kérünk, hogy 
amire életünk fenntartására 
szakségünk van, azt ne en
gedd számunkra elpusz
tulni. A mi Urunk. 

Csendes imádság. A neked 
ajánlott áldozati ado

mányoktól kiengesztelve, 
Urunk, add nekünk nap
jainkban kegyes segltsége
det. A mi Urunk. , 

Aldozás utáni imádság. 
Nyerje el áldásodat, 

Urunk, hűséges néped és 
szolgáljon testi és ·lelki -ja
vára, hogy egyrészt meg
adhassa neked a kellő szol
gálatot, másrészt kegyes jó
téteményeidet mindig meg
találja. A mi Urunk. 

subrogástl: súpplices te ro
gámus; ut, sine quibus non 
áJitur humána condltio, 
nostris fácias úsibus non 
perlre. Per Dóminum no
strum jesum Christum. 

Secreta. Sacriflciis, Dó
mine, placátus oblátis: 

opem tuam nostris tempó
ribus cleménter impénde. 
Per Dóminum nostrum je
sum Christum. 

Postconununio. Benedic
tiónem tuam, Dómine, 

pópulus fidélis acclpiat, qua 
córpore salvétur, et mente: 
et cóngruam tibi exhlbeat 
servitútem, et propitiatió
nis tuae beneflcia semper 
invéniat. Per Dóminum no
strum jesum Christum. 

20. A pap Imádsiga önmagáHt. 

Könyörgés. Mindenható, IQrátio. Omnipotens et mi
irgalmas lsten, aláza- séricors Deus, humiH

tos könyörgésemet hallgasd tátis meae preces benignus 
meg jóságosan és engem, inténde: et me fámulum 
szolgádat, aki minden saját tuum, quem, nullis suffra
érdemem nélkül, egyedül a gántibus méritis, sed im
te kegyességed megmérhe- ménsa cleméntiae tuae tar
tetlen bőkezűségéből szol- gitáte caeléstibus mystériis 
gálhatok a mennyei misz- servire tribulsti, dignum sa
tériumban, tégy a sze nt ol- cris altáribus fac minlstrum; 
tár méltó szolgájává, hogy ut, quod mea voce deprómi
ajkam szavát a te megszen- tur, tua sanctificatióne flr
telésed erösltse meg. A mi. métur. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Ennek a secreta. Hujus, Dómine, 
szentségnek az ereje, virtúte sacraménti, 

Uram, törölje el bűneim peccatórum meórum mácu
szennyét; és add meg, hogy las abstérge: et praesta; ut 
a te kegyelmed a rám rótt ad exsequéndum injúnctl 
hivatal kötelességeinek el- oflicii minist.érium, me tua 
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végzésére méltóvá tegyen. l grátia dignum efflciat. 
A mi Urunk. Dóminum. 

Per 

' Aldozás utáni imádság. 
Mindenható örök Is

ten, ki azt akarod, hogy én, 
banös, szolgáljak a szent ol
tárnál és dicsérjem szent 
neved hatalmát, add meg 
nekem kegyelmesen e szent
ségneR: misztériuma által 
bűneimnek bocsánatát, hogy 
felségednek méltóan szol
gálhassak. A mi Urunk. 

Postcommunio. Omnipo
tens sempitérne Deus, 

qui me peccatórem sacris 
altáribus astáre voluisti, et 
sancti nóminis tui laudáre 
poténtiam: concéde propi
ti us, per hujus sacraméntl 
mystérium, meórum mihi 
véniam peccatórum; ut tuae 
majestáti digne mérear fa
mulári. Per Dóminum. 

21. A könnyek adományáért. 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens et ml· 
és irgalmas lsten, kl tlssime Deus, qui sl

szomjazó népednek a szik- tiénti pópulo fontem vivén· 
!ából él45 vizforrást fakasz- tis aquae de petra produ
tottál: fakaszd kemény szi- xisti: ed u c de cordis nostri 
vünkb41 is a töredelem köny- durltia lácrimas compunc
nyúit, hogy bűneinket meg- tiónis; ut peccáta nostra 
sirathassuk és értök a te plángere valeámus, remis
Irgalmadból a megbocsátást sionémque eórum, te mi
elnyerhessük. A ml Urunk seránte, mereámur acclpere. 
jézus Krisztus. Per Dómlnum. 

Csendes imádság. Ezt az secreta. Hane oblatiónem, 
adományt, kérünk, quaesumus, Dómine 

Urunk Istenünk, melyet Deus, quam tuae majestáti 
felségednek bűneinkért hoz- pro peccátis nostris offéri
tunk, tekintsd kegyesen és mus, propltius réspile: et 
fakassz szemünkből könny- produc de óculis nostria 
foly.ót, hogy azzal a meg- lacrimárum flúmina, quibus 
érdemelt tűz lángjait elolt- débita flammárum incéndia 
hassuk. A mi Urunk Jézus valeámus exstlnguere. Per 
~rlsztus, a te Fiad által. Dóminum. 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Grátiam 
t-\ A Szentlélek lsten ke- Spirítus Sancti, Dó
gyelmét, Urunk Istenünk, mine Deus, córdibus nostris 
öntsd kegyesen szlvünkbe, cleménter infúnde: quae nos 
hogy sóhajtásainkkal és gemitibus lacrimárum effl
könnyeinkkel bűneink sze ny- eia t máculas nostrórum d i-
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nyét letisztogassuk és az a l' lúere peccatórum; atque 
te bőkezűségedből szerezze optátae nobis, te largiénte, 
meg nekünk az óhajtott indulgéntiae praestet efféc
megbocsátást. A mi Urunk.. tum. Per Dóminum . . . in 
ugyanazon\ Szentlélekkell unitáte ejúsdem Spirit us 
egyetemben. Sancti. 

22. A blinök bocsánatáért. 

Könyörgés. lsten, ki sen- Qrátio. Deus, qui nullum 
kit el nem vetsz, ha- réspuis, sed quantúrn

nem a legnagyobb bűnös is vis peccántibus, per poeni
bűnbánatával megszerez- téntiam pia miseratióne pia
heti jóságos irgalmad ki- cáris: réspice p ropitius ad 
engesztelődését: tekints ke- preces humilitátis nostrae, 
gyesen alázatos könyörgé- et illúrnina corda nostra; 
seinkre és világosftsd fel szl- ut tua valeámus implére 
vünket, hogy parancsaidat praecépta. Per Dóminum 
teljesfthessük. Ami Urunk. nostrum jesum Christum. 

Csendes imádság. Az itt secreta. Praesens sacrifl
levő áldozati adományt, ci um, Dómine, quod 

melyet bűneinkért elhoz- tibi pro delfctis nostris offé
tunk, fogadd el, Urunk, és rimus, sit tibi munus aceép
váljék mind az élőknek, tum: et tam vivéntlbus, 
mind a holtaknak Odvössé- quam defúnctis proffciat ad 
gükre. A mi Urunk. salútem. Per Dominum. , 
A ldozás utáni imádság. 
t\ Hallgasd meg családod 
kérését, mindenható Isten 
és add meg, hogy a tőled 
kapott szentségek a te ado
mányodból sértetlenül meg
őriztessenek bennünk. A mi. 

Postconununio. Exáudi 
preces famfliae tuae, 

omnipotens Deus: et prae
sta; ut sancta haec, quae a 
te súmpsimus, incorrúpta in 
nobis, te donánte, servén
tur. Per Dóminum. 

23. A nyilvános bűnösökért. 

Könyörgés. Mindenható JOrátio. Omnipotens sem
örök lsten, atyai jósá- pitérne Deus, confitén

godban bocsásd meg szol- , tibus tibi fámulis tuis pro 
gáidnak bűneit, kik neked i tua pietáte reláxa peccáta: 
megvallják azokat, hogy a 1 ut non ámplius eis nóceat 
lelkiismeret vádja neszolgál- i consciéntiae reátus ad poe
jon nekik büntetésül, hanem 'l nam, quam indulgéntia tuae 
jóságos könyörületességed propitiatiónis prosit ad vé-
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váljék bocsánatukra. A mi 1\· niam. Per Dóminum no-
Urunk. strum jesum Christum. 

Csendes imádság. Add l secreta. Praesta, quaesu
meg, kérünk, minden- mus, omnipotens et 

ható és irgalmas lsten, hogy 1 miséricors Deus: ut haec 
ez az üdvötszerző felaján- ; salutáris oblátio fámulos 
Jás szolgáidat a maguk bű- tuos et a própriis reátibus 
nétlil szakadatlanul megsza- indesinénter expédiat, et ab 
badítsa és minden veszede- ómnibus tueátur advérsis. 
Jem ellen megvédje. A mi. Per Dóminum. 
' A ldozás utáni imádság. 

f'\ Mándenható és irgal
mas lsten, ki minden bűn
bánó és neked vallomást 
tevő lelket inkább megjavi
tani, mint elveszteni akarsz, 
tekints ezekre a szolgáidra 
és a magunkhoz vett szent 
misztériumok által fordítsd 
el róluk méltatlankodó ha
ragodat és bocsásd meg ne
kik minden bűnüket. A mi. 

Postcommunio. Omnipo
tens et miséricors Deus, 

qui omnern ánimam poeni
téntem, et confiténtem tibi, 
magis vis emendáre, quam 
pérdere: réspice super hos 
fámulos tuos; et per haec 
sancta sacraménta quae 
súmpsimus, avérte ab eis 
iram indignatiónis tuae, et 
ómnia eórum peccáta di
mitte. Per Dóminum. 

24. A kísértések ellen. 

Könyörgés. lsten, ki meg- Qrátio. Deus, qui justl
igazulttá teheted az ficas lmpium, et non 

istentelent és nem is aka- vis mofte._m peccatóris, ma
rod a bűnös halálát, alá- jestátern fuam suppliciter 
zatosan kérjük fölségedet, deprecámur: ut fámulos 
hogy irgalmasságodban bizó tuos de tua misericórdia 
szolgáídat mennyei segít- confidéntes, caelésti próte
ségeddel jóságosan gyámo- gas benignus auxilio, et 
lltsd és állandó oltalmad- assidua protectióne consér
dal 6rizd meg, hogy neked ves; ut tibi júgiter famulén
mindig szolgálhassanak és tur, et nullis tentatiónibus 
tőled semmi kisértés el ne a te separéntur. Per Dómi
válassza őket. A mi Urunk. num nostrum. 

Csendes imádság. E misz- secreta. Hujus, quaesu· 
tériumnak erejével ké- mus, Dómine, virtúte 

rünk, Urunk, tisztlts meg mystérii, et a própriis nos 
minket vétkeinktör és szol-/ munda delictis, et fámulos 
gáidat oldd fel minden bűn- tuos ab ómnibus absólve 
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tól. A mi Urunk jézus l peccátis. 
Krisztus. nostrum. 

Per Dóminum 

' A ldozás utáni imádság. 
J-\. A magunkhoz vett 
szentségek tisztítsanak meg 
minket, kérünk, Urunk, és 
engedd, hogy szolgáid min
den bűntól szabadok lehes
senek, hogy akiket a lelki
ismeret vádja bilincsekben 
tart, a mennyei kegyelem
eszköz teljes erejének ör
vendhessenek. A mi Urunk 
jézus Krisztus. 

Postcommunio. Purifi
cent nos, quaesumus, 

Dómine, sacraménta quae 
súmpsimus: et fámulos tuos 
ab omni culpa liberos esse 
concéde; ut, qui conscién
tiae reátu constringúntur, 
caeléstis remédii plenitú
dine gloriéntur. Per Dómi
num nostrum jesum Chris
tum Filium tuum, qui tecum 
vivit et regnat. 

25. A gonosz gondolatok elűzéséért. 

Könyörgés. Mindenható 'Qrátio. Omnipotens et 
és jóságos lsten, tekints mitissime Deus, réspice 

kegyesen könyörgésünkre propltius ad preces nostras: 
és szabadltsd meg szívün-1 et libera corda nostra de 
ket a rossz gondolatok kl- malárum tentatiónibus co
sértéseitól, hogy a Szent-l gitatiónum; ut San c ti Spi
léleknek méltó hajlékai le- ritus dignum fíeri habitácu
hessünk. A mi Urunk ... 

1 
Ium mereámur. Per Dómi

ugyanazon Szentlélekkel j num ... in unitáte ejúsdem 
egyetemben. Spirítus Sancti. 

Csendes imádság. Fel- secreta. Has tibi, Dómine, 
ajánljuk neked, Urunk, offérimus oblatiónes 

ezeket az adományokat üd- pro sal ú te nostra: quátenus 
vösségünkért, hogy ezáltal ánimas nostras ab imrnún
lelkünket a tisztátalan gon- dis cogitatiónibus purges, 
dalatoktól megtisztítsd és illaesásque custódias, et 
sértetlenül megórizd és a Sancti Spirítus grátia illu
Szentléleknek kegyelmével mináre dignérís. Per Dómi
megvilágosítsd. A mi Urunk num ... in unitáte ejúsdem 
... ugyanazon Szentlélekkel. Spirítus San c ti. 
' A ldozás utáni imádság. 

J-\. lsten, ki megvilágosí
tasz minden e világra jövó 
embert: világosit sd fel, ké
rünk, a mi szívünket is 
kegyelmrd ragyogásával, 

Postcommunio. Deus, qui 
illúrninas omnern hó

minem veniéntem in hunc 
mundum: illúmina, quae
sumus, corda nostra grá
tiae tuM splcndóre; ut 
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hogy méltó és Felségedhez digna ac plácita majestátl 
illó módon gondolkozzunk tua cogitáre semper, et te 
mindenkor és téged öszin- sincére dilígere valeámus. 
tén szerethessünk. A mi. Per Dóminum. 

26. A tisztaságért. 

Könyörgés. A Szentlélek Qrátio. Ure igne Sancti 
tüzével é~esd, Urunk, Spirítus renes nostros, 

vesénket és sz1vünket, hogy et cor nostrum, Dóm in e: ut 
neked tiszta testtel szolgál- tibi casto córpore serviá
junk és tiszta lélekkel ked-~ mus, et mundo corde pia
vedben járjunk. A mi ceámus. Per Dóminum ... 
Urunk ... ugyanazon Szent- in unitáte ejúsdem Spirítus 
lélekkel egyetemben. Sancti. 

Csendes imádság. Tépd secreta. Dirúmpe, Dó
szét, Urunk, büneink mine, vincula peccató· 

kötelékeit, és hogy ezt a rum nostrórum: et, ut sacri
dicsérő adományt teljesen ficáre tibi hóstiam laudis 
szabadon és tiszta lélekkel absaiúta libertáte, ac mun
feláldozhassuk neked, add da mente posslmus, retrl
meg, amit ezelőtt megadtál bue quae ante tribulsti; et 
és megbocsátásoddal ments salva nos per indulgéntiam, 
meg minket újra, akiket ré- quos dignátus es salváre per 
gebben kegyelmeddel meg- grátiam. Per Dóminum no
"!enteni kegyes voltál. Ami. strum jesum Christum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Dómine, 
Urunk, segítőnk és ol- adjútor et protéctor 

talmazónk, tárnagass min- noster, ádjuva nos: et refló· 
ket és szívünk-testünk újra reat cor et caro nostra vi
az ifjú szemérem és tiszta- góre pudicltiae, et eastimó
ság erejében virágozzék, niae novitáte; ut per hoc 
hogy ez áldozat által, me- sacrifícium, quod tuae ob
lyet jóságodnak bemutat- túlimus pietáti, ab ómni
tunk, minden kísértéstölJ bus tentatiónibus emundé-
mcgtisztuljunk. A mi. mur. Per Dóminum. 

27. Az alázatosságért. 

Könyörgés. lsten, ki a ke
vélyeknek ellenállsz és 

az alázatosaknak kegyelmet 
adsz, add meg nekünlc az 
igazi alázatosság erejét, 

Orátio. Deus, qui supérbis 
resístis, et grátiam 

praestas humilibus: can
eéde nobis_yerae humilitá
tis virtútem, c uj us in se 
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amelynek példaképét a hi- formam fidélibus Unigéni· 
vőknek Egyszülötted adta, tus tu us exhlbuit: ut num
hogy soha ki ne hivjuk fel- quam indignatiónem tu
fuvalkodottságunkkal a te am provocémus eláti, sed 
méltatlankodásodat, hanem pótius grátiae tuae capiá
inkább alázatosságunkkal mus dona subjécti. Per 
kegyelmed ajándékait el- eúmdem Dóminum nostrum 
nyerhessük. Ugyanazon ami. jesum Christum. 

Csendes imádság. Ez a fel- secreta. Haec oblátio, 
ajánlás, · Urunk, ké- Dómine, quaesumus, 

rünk, szerezze meg nekünk verae nobis humilitátis grá
az alázatosság kegyelmét és t iam obtíneat: sintúlque a 
egyúttal vegye el szívünk- córdibus nostris concupis
böl a testnek és a szemnek céntiam carnis et oculórum, 
kivánságát és a világ döly- atque ambi: nem saeculi 
fösségét, hogy így józanul, áuferat; .:n us sóbrie, 
igaz módon és jámborul él- juste, piéque vivéntes, 
jünk és az örök jutalmat el- praemia consequámur aetér-
nyerhessük. A mi Urunk. na. Per Dóminum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Hujus, 
E szentségnek vétele, Dómine, sacraménti 

Urunk, törülje el bűneink percéptio, peccatórum no
szennyét és az alázatosság strórum máculas abstérgat: 
gyakorlása útján vezessen l et nos per humilitátis exhi
el a mennyek országába. bitiónem ad caeléstia regn;~ 
A mi Urunk. pcrdúcat. Per Dóminum. 

28. A türelemért. 

Könyörgés. lsten, ki Egy-,Qrátio. Deus, qui Unigé
szülötted béketürésé- nitl tui patiéntia an

vel törted össze a régi el-, tlqui hostis Contrivisti su
lenség büszkeségét, add meg pérbiam: da nobis, quaesu
nekünk, kérünk, hogy amit mus, quae idem pie pro 
miérettünk kegyesen el-l nobis pértulit, digne recó
türt, mi méltó áldozattal Jere; sicque exémplo e jus, 
ünnepeljük ; és Igy az éli nobis adversántia aequanl
példájára bajainkat nyu- 1 miter toleráre. Per eúmdem 
godt lélekkel eltürjük.,' Dóminum nostrum jesum 
Ugyanazon a mi Urunk. Christum. 

Csendes imádság. Felaján-l secreta. Múnera nostrae 
lott adományainkat, oblatiónis, quaesumus, 

kérünl<, Urunk, fogadd el ki-! Dómine, súscipe placátus: 
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engesztel6dötten; mert áldo
zatos cselekedettel azérthoz
tuk ezeket felségednek, hogy 
értük minket a béketűrés 
ajándékával gazdagitani ke
gyeskedjél. A ml Urunk. 

l 

quae, ut nobis patiéntlae 
donum larglri dignéris, roa
jestáti tuae devóta offérl
mus actlóne. Per Dómlnum 
nostrum jesum Christum, 
Filium tuum. 

Aldozás utáni imádság. A postconununio. Mystéria, 
magunkhoz vett szent- Dómine, sacrosáncta 

séges misztériumok, kérünk, quae súmpsii}lus, amissam 
Urunk, szerezzék meg ne- nobis, quaesumus, reconcf
künk újra az elveszett ke- li en t grátlam: atque munus 
gyeimet és a türelem vi- patiéntiae in illátls ómnl
szontadományát minden bus, semper et ubique pro
szenvedésben mindenkor és l tegéndo, impértiant. Per 
mlndenhol oltalmazva ad-~ Dóminum nostrum jesum 
ják meg nekünk. A ml. Christum. 

29. A szeretetért. 

Könyörgés. lsten, ki azok- Qrátio. Deus, qui diligén
nak, akik téged szeret- tibus te facis cuncta 

nek, mindent javukra te- prodésse: da córdibus no
szel, add meg szivünkbe a stris inviolábllem tuae cari
te szereteted sérthetetlen tátis afféctum; ut desidéria 

. érzelmét; hogy ezt a te su- de tua inspiratlőne con
galmazásodra bennünk meg- cépta, nulla possint tenta
fogamzott vágyat semmi kl- tióne mutári. Per Dómi
sértés se tudja megváltoz- num nostrum jesum Chri-
tatni. A mi Urunk. stum, Filium tuum. 

Csendes imádság. lsten, secreta. Deus, qui nos ad 
ki rninket a szentsé- imáginem tuam sacra

gekkel és a parancsokkal a méntis rénovas et praecép
te hasonlatosságodra újjá tis: pérflce gressus n ostros 
alakítasz, erősltsd meg lé- in sémitis tu is; ut carltátls 
péseinket a te ösvényeiden, donum, quod feclsti a no
hogy a szeretet adományát, bis sperári, per haec, quae 
amelyet mi tőled bizton offérimus sacrificia, fácias 
remélünk, a neked hozott veráclter apprehéndi. Per 
áldozati adományok által Dómlnum nostrum jesum 
v~lóban elnyerhessük. A ml. Christum. 

A ldozás utáni imádság. postconununio. Sanctl 
1-\. A Szentlélek kegyelme, Spirítus grátia, quat· 
kérOnk, Urunk, világositsa sumus, Dómine, corda no-
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meg szfvünket és a szeretet
nek tökéletes édességével 
gazdagon üdftsen fel. A mi 
Urunk ... ugyanazon Szent
lélekkel egyetemben. 

stra lllúmlnet: et perféctae 
caritátis dulcédine ab undán
ter reffciat. Per Dóminum ... 
in unitáte ejúsdem Spfrftus 
Sanct i. 

30. Barltalnkért. 

Könyörgés. lsten, ki a sze- Qrátio. Deus, qui caritátis 
retet adományát a dona pergrátiamSanctl 

Szentlélek lsten kegyelme Spirítus tuórum fidélium 
által hiveid szfvébe öntöt- córdibus infudfsti: da tá
ted, add meg szolgáidnak mulis et famulábus tuls, pro 
és szolgálóidnak, akikért quibus tuam deprecámur 
kegyességedet kérjük, a testi cleméntiam, salútem men
és lelki egészséget, hogy tis et córporis; ut te to ta 
téged teljes erőblll szeres- virtúte dfligant, et quae 
senek és egész szeretettel tibi pláclta sunt, tota di
megtegyék, amik neked tet- lectióne perffciant. Per Dó
szenek. Ami Urunk .. ugyan- minum ... in unitáte ejús-
azon Szentlélekkel. dem Spirítus Sancti. 

Csendes imádság. Kérünk, secreta. Miserére, quaesu
Urunk, könyörülj meg mus, Dómine, fámulis 

szolgáldon és szolgálóidon, et famulábus tuis, pro qui
akikért felségednek ezt a bus hoc sacrilleium laudis 
dicsérő áldozatot bemutat- tuae offérimus majestáti: 
juk, hogy e szent misz- ut per haec sancta, supérnae 
térium által mind a meny- benedictiónis grátiam obtf
nyei áldások kegyelmét neant, et glóriam aetérnae 
megszerezzék, mind az örök beatitúdinis acquirant. Per 
boldogság dicslíségét elnyer- Dóminum nostrum jesum 
jék. Ami Urunkjézus Krisz- Christum, Filium tuum, qui 
tus, a te Fiad által. tecum vivlt et regnat. , 

Aldozás utáni imádság. 
Az Isteni misztériumot 

meglzlelve, kérünk, Urunk, 
hogy ez az Qdvötszerzll 
szentség váljék azoknak 
boldogulására és békessé
gére, akik iránt való szere
tetblíl ezeket felségednek 
bemutattuk. A mi Urunk 
Jézus Krisztus. 

Postcommunio. Divina li
bántes mystéria, quae

sumus, Dómine: ut haec 
salutária sacraménta illis 
proficiant ad prosperitátem 
et pacem; pro quorum qua
rúmque dilectlőne haec tuae 
obtúllmus majestáti. Per 
Dóminum nostrum jesum 
Christum. 
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31. Ellenségeinkért. 

Könyörgés. lsten, a béke 'IQrátio. Deus, pacis cari
és szeretet barátja és tatisque amátor et cus

megórzóje: add meg min- tos: da ómnibus inimicis 
den ellenségünknek a békét nostris pacem, caritatérn
és az igazi szeretetet és add que verarn; et cunctórum 
meg nekik minden bűnük eis remissiónem tribue pec
bocsánatát, minket pedig catórum, nosque ab eórum 
hatalmas erőddel ragadj ki insidiis poténter éripe. Per 
az ő cselszövéseikből. A mi. Dóminum. 

Csendes imádság. A fel- secreta. Oblátis, quaesu
ajánlott adományok, l mus, Dómine, placáre 

kérünk, Urunk, engesztelje- munéribus: et nos ab ini
nek ki és minket szabadlts mfcis nostris dernénter 
meg kegyesen ellenségeink- éripe, eisque indulgéntiam 
től, azoknak pedig add meg tribue delictórum. Per Dó
bűneik bocsánatát. A mi. minum. , 
A ldozás utáni imádság. Ez 
f'\ az egyesülés,Urunk,sza
badftson meg a búnöktől és 
védelmezzen meg az ellenség 
cselszövéseitőL A mi Urunk. 

Postcommunio. Haec nos 
commúnio, Dómine, 

éruat a delictis: et ab ini
micórum deféndat insfdiis. 
Per Dóminum nostrum. 

32. A fogsáe:ban levöért. 

Könyörgés. lsten, ki Szent orátlo. Deus, qui beátum 
Péter apostolt a bilin- Petrum Apóstolum a 

esektől feloldottad és sér- vlnculis absolútum, lllaesum 
tetlen ül eltávozni engedted, a bire feclstl: fámuli tui in 
oldozd fel fogságba esett captivitáte pósiti vincula 
szolgád bllincsét és (Szent absólve; eúmque ipsfus mé
Péter) érdemeire engedd ritis illaesum ablre concéde. 
meg, hogy ő is sértetlenül Per Dóminum nostrum je
eltávozhassék. A mi Urunk. sum Christum. 

Csendes imádság. Ezekre secreta. Super has, quae
az adományokra, ké- sumus, Dómine, hó

rünk, Urunk, szálljon le M- stias benedictio copiósa des
séges áldásod és oldozza fel cé n dat: quae captivi huj us 
ennek a fogolynak a bilin- vincula solvat, et de ejus 
cselt, minket pedig örven- liberatióne nos cito laeti
deztessen meg az ő gyors ficet. Per Dóm in um nostrum 
szabadulásávaLAmi Urunk. jesum Christum. 
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A, ldozás utáni imádság. l postcommunio. Preces no
Könyörgésein ket, ke- stras, quaesumus, Dó

rünk, Urunk, hallgasd meg mine, elemént er exáudi: et 
kegyesen: és a magunkhoz per haec sacrarnén ta quae 
vett szl'ntség által oldozd súmpsimus, fámulum tuum 
fel ennek a szalgádnak bi- a vlnculis suae captivitátis 
lincselt. A mi Urunk Jézus absólve. Per Dóminum no-
Krisztus. strum. 

33. A tengeren járókért. 

Könyörgés. lsten, ki atyá-~Qrátio. Deus, qui tran
lnkat átvitted a Vörös- stullstl patres nostros 

tengeren és átvezetted őket per Mare rubrum, et trans
a mély vizeken, mlg neved vexlsti eos per aquam nl
dicséretét zengedezték; kö- miam, laudem tul nóminis 
nyörögve kérünk téged: decantántes: te suppliciter 
hogy őrizd meg a hajón deprecámur; ut in navi 
szolgáidat, űzz távol min- fámulos tuos, repúlsis ad
den veszélyt, a kivánt ki- versitátibus, portu semper 
kötőt mindig elérjék és utuk optábili, cursúque tran
csendes legyen. A mi Urunk quiilo tueáris. Per Dóm i num 
Jézus Krisztus. nostrum Jesum Christum. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, quaesu
el, kérünk, Urunk, szol- mus, Dómine, preces 

gáid könyörgését a felaján- famulórum tuórum, cum 
lot t adományokkal együtt oblatiónibus hostiárum: et 
és azokat, akikért miszté- eos, pro quibus tua mys
rlumodat megünnepeljük, téria celebrámus, ab ómnl
védd meg minden veszede- bus defénde perlculis. Per 
lemtől. A mi Urunk. Dóminum. , . 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sanctifi
Az isteni misztérium- cáti divino mystério, 

ban megszentelten, aláza- majestátem tuam, Dómine, 
tosan kérjük Felségedet, l suppliciter deprecámur, et 
Urunk, és köny/Ugünk hoz- pétimus: ut fámulos tuos, 
zád, hogy szolgáidat, akik- quos donis facis caeléstibus 
ről mennyei lakomádban memorári; per lignum sane
megemlékeztünk, a szent tae Crucis, et a peccátis 
kereszt fája által mentsd ábstrahas, et a periculis 
meg a bOnöktől és minden cunctis miserátus erfpias. 
veszélyből irgalmasan szaba- Per Dóminum nostrum Je-
dltsd ki. A mi Urunk. sum Christum. 

Misazál~. 89 
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34. Az élik üdvéért. 

Könyörgés. Nyuj sd ki, Qrátio. Praeténde, Dó
Urunk, hiveid felé a mine, fidélibus tuis 

meimyböl segit l! jobbodat, déxteram caeléstis auxllii: 
hogy téged teljes szfvvel ut te tote corde perqufrant, 
keressenek és amit méltóan et quae digne póstulant, 
kérnek, el is nyerhessék. eónsequi mereántur. Per 
A mi Urunk. Dóminum. 

Csendes imádság. Légy ir- secreta. Propitiáre, Dó
galmas, Urunk, kö- mine, supplicatiónibus 

nyörgéseink iránt és hfveid- nostris, et has oblatiónes 
nek ez adományait, me- fidélium tuórum, quas tibi 
lyeket az ő sértetlenségü- pro incolumitáte eórum of
kért hoztunk neked, fogadd ! férimus, benignus ass ú me: 
el jóságosan és hogv semmi i et, ut nulllus sit frritum 
fogadás ne legyen hÍábavaló J votum, nullfus vácua pos
és semmi könyörgés ered- tulátio, praesta, quaesu
ménytelen, add meg, ké- 1 mus; ut, quod fidéliter péti· 
rünk, hogy amit hlvö lélek-: mus, efficáciter consequá
kel kérünk, valóban elnyer- ll mur. P.er Dóminum nostrum 
jük. A mi Urunk. . jesum Christum. , 
A ldozás utáni imádság. · f:Jostcommunio. Da fidéli-

1"'- Add meg hfveidnek, bus tuis, quaesumus, 
kérünk, Urunk, hogy benned Dómine, in tua fide et 
állandó:! n és öszintén higy- sinceritáte constántiam: ut 
gyenek és hogy az isteni in caritáte divina firmáti, 
szeretetben megerösödv.e, nullis tentatiónibus ab ejus 
semmi kisértés épségOktól integritáte vellántur. Per 
meg ne foszthassa őket. Ami. Dóminum. 

35. Az éléikért és holtakért. 
(Lásd a 202.-206. lapon.) 

GYÁS~MI~É"l\. 
Boldogok az Úrban elhúnyt halottak. (Jel. 14, 13.) Eljut

nak az örök nyugalomba, az örök világossAgba, az örök életbe. 
Igy tanltja hitünk, Igy Igéri ezt a mi Üdvözltónk. De hitUnk 
tanftja azt ls, hogy van lisztltótüz ls és akinek lelkén még folt 
van, akit még adóssi\g terhel, annak fAjdalmas tisztuláson kel 
Itt átmennie. E két hitigazsag közül az elsö vigaszt és reményt 
önt belénk, igazi lelki örömet tud adni minden földi baj és szenve
dés közepette. A mbik azonban figyelmeztet és arra Int, hogy 
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erőnk sz:erint a szenvedésnek és megpróbfil tatfisnak idejét rövidit· 
sOk meg, különösen az engesztelő szentmiseflldozatnak bemu
tatflsflval. Ezzel tudjuk a legnagyobb jót tenni kedves halot
tainkkal. 

Ezeket a miséket fekete szinben mutatja be az Egyház: 
a halfil és a gyász sz:lnében, de a szent szövegekből ennek ellenére is 
a feltámadfisban való boldog remény uralkodik. A gyilsz a földön 
maradt, az úrban elköltözött lélek azonban élvezi, vagy élvezni 
fogja az: örök vilflgosság ragyogAsát és a szent hitben örömének tár
saivá lehetünk. Emellett az az állandó kérés járja át a misét, hogy 
lsten a szeretett léleknek, ha még a tisztilóhelyen lenne, Krlsz
tusért irgalmazzon meg és vegye magához a dicsőségbe. Csak két 
részről kell még szólnunk. Az egyik a sequentia; a középkor 
alkotása (írta: Celanói Tamás). Egészen más hang van ebben, 
mint az: ősibb imádságokban. A magunk halállira figyelmeztet 
és az utolsó Itélet harsonájával riaszt fel, hogy ébredjünk bűnös 
voltunk tudatára. - A másik az offertorium-ének. Az elhúnyt 
lelket úgy állltja elénk, mint aki egy hosszú, veszélyes úton át 
megy a földi életből az örökkévalóságba. Az úton ellenség üldözi, 
szorongatja: a sátfln és serege el akarja térlteni, hogy a pokol 
mélyébe zuhanjon. De Szent Mihflly, az lsten harcosa és a halottak 
kisérője oltalmazza a gyámoltalan lelket és biztosan vezeti a vilá· 
gosság hazájába, mint lsten megigérte. J::s amig ez a veszélyes út 
tart, azalatt az Egyház is az e!húnytra gondol, érte imádkozik 
és érte mutat be áldozatot. hogy ezzel is segitse és Igy megmentse. 

A gy_flszmise szertartflsairól, lásd a 50. lapot. 

A haJAI vagy a temetés napján. 

Szentmise : Réquiem 1218. 1., az alábbiak kivétetével : 

Könyörgés. lsten, kinek 10rátio. Deus, cui pró· 
sajátja mindenkor az prium est miserérl sem

Irgalmazás és bocsánat, alá- per et párcere, te súpplices 
zatosan könyörgünk N. szol- exorámus pro ánima fámuli 
gád (szolgálód) lelkéért, akit tul N. (fámulae tuae N.), 
ma az életból kiszólltottál: quam hódie de hoc saeculo 
hogy ne engedd lit az ellen- migráre Jussisti: ut non tra
ség hatalmába jutni s ne fe- das eam in manus inimici, 
ledkezzél meg örökre róla; neque oblivlscáris in finem, 
hanem a szent angyalok fo- sed júbeas eam a sanctls 
gadják lit s vezessék a para- Angelis súscipi, et ad pá
dicsomi hazába, hogy mivel triarn paradisi per d ú ci; ut, 
benned reménylett és hitt, quia ln te sperávit et crédi
ne jusson a pokol bünteté- dit, non poenas inférnl su
sére, hanem nyerje meg az stlneat, sed gáudia aetérna 
~ rökkétartó örömöket. Ami. possidea t. Per Dóminum. 

89• 
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Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Eplstolae beáti Pauli 
tolnak a tesszalonikaiakhoz Apóstoli ad Thessalonicén-

lrt leveléből. (l. 4, 12-17.) ses. (l. 4, 12-17.) 

Testvérek: Nem akarunk fratres: Nólumus vos 
titeket tudatlanságban ignoráre de dormiénti

hagyni azokról, akik elalud- bus, ut non contristémini, 
tak, hogy ne bánkódjatok, sicut et céteri, qui spem non 
mint a többiek, kiknek habent. Si enim crédimus 
nincs reménységük. Mert quod jesus mórtuus est, et 
- amikép hitünk szerint resurréxit: ita et Deus eos, 
Jézus meghalt és feltámadt: qui dormiérunt per jesum, 
- épúgy fogja az lsten azo- addúcet cum eo. Hoc enim 
kat is elévezetni vele együtt, vobis dicimus in verbo Dó
akik elaludtak lézusban. Az mini, quia nos, qui vlvimus, 
úr igéje alapján ezt mond- qui residul sumus in advén
juk ugyanis nektek, hogy tum Dómini, non praeve
mi, akik élünk és megmara- niémus eos, qui dormiérunt. 
dunk az úr eljöveteléig, Quóniam Ipse Dóminus ln 
nem elc5zzük meg azokat, jussu, et in voce Archángell, 
aki~ elaludtak. Mert maga et in tuba Dei descéndet de 
az Ur parancsszóval, az ark- caelo: et mórtui, qui in Chri
angyal hangja és az lsten sto sunt, resúrgent primi. 
harsonájának szava mellett Delnde nos, qui vlvimus, 
alászáll az égből, és először 1 qui rellnquimur, simul ra
a Krisztusban megholtak tá- 1 piémur cum illis in núbibus 
madnak fel. Azután mi, az l óbviam Christo in ái!ra, et 
éldk és meghagyottak, ve-l sic semper cum Dórnino érl
lük együtt elragadtatunk , mus. Itaque consolámini ln
felhc5kön Krisztus elé a le- : vicern in verbis istis. 
vegőégbe sekképen minden- l 
korra az úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást 
ezekkel az igékkel. 

+ A szent evangéliwn sza-~ +Sequéntia sancti Evangélü 
kasza Szent János szerint. secúndum joánnem. (ll, 

(ll, 21-27.) l 21-27.) 

Az idöben: Mondá Márta }" illo témpore: Dixit Mar
Jézusnak: Uram l ha itt tha ad jesum: Dómine, si 

lettél volna, nem halt volna fulsses hic, frater meus non 
meg az én testvérem. De fulsset mórtuus: sed et nunc 
most is tudom, hogy bármit scio, quia quaecúmque po
is kérsz az Istentől, meg- pósceris a Deo, dabit tibi 
adja neked az lsten. Felelé Deus. D ici t illi jesus: Re
neki Jézus: Fel fol( támadni súrget frater tu us. Diclt ei 
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testvéred. Mondá neki Már
ta: Tudom, hogy feltámad a 
feltámadáskor, az utolsó na
pon. Mondá neki jézus: Én 
vagyok a föltámadás és az 
élet: aki énbennem hiszen, 
még ha meg is halt, élni fog; 
és mindaz, aki él és énben
nem hiszen, nem hal meg 
soha mindörökké. Hiszed-e 
ezt? Felelé neki: Jgen,Uram l 
én hittem, hogy te vagy a 
Krisztus, az éld lsten Fia, 
ki e világra jöttél. · 

Csendes imádság. Irgal
mazz, kérünk Urunk, 

N. szolgád (szolgálód) lelké
nek, akiért dicsőiM áldoza
tot mutatunk be neked, 
alázatosan kérve felségedet, 
hogy e jámbor engesztelés 
szolgálata által eljuthasson 
az örök nyugalomra. A mi 
Urunk. , 

Martha: Sci o quia resúrget 
in resurrectióne in novis
sírno die. Dixit ei jesus: Ego 
sum resurréctio, et vita: 
qui credit in me, étiarn si 
mórtuus fúerit, vivet: et 
omnis qui vivit, et credit in 
me, non moriétur in aetér
num. Credis hoc? Ait illi: 
Utique, Dómine, ego cré
didi, quia tu es Christus Fl
lius Del vivi, qui in hunc 
mundum venlsti. 

Secreta. Propitiáre, quae
sumus, Dómine, áni

mae fámuli tui (fámulae 
tuae) N., pro qua hóstiam 
laudis tibi immolámus, ma
jestátem tuam suppliciter 
deprecántes: ut per haec 
piae placatiónis offlcia, per
venire mereátur ad réquiem 
sempitérnam.Per Dóminum. 

{\ ldozás utáni imádság. postconununto. Praesta, 
J-\ Add meg, kérünk, min- quaesumus, omnipo
denható Isten, hogy N. szol- tens Deus: ut án ima fámuli 
gád (szolgálód) lelke, ki ma tui (fámulae tuae) N., 
ebMI a világból kiköltözött, quae hódie de hoc saeculo 
ez áldozat által megtisztulva l migrávit, his sacrifidis pur· 
mind a búnöktől való fölol- gáta, et a peccátis expedlta, 
dozást, mind az örök nyugo- indulgéntiam páriter et ré
da Imat egyaránt elnyerje. A l quiern cápiat sempitérnam. 
ml Urunk. Per Dóminum. 

A temefis utáni harmadik, hetedik és harmincadik napoa 
a fenti szentmisét mondjAk az aiAbbi imAdsflgokkal: 

l<öayörgés.KérOnk,Urunk, Qrátio. Quaesumus, Dó
hogy N. szolgád (szolgá- mine, ut ánimae fá

lód) lelkét, kinek temetése mull tui N. (fámulae tuae 
után a harmadik (hetedik N.), cujus depositiónis diem 
és harmincadik) napot üljük tértium (vel séptimum, vel 
szenteid és választottaid tár- trigésimum) commemorá-
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saság!lval megajándékozni 
méltóztassál s áraszd el ir
galmasságod örök harmatá
val. A mi Urunk Jézus 
Krisztus. 

Csendes únádság. Tekints, 
kérünk, Urunk, megen

gesztefödve ajándékainkra, 
melyet N. szolgád (szolgálód) 
lelkéért ajánlunk fel, hogy a 
mennyei orvossággal meg
tisztftva kegyességedben 
nyugodalmat találjon. A mi. 

Aldozás utáni únádság. Fo
gadd el, Urunk, imádsá

gainkat N. szolgád (szolgá
lód) lelkéért, hogy ha valami 
földi szennyfolt tapad még 
hozzá, azt irgalmas megbo
csátásod eltörölje. A mi 
Urunk jézus Krisztus. 

mus, Sanctórum atque ele
ctórum tuórum larglri dl
gnéris consórtium: et rorem 
misericórdiae tuae perénnem 
infúndas. Per Dóminum. 

Secreta. Múnera, quaesu
mus, Dómine, quae tibi 

pro ánima fámuli tui N. (fá
mulae tuae N.), offérimus, 
placátus inténde: ut remé
diis purgáta caeléstibus, in 
tua pietáte requiéscat. Per 
Dóminum. 

Postcommunio. Súscipe, 
Dómine, preces nostras 

pro ánima fámuli tui N. (fá· 
mulae tuae N.), ut, si quae 
ei máculae de terrénis con
tágiis adhaesérunt, remis
siónis tuae misericórdia de
leántur. Per Dóminum. 

A halil évfordulójin. 
Szentmise: Requiem, 1218.1., az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Isten, a meg- Qrátio. Deus, indulgen
bocsátás Ura, add meg tiárum Dómine: da áni

N. szolgád (szolgálód) lel- mae fámuli tui. (fámulae 
kének, akinek temetési év- tuae) N., cujus anniversá
fordulójáról emlékezünk, az rium depositiónis diem com
enyhüles helyét, a boldog memorámus, refrigérii se
nyugalmat és a ragyogó vi- dem, quiétis beatitúdinem, 
lágosságot. A mi Urunk et lúminis elaritátern Per 
jézus Krisztus. Dóminum. 

Sz'!ntlecke: Vir fortissim us, 1223.1. 

Szent evangélium : Omne quod, 1224.1. 

Csendes únádság. Könyör-. secreta. Propitiáre, Dó
géseinkre, Urunk, irgal- mine, supplicatiónibus 

mazz meg N. szolgád (szol- nostris, pro ánima fámuli 
gálód) lelkének, akinek tui (fámulae tuae) N., cujus 
halálozási évfordulója van hódie ánnua dies ágitur: pro 
ma és akiért a dfcsérlí ál- ! qua tibi offérimus sacrifl-· 
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dozatot neked bemutatjuk, l cium laudis; ut eam sanc
hogy őt szenteid társasá- tó rum tu ó rum consórtio soci
gába eljuttatni kegyesked- áre dignéris. Per Dóminum 
j~l. A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

A. ldozás utáni imádság. postcommunio. Praesta, 
J-\ Add meg, kérünk, Urunk, quaesumus, Dómine: 
hogy N. szolgád (szolgálód) ut ánima fámuli tui (fámu
Jelke, akinek temetési év- lae tuae) N., cujus anníver
forduló napjáról megemlé- sárium depositiónis diem 
kezünk, ez áldozattal meg- commemorámus; his pur
tisztulva, mind a bocsána- gáta sacriflciis, indulgén
tot, mind az örök nyugat- tiam páriter et réquiem cá
mat egyaránt elnyerje. A plat sempitérnam. Per Dó-
mi Urunk. l minum. 

A rendes uúzmlse megholt hiv6ért. 
Szentmise: Requiem, 1218.1. • 

(Ha a szentmlsét a megholt hivekért általában ajánljuk fel, akkor 
az l. könyörgést, csendes és áldozás utáni Imádságot az: elhúnyt 
püspökökért és papokért (1416. 1.), a 2-Ikat az elhúnyt testvére' 
kért, rokonokért és jótevökért (1420. 1.), a 3-Ikat az összes elhúnyt 
keresztény hivőkért (1218-1223.1.) kell mondanunk. Ha a szent
misét meghatározott balottért ajánljuk fel, akkor az l. könyörgést, 
csendes és áldozás utáni imádságot (az 141>-1423.1apon lévő meg
felel!llmádságokkal) a halottért kell mondanunk, a 2-ikat az 141>-
1423. lapon lévő imádságokból tetszés szerint választhatjuk, a 
3-Ikat az összes elhúnyt hivökért (1218-1223.1.) kell mondanunk.) 

Szentlecke: Audivl, ln5.1. 
(A Sequentia elmondása a csendes szentmisében nem kötelező.) 

Szent evangélium : Ego sum, 1225.1. 

Különféle könyörgések a megholtakért. 
Ha az Imádságot több elhúnytért ajánljuk fel, akkor többes 

számban mondjuk. 

1. Elhúoyt ptptkt. 

Könyörgés. Isten, ki szó- Qrátio. Deus, qui inter 
val el nem mondható summos Sacerdőtes fá

rendeléseddel N. szolgádat mulum tuum N. ineffábili 
a pápák közé soroztad: add tua dispositlóne con n u me
meg, kérünk, hogy aki a rári volulsti: praesta, quae
földön Fiadnak helyettese sum us; ut, qui Unigéniti 
volt, a szent pápák örök Filii tul vices in terris geré-
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társaságában is helyet fog
lalhasson. Ugyanazon a mi 
Urunk. 

Csendes imádság. Fogadd 
el, Urunk, kérünk, szol

gádnak, N. pápának, lel
kéért felajánlott adományo
kat, hogy akinek itt az élet
ben megadtad a pápai mél
tóságot, azt a mennyek or
szágában szenteidnek örök 
t~rsaságába helyezd. A mi. 

Aldozás utáni imádság. 
Váljék, Urunk, kérünk, 

szolgádnak, N. pápának, 
lelke javára az irgalmassá
godtól klkön~örgött kegye
lem, hogy 6, aki benned 
remélt és hitt, irgalmassá
~odból elnyerje örök társa
ságodat A mi Urunk. 

bat, sanctórum tuórum Pon
tificum consórtio perpétuo 
aggregétur. Per eúmdem. 

Secreta. Súscipe, Dómine, 
quaesumus, pro ánima 

fámuli tui N. Summi Ponti· 
fi cis, quas offérimus hóstias: 
ut, cui in hoc saeculo pontf
flcále donásti méritum, in 
caelésti regno Sanctórum 
tuórum júbeas jungi con
sórtio. Per Dóminum. 

Postcommunio. Prosit, 
quaesumus, Dómine, 

ánimae fámuli tul N. Sum
mi Pontfficis, misericórdlae 
tuae írnpioráta cleméntia: 
ut ejus, in quo sperávit et 
crédidit, aetérnum cáplat, 
te miseránte consórtium. 
Per Dóminum. 

2. Elhúnyt pU.pik6rt. 
(U&Yanezeket az lmAdsflgokat mondjuk a megfelelő m6doslti · 

sokkal a biborosokért ls.) 

Könyörgés. lsten, ki apos-IQrátio. Deus, qui inter 
toli papjaid között N. l apostólicos Sacerdőtea 

szolgádat a püspöki (papi) fámulum tuum N. pontifi
méltósággal kitüntetted, cáli (sacerdotali) feclsti di
add meg, kérünk, hogy gnitáte vigére: praest a, 
örök társaságukban is helyet quaesumus; ut eórum quo
foglaljon. A mi Urunk jé- que perpétuo aggregétur 
zus Krisztus. consórtio. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe, Dómine, 
el, Urunk, kérünk, szol- quaesumus, pro ánima 

gádnak, N. püspöknek (pap- fámuli tui N. Pontificis (sa
nak) lelkéért a felaján- cerdótis), quas offérimus hó
lott adományokat, hogy lit, stias: ut, cui in hoc saecul o 
akinek itt az életben meg- pontificále donástl méri
adtad a püspöki (papi) tum, in caelésti regno San
méltóságot, a mennyek or- ctórum tuórum júbeas jungi 
szágában szenteidnek örök consórtio. Per Dóminum 
társaságába helyezd. A mi. nostrum. 
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A1dozás utáni imádság., postcommunio. Prosit, 
Váljék, Urunk, kérünk, quaesumus, Dómine, 

szolgádnak, N. püspöknek J ánimae fámuli tui N. Ponti
( papnak) lelke javára ficis (sacerdótis), misericór
az irgalmasságodtól kikö-l diae tuae írnpioráta clemén
nyörgött kegyelem, hogy ő,. tia: ut ejus, in quo sperávit 
aki benned remélt és hitt, : et crédidit, aetérnum cápiat, 
irgalmasságodból elnyerje · te miseránte, consórtium. 
örök társaságodat. A mi l Per Dóminum nostrum Je-
Urunk Jézus l(risztus. sum Christum. 

3. Mis Imádsig elhlinyt pDspDk6rt. 

(Ha tllbb püspökért ajAnljuk fel, akkor a megfelelll szavakkal 
tllbbesszAmban mondjuk.) 

Könyörgés. Add meg ne- Qrátio. Da nobis, Dómine, 
kOnk, Urunk, hogy ut ánimam fámuli tui 

szolgád, N. püspök lelke, N. Episcopi, quam de hujus 
melyet a világ küzdelmes saeculi eduxfsti laborióso 
harcaiból kivezettél, szen- certámine, Sanctórum tuó
teid társaságába jusson. A rum trfbuas esse consórtem. 
ml Urunk. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Add secreta. Annue nobis, 
meg nekünk, kérünk, quaesumus, Dómine, ut 

Urunk, hogy szolgád, N. ánimae fámuli tui N. Epi
pOspök lelkének javára scopi, haec prosit oblátio: 
szalgáljon ez az áldozat, i quam immolándo, totfus 
melynek bemutatására az 1 mundi tribulsti relaxári de
egész világ bfineit megbo- . llcta. Per Dóminum no-
csátottad. A mi Urunk. l strum. 

, l 

A ldozás utáni imádság. [postcommunio. His sacri
J-\ Ez áldozattal megtisz- 1 ficiis, quaesumus, omnl
tltva, kérünk, mlndenható potens Deus, purgáta ánima 
lsten, jusson el szolgád, N. tárnull tui N. Episcopi, ad 
püspök lelke a bocsánathoz indulgéntiam et refrigérium 
és az örök enyhüléshez. sempitérnum pervenire me
A mi Urunk jézus l(risztus, reátur. Per Dóminum no-
a te Fiad által. 1 strum Jesum Christum. 

4. Elhlinyt papfrt. 

Ugyanazokat az lmAdsAgokat mondjuk, min t az elhúnyt püspök~rt 
(Deus qui) a megfelelő módositAsokkal: 
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.5. Más Imádság elhúnyt pap6rt. 

Könyörgés. Add meg, ké
rünk, Urunk, hogy 

szolgádnak, N. papnak lelke, 
akit, mig e világon élt, a 
szent hivatalokkal ékesltet
tél, a mennyei trónon örök 
dicsőségnek örvendezzék. A 
mi Urunk. 

Csendes imádság. Fogadd 
el, kérünk, Urunk, szol

gádnak, N. papnak lelkéért 
a felajánlott adományokat, 
hogy akinek megadtad a 
pap1 méltóságot, annak add 
D)eg a jutalmat is. A mi. 
A ldozás utáni imádság. 
f'\ Add meg, kérünk, min
denható Isten, hogy szol
gádnak, N. papnak lelkét 
az igazak gyülekezetében az 
örök boldogság részesévé 
tedd. A mi Urunk. 

Orátio. Praesta, quaesu
mus, Dómlne: ut áni

ma fámuli tui N. Sacerdótis, 
quam, in hoc saeculo com
morántem, sacris munéri
bus decorásti; in caelésti 
sede gloriósa semper exsúl
tet. Per Dóminum. 

Secreta. Súscipe, Dómine, 
quaesumus, pro ánima 

fámuli tui N. Sacerdótls, 
quas offérimus hóstias: ut, 
cui sacerdotále donástl mé
ritum, dones et praemium. 
Per Dóminum. 

Postcommunio. Praesta, 
quaesumus, omnipotens 

Deus: ut ánimam fámuli 
tui N. Sacerdótis in con
gregatióne justórum aetér
nae beatitúdinis júbeas esse 
consórtem. Per Dóminum. 

6. Mecholt 16r116rt. 

Könyörgés.Hallgass,Urunk, 
könyörgésünkre, mellyel 

Irgalmasságodat alázatosan 
kérjiik, hogy N. szolgádnak 
lelkét, melyet e világból 
kiszólltottál, juttasd el a 
béke és világosság orszá
gába és tedd szenteidnek 
társává. A mi Urunk Jé
zus Krisztus, a te Fiad által. 

Csendes imádság. Légy jó 
irántunk,kérünk,Urunk, 

hogy N. szolgád lelke javára 
váljék ez az áldozat, mely
nek bemutatására az egész 
világ baneit megbocsátot
tad. A mi Urunk. 

Orátio. lncllna, Dómine, 
aurem tuam ad precea 

nostras, quibus misericór
diam tuam súpplices depre
cámur: ut ánimam fámuli 
tul N., quam de hoc saect~lo 
migráre jussist i; in pacis ac 
lucis regióne constltuas, et 
Sanctórum tuórum júbeas 
esse consórtem. Per D. 

Secreta. Annue nobis, 
quaesumus, Dómine, ut 

ánimae fámuli tui N. haec 
prosit oblátio: quam im
molándo, totfus mundi tri
bulsti relaxári dellcta. Per 
Dóminum. 
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Aldozás utáni imádság. Ol
dozd fel, kérünk, Urunk., 

N. szolgád lelkét a bűn min
den bilincsétől, hogy a fel
támadás dicsőségében szen
teid és választottaid között 
éljen. A mi Urunk jézus 
Krisztus. 

Postcommunio. Absólve, 
quaesumus, Dómine, 

ánimam fámuli tui N. ab 
omni vfnculo delictórum: 
ut in resurrectiónis glória 
inter Sanctos et eléctos 
tuos resuscitátus respíret. 
Per Dóminum. 

7. Megholt néiért. 

Könyörgés. Kérünk, 
Urunk, jóságodban kö

nyörülj meg N. szolgálód 
lelkén és miután a halandó 
létből kiszabadult, az örök 
megváltásban részesüljön. 
Ami Urunk. 

Csendes imádság. Ez áldo
zati adományok, ké

rünk, Urunk, szabadítsák 
meg minden bűnétől N. szol
gálód lelkét, hiszen ezen 
adományok nélkül senki sem 
'ehet szabad a bűntől, hogy 
t kegyeletes engesztelésnek 
tz a tisztsége szerezze meg 
t,eki az örök irgalmat. A mi. 
\ ldozás utáni imádság. 
1\ Kérünk, Urunk, N. 
2olgálód lelke nyerje el az 
<rök világosság osztályré
&ét, mert bemutatták érte 
z örök irgalom szentségét. 
J. mi Urunk. 

Orátio. Quaesumus, Dó
mine, pro tua pietáte 

miserére ánimae fámulae 
tuae N.: et a contágiis mor
talitátis exútam, in aetérnae 
salvatiónis partem restitue. 
Per Dóminum. 

Secreta. His sacriffciis, 
quaesumus, Dómine, 

ánima fámulae tuae N. a 
peccátis ómnibus exuátur, 
sine quibus a culpa nemo 
liber éxstitit: ut, per haec 
piae placatiónis offfcia, per
pétuam misericórdiam con
sequátur. Per Dóminum 
nostrum. 

Postcommunio. lnvéniat, 
quaesumus, Dómine, 

ánima fámulae tuae N. 
lucis aetérnae consórtium: 
cujus perpétuae m:sericór
diae consecúta est sacra
méntum. Per Dóminum. 

8. Elhúnyt atyáért és anyáért. 
1: önyörgés. lsten, ki azt IQrátio. Deus, qui nos 
I\ parancsoltad, hogy patrem et matrem ho
avánkat és anyánkat tisz- noráre praecepísti: miserére 
tejük, könyörülj irgalma- dernénter animábus patris 
sat atyámnak, anyámnak et matris meae (paréntum 
(s:üleinknek) lelkén és bo~ nostrórum), eorúmque pec-
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csásd meg bűneiket; és add,l ~á ta dimltte; meque eos ln 
hogy én az örök világosság aetérnae claritátis gáudio 
örömében láthassam viszont fac vidére. Per Dóminum 
őket. Ami Urunk. nostrum. 

Csendes imádság. Fogadd secreta. Súscipe sacri
el, Urunk, ezt az ál- flcium, Dómine, quod 

dozati adományt, amelyet tibi pro animábus patris et 
atyám és anyám, (szüleink) matris meae (paréntum no
lelkéért neked felajánlok, strórum) óffero: eisque 
add meg nekik az élök bi- gáudium sempitérnum in 
rodalmában az örök örömö- regióne vivőrum concéde: 
ket és részeslts engem is ve- meque cum illis felicitáti 
lOk együtt a • szentek boi- Sanctórum conjúnge. Per 
d,ogságában. A mi Urunk. Dóminum. 
1\ ldozás utáni imádság. postcommunio. Caeléstis 

J-\ A mennyei misztérium- participAtio sacraménti, 
ban való részvétel, kérünk, quaesumus, Dómine, ani· 
Urunk, szerezze meg atyám mábus patris et matris maeé 
és anyám, (szüleink)lelkének (paréntum nostrórum) ré· 
az örök nyugalmat és vilá- quiern et lucern obtinea: 
gosságot s engem is velük perpétuam: meque cum illh 
együtt örök kegyelmed ko- grátia tua corónet aetérna 
ronázzon meg. A mi Urunk. Per Dóminum. 

9. Elh6nyt-testvérekért, rokonokért & j6tev6kért. 

Könyörgés. lsten, kegyel- :Qrátio. Deus, véniae Iar
mek osztogatója és em-· gltor, et humánae salí

berek üdvösségének szere- tls amátor: quaesumus clt
töje, kérjük kegyességedet, méntiam tuam; ut nostrz 
hogy közösségünk testvé- congregatiónis fratres, pr<
rei, rokonai és jótevlli, kik plnquos, et benefactóre;, 
e világból eltávoztak, a boi- qui ex hoc saeculo transio
dogságos, mindenkoron Szűz run t, beáta Maria semptr 
Máriának és minden szen- Virgine intercedénte cun 
tednek közbenjárására, az ómnibus Sanctis tuis, a:l 
örök boldogság osztályré- perpétuae beatitúdinis cot
szébe eljuthassanak. A ml sórtium pervenfre concéda;. 
Urunk. Per Dóminum. 

Csendes imádság. lsten, secreta. Deus, cujus ni
kinek irgalma meg- sericórdiae non est m

számlálhatatlan, fogadd el merus,súscipe propltius pc
kegyesen alázatos imádsá- ces humilitátis nostrae: !t 
gunkat és testvéreink, roko- animábus fratrum, propil-
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naink és jótevőink lelké
nek, akiknek megadtad ne
ved megvallását, üdvössé
günk szentségei által add 
meg minden bűnük bocsána
tát. A mi Urunk jézus 
Krisztus. 

quórum, et benefactórum 
nostrórum, quibus tui nó· 
minis dedísti confessiónem, 
per haec sacraménta salútis 
nostrae, cunctórum remis
siónem tribue peccatórum. 
Per Dóminum. 

' Aldozás utáni imádság. postcommunio. Praesta, 
Add meg, kérünk, min- quaesumus, omnipo

denható és irgalmas lsten, t ens et miséricors Deus: ut 
hogy testvéreink, rokonaink ánimae fratrum, propin
és jótevőink lelke, akikért quórum, et benefactórum 
bemutattuk felségednek ezt nostrórum, pro quibus hoc 
a dicsérő áldozatot, e szent- sacrifidum laudis tuae ob
ség ereje által minden bG- túlimus majestáti; per hu
n ilktől megszabadulva, ir- jus virtútem sacraménti a 
galmadból az örök vilá- peccátis ómnibus expiátae, 
gosság boldogságát elnyer-,lucis perpétuae, te mise
hessék. A mi Urunk jézus ránte, recfpiant beatitúdi-
Krisztus. men. Per Dóminum. 

10. A templom temetijében nyugvó halottakért. 

Könyörgés. Isten, kinek ir-~Qrátio. Deus, cujus mise
galmából talál nyugo- ratióne ánimae fidé

daimat a hivők lelke, szol- lium requléscunt: fámulis et 
gáldnak és szolgálóidnak s famutábus tuis, et ómnibus 
mindazoknak, kik itt és hic et ubique in Christo quie
egyebütt Krisztusban nyug- scéntibus, da propltius vé
szanak, add meg kiengesz- niam peccatórum; ut a cun
telődve bönilk bocsánatát, ctis reátibus absolúti, te
hogy minden vétektől meg- cum sine fine laeténtur. Per 
szabadulva, vég nélkül ör- eúmdem Dóminum nostrum 
vendhessenek veled. Ugyan- jesum Christum, Filium tu-
azon a mi Urunk. um: Qui tecum vivit. 

Csendes imádság. Szolgáid C' ecreta. Pro animábus fa
és szolgálóid s minden 0 mulórum, famularúm

itt és egyebütt Krisztusban que tuárum, et ómnium ca
nyugvó katolikusaink lel- tholicórum hic et ubique in 
kéért fogadd el, Urunk, jó- Christo dormiéntium, hó
ságosan a felajánlott ado- stiam, Dómine, súscipe be
mányokat, hogy e felséges nígnus oblátam: ut hoc sa
áldozat által a rettenetes criffcio singulári, vlnculis 
halál bilincseitől megszaba- horréndae mortis exúti, vi-
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dulva, az örök életet el-J tam mereántur aetérnam. 
nyerhessék. Ugyanazon a mi 1 Per eúmdem Dóminum no-
~runk. / strum jesum Christum. 

A ldozás utáni imádság. ls-' postcommunio. Deus, fl
t\ ten, a hivő lelkek vilá- délium lumen animá
gossága, hallgasd meg kö- rum, adésto supplicatióni
nyörgéseinket s add meg bus nostris: et da fámulis et 
szolgáidnak ésszolgálóidnak, famulábus tuis, quorum cór
klknek teste itt és egyebütt pora hic et ubique in Christo 
Krisztusban pihen, az eny- requiéscunt, refrigérii se
hülés helyét, a boldog nyu- dem, quiétis beatitúdinem, 
galmat és a ragyogó vilá- et lúminis claritátem. Per 
gosságot. Ugyanazon a mi. eúmdem Dóminum. 

ll. Több megholtErt. 

Könyörgés. lsten, kinek Qrátio. Deus, cui pró
sajátja mindenkor az prlum est mlserérl sem

Irgalmazás és bocsánat, kö- per et párcere : propitiáre 
nyörülj meg szolgáid és szol- animábus famulórum, fa
gálóid lelkén és bocsásd meg mularúmque tuárum, et óm
neklk mlnden bűnüket, hogy nia eórum peccáta dlmltte; 
a halandóság bilincseiből ut mortalitátis vlnculis ab
megszabadulva, eljuthassa- solútae, transfre mereántur 
nak az életre. Ami Urunk. ad vitam. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Légy secreta. Annue nobis, 
kegyes hozzánk, ké- quaesumus, Dómine, 

rünk, Urunk, hogy szolgáid ut animábus famulórum, fa
és szolgálóid lelkének ja- mularúmque tuárum haec 
vára váljék ez az áldozat, prosit oblátio: quam immo
melynek bemutatásával az lándo, totfus mundi tribuist! 
egész világ bűneire bocsá- relaxári dellcta. Per Dómi
natot adtál. A mi Urunk. num nostrum. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Deus, cui 

!-\ lsten, a halál után egye- soli cómpetit medici
dül neked van hatalmad- nam praestáre post mortem: 
ban, hogy orvosságot nyújts, praesta, quaesumus; ut án i
add meg, kérünk: hogy szol- mae famulórum, famula
gáid és szolgálóld lelke, a rúmque tuárum, terrénis 
földi gyarlóságból megsza- exútae contágiis, in tuae re
badulva, megváltásodnak demptiónis parte numerén
részesévé legyen: Ki élsz. tur: Qui vivis. 
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12. Más llnAdság több megboltért. 

Könyörgés. Szolgáid és Qrátio. Animábus, quae
szolgálóid lelkének, ké- sumus, Dómine, famu

rünk, Urunk, add örök irgal- ló rum, famularúmque tuá
madat és az örökkévalóság- rum misericórdiam concéde 
ban legyen javukra, hogy perpétuam: ut eis proficiat 
benned hittek és reméltek. in aetérnum, quod in te spe
Ami Urunkjézus Krisztus, ravérunt, et credidérunt. 
a te Fiad által. Per Dóminum nostrum. 

Csendes imádság. Tekints secreta. His, Dómine, 
le, kérünk, Urunk, quaesumus, placátus 

ezekre az adományokra inténde munéribus: et quod 
megengesztelődötten és amit ad laudem tui nóminis sup
neved dícséretére hódolat- plicántes offérimus, ad in
tal elhoztunk, váljék az el- dulgéntiam proffciat defun
húnytaknak bűnük bocsá- ctórum. Per Dóminum no-
natára. A mi Urunk. strum jesum Christum. 

l 

A ldozás utáni imádság. postcommunio. Súpplices 
J-\ Könyörgő imádságun- Dómine, pro animábus 
kat, Urunk, szolgáid és szol- 1 famulórum, famularúmque 
gálóid lelkéért eléd tárjuk tuárum preces effúndimus: 
és arra kérünk, hogy amit obsecrántes; ut, quidquid 
a földi életben hibáztak, conversatióne contraxérunt 
bocsásd meg nekik kegye- humána, et dernénter in
sen,és a megváltásodnak ör- dólgeas, et in tuórum sede 
vendezők között adj nekik laetántium constltuas re
helyet. A mi Urunk. demptórum. Per Dóminum. 

Feloldozás a (jelképes) sírnál. 
Ha a halott jelen van, először a pap elimAdkozza a következő 

könyörgést: 

N e szállj, Urunk, ítéletre N on intres in judlcium 
szolgáddal; hiszen senki cum servo tuo, Dó

sem lehet igaz teelőtted, ha mine, quia nullus apud 
csak meg nem adod neki te justificábitur homo, nisi 
minden bűne bocsánatát. per te ómnium peccatórum 
Ne sujtsa tehát őt, kérünk, ei tribuátur remissio. Non 
birói Itéleted, hiszen a ke- ergo eum, quaesumus, tua 
resztény hit igaz könyörgése judiciálls senténtia premat, 
ajánlja őt neked, hanem ol- quem tibi vera supplicátio 
talmazza meg őt kegyelmed, fidei christiánae commén
hogy elkerülhesse a meg- dat: sed, grátia tua illi suc· 
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torló Itéletet, hiszen míg élt 
a Szentháromság jeiét vi
selte : Kl élsz és uralko
dol mindörökön örökké. lJ.. 
Amen. 

currénte, mereátur evádere 
judlcium ultiónls, qui, dum 
vlveret, insignltus est signá
culo sanctae Trinitátis: Qui 
vivis et regnas in saecula 
saeculórum. l}. Amen. 

Ezutfln- vagy ha elmarad, helyette - a kar elénekli a követ-
kezö responsoriumot: 

Ments meg engem, Uram, Libera me, Dómine, • de 
az örök haláltól, ama morte aetérna, in die 

rettenetes napon minden illa treménda: • Quando 
bajtól :• Mid6n az ég és föld caeli movéndi sunt et terra: 
megfognakindulni.lf<Mid6n If< Dum véneris judicáre 
eljössz a világot lángokban saeculum per ignem. r. Tre
ftélni. r. Reszket minden mens factus sum ego, et ti
tagom, borzadok és félek, meo, dum discússio vénerit, 
földi pályát végzett szegény, atque ventúra ira. • Quando 
bűnös lélek, félek a naptól, caeli movéndi sunt et terra. 
mely vizsgálni fog s dúlni. • r. Dies Illa, dies Irae, cala
Mid6n az ég stb. r. Harag- mitátis et misériae dies ma
nak napja az, ínség s veszély gna et arnára val de. If< Dum 
napja, - Nagy nap, mely a véneris judicáre saeculum 
bűnöst gyötrelemnek adja. per ignem. r. Réquiem ae
lf<Midóneljösszavilágotlán- térnam dona eis, Dómine: 
gokban ltélni. r. Adj Uram et lux perpétua lúceat els. 
örök nyugodalmat nekik, s · 
az örök világosság fényeskedjék nekik. 
A pap tömjént tesz a füstölöbe, s megAidja, s aztAn mondja : 

r. Uram irgalmazz. r. Kyrie, eléison. 
Jlr. Krisztus kegyelmezz. Jlr. Christe, eléison. r. Uram irgalmazz. 8f, Kyrie, elélson. 
Miatyánk stb. (halkan). Pater noster (secreto). 

A pap meghinti szentelt vizzel és megtömjénezl a holttestet 
vagy a jelképes sirt, s az tAn mondja: r. És ne vigy minket a kl- r. Et ne nos indúcas ln 

sértésbe. lJ.. De szabadlts tentatiónem. lJ.. Sed libera 
meg a gonosztól. nos a malo. 

r. A pokol kapujától. lJ.. r. A porta Interi. lJ.. Erue, 
Szabadítsd meg lelkét. Dómine, ánimam ejus. 

r. Nyugodjék békesség- r. Requiéscat in pace. 
ben. lJ.. Amen. 

1
1J.. Amen. 

r. Uram, hallgasd meg, r. Dómine, exáudi ora
könyörgésemet. lJ.. És kiál-, tiónem meam. ~. Et clamor 
tásom jusson eléd. meus ad te véniat. 
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r. Az Úr legyen veletek. r. Dóminus vobiscum. ~. 
Jt. És a te lelkeddel. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Oldozd föl, Qrémus. Absólve, quaesu
U runk, szolgád (szol- mus, Dómine, Animam 

gálód) N. lelkét bűneinek fámuli tui (fámulae tuae) 
minden bilincsétől, hogy a N. ab omni vincuto delic
feltámadás dicsóségében, tórum: ut in resurrectiónis 
szenteid és választottaid kö- glória, inter sanctos et 
zött feltámadva enyhülést eléctos tuos resuscitátus (re· 
nyerjen. A mi Urunk Jézus suscitáta) respiret. Per Chri
Krisztus. ~· Amen. stum Dóminum. ~· Amen. 
(Ha a feloldozást a pap több halottért végzi, akkor az imádsá· 
gokat többesszámban mondja. A fenti könyörgés helyett a pap 

a szent misében lévő könyörgést is veheti.) 
Ha a holttest jelen van, a pap elmondja a Deus cul próprium 

est kezdetü könyörgést (1411. 1.) aztán Igy folytatja: 
r. Adj, Uram, neki örök l r. Réquiem aetérnam 

nyugodalmat. ~· És az örök l dona ci Dómine. ~· Et lux 
világosságfényeskedjék neki. perpétua lucea t ei. 

't. Nyugodjék békesség- r. Requiéscat in pace. ~. 
ben ~. Amen. Amen. r. Az ő lelke és minden r. Animaejus et ánimae 
elhúnyt hivő lelke lsten ir- ómnium fidélium defunctó
galmából békességben nyu- rum per misericórdiam Dei 
god jék. ~. Amen. requiéscant in pace.~.Amen. 
Ha a szertartást nem az összes megholt hivek lelkéért végzik, 

akkor a pap visszatérve a sekrestyébe, még ezt imádkozza: 
Ant. Ha a vétkeket. zs. t 29. Ant. SI iniqu!tátes. 
Mélységekből kiáltok hoz- De profúndis clamávi ad 

zád, Uram! Uram hallgasd te, Dómine; Dómine,exáudi 
meg szavamat l vócem meam. 

Legyen füled figyelmes, Fiant aures tuae inten-
hangos esedezésemre. déntes, in vocem depreca

Uram, ha a vétkeket fi
gyelembe veszed, Uram, ki 
állhat meg előtted? 

Ám tenálad bocsánat va
gyon, törvényedmiatt bizom 
benned, Uram. 

Lelkem remél az ő sza
vában, lelkem bizik az 
úrban. 

tiónis meae. 
Si iniquitátes observáve

ris, Dómine; Dómine, quis 
sustinébit? 

Quia apud te propitiátio 
est : et propter legern tuam 
sustinui te Dómine. 

Sustinuit ánima mea in 
verbo ejus : sperávit anima 
mea in Dómino. 

A reggeli őrváltástól éj· A custódia roatutina us-

Misszále. 
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jeiig 
ban. 

bizzék Izrael az úr- que ad noctem : speret Is

Mert az Úrnál van az Ir
galom, és b6séges nála a 
szabad l tás. 

S 6 megszabadltja Izraelt 
minden gonoszságából. Adj 
Uram. 

Ant. Ha a vétkeket figye
lembe veszed Uram, Uram 
ki állhat meg el6tted? 

f. Uram, irgalmazz. 
ij. Krisztus, kegyelmezz. 
f, Uram, irgalmazz. 
Miatyánk stb. (halkan.) 
r. És ·ne vigy mlnket a 

kisértésbe. Jl.. De szabadits 
meg a gonosztól. 

f, A pokol kapujától. Jl.. 

rael in Dóminó. 
Quia apud Dóminum ml

sericórdia : et copiósa apud 
eum redémptio. 

Et ipse rédimet Israel ex 
ómnibus iniquitAtibus ejus. 
Réquiem. 

Ant. Si lnlquitátes obser
váveris, Dómine, Dómine, 
quis sustinébit ? 

r. Kyrie, eléison. 
Jl.. Christe, eléison. 
r. Kyrie, eléison. 
Pater noster. (Secreto.) 
r. Et ne nos indúcas in 

tentatiónem. Jl.. Sed libera 
nos a malo. -

r. A porta inferi. Jl.. E ru e, 
Dómine, ánimas eórum. 

r. Requiéscant in pace. 
Jl.. Amen. 

meg r. Dómine, exáudi oratió
kiál- nem meam. Jl.. Et clamor 

meus ad te véniat. 

Szabadltsd meg lelkOket. 
r. Nyugodjanak békesség

ben. ij. Amen. r. Uram, hallgasd 
könyörgésemet. Jl.. És 
tásom jusson eléd. r. Az úr legyen veletek. 
ij. És a te lelkeddel. 

Könyörgés. Minden hivek 
teremti! és megváltó Is

tene, szolgáid és szolgálóid 
lelkének add meg minden 
bfinOk bocsánatát, hogy 
jámbor könyörgésankre el
nyerhessék a bocsánatot, 
melyet mindig óhajtottak : 
Ki élsz és uralkodol mind
örökön örökké. ij. Amen. 

r. Dóminus vobiscum. 
Jl., Et cum spiritu tuo. 

Orátio. Fidélium, Deus, 
ómnium cónditor et 

redémptor, animábus famu
lórum famularúmque tuá
rum remissiónem cunctó
rum tribue peccatórum: ut 
indulgéntiam, quam semper 
optavérunt, piis supplica
tiónibus consequántur: Qui 
vivis et regnas in saecula 
saeculórum. Jl.. Amen. 

J. Adj, Uram, nekik örök r. Réquiem aetérnam 
nyugodalmat. Jl.. És az örök , dona eis, Dómine. Jl.. Et lux 
világosság fényeskedjék ne- l perpétua lúceat eis. 
kik. l 1. Nyugodjanak békesség- r. Requiéscant in pace. 
ben. Jl.. Amen. Jl.. Amen. 



BÜGGEDÉI\.* 
A szenteltvízzel való meghintés a nagymlsék elött. 

Hints meg engem, • Uram, Aspérges me, • Dómine, 
izsóppal, hogy tiszta legyek, hyssópo, et mundábor : 
moss meg engem, hogy a hó- lavábis me, et super ni
nál fehérebb legyek. (Zs. 50, vem dealbábor. (Ps. 50, 3.) 
3.) J<önyörülj rajtam, lsten, Miserére mei, Deus, secún
nagy Irgalmad szerint. r. dum magnam misericór
Dics6ség. Hints meg engem l diam tuam. r. Glória Patri. 
Uram. Aspérges me. 

Húsvéti idllben: 
Láttam a vizet, • mely a Vldl aquam • egrediéntem 

templom jobbjáról csergede- de tem pio, a látere dextro, 
zett, alleluja: és mindazok, allelúja et omnes, ad quos 
kikre hullott, üdvözültek, s pervénít aqua ista, salvl 
mondanl fogják, alleluja, facti sunt, et dicent, allelúja, 
alleluja.(Zs. 117, l.) Magasz- i allelúja. (Ps.117, 1.) Confité
taljátok az Urat, me rt jó, mini Dómino,quóniam bon us, 
mert irgalma örökkévaló. qu ón iam in saeculum miseri-
1. Dicst'lség. Láttam a vi- córdia ejus. r. Glória Patri. 
zet, mely. Vidi aquam egrediéntem. 

Eközben a pap meghinti szenteltvizzel a népet, inajd énekli : 
1. Mutasd meg, Uram, r. Osténde nobis, Dó

nekünk irgalmasságodat. mlne, misericórdiam tuam. 
(H. l. Alleluja.) &. es szaba- (T. P. Allelúja.) &. Et salu
dltásodat ·add meg nekünk. táre tuum da nobis. (T. P. 
(H. i. Alleluja.) Allelúja.) 

r. Uram, hallgasd meg r. Dómine, exáudl oratió-
• Az itt közölt ájtatosságok és imádságok (az Asperges kivé

telével) a római misekönyvben nem találhatók. 

90* 
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könyörgésemet. :fl.. es kiál- l nem meam. &. Et clamor 
tásom jusson eléd. meus ad te véniat. 

8'. A2. úr legyen veletek. 'S'. Dóminus vobfscum. 
ij. es a te lelkeddel. If.. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Hall~ass Qrémus. Exáudi nos, Dó
meg minket, szentseges mine sancte, Pater om

Urunk, mindenható Atyánk, nlpotens, aetérne Deus et 
örök lsten, és kO Idd el kegye- mlttere dignéris sanetum 
sen az égblll szent angyalo-· Angeium tuum de caelis; 
dat, ki llrizze, ápolja, oltal-l qui custódiat, fóveat, pró
mazza, látogassa és védel- tegat, vfsitet, atque detén
mezze e háznak minden dat omnes habitántes in hoc 
lakóját.A mi Urunk l(rlsztus habitáculo. Per Christutr., 
által. Dóminum nostrum. 

&. Amen. If.. Amen. 

XIII. Leó pápa Imádsága a azentmlse utáo. 
Háromszor: 

Üdvözlégy Mária1 ma-1 Ave María, grátia plena, 
laszttal teljes, az Ur van Dóm l n us tecum : benedicta 
teveled, áldott vagy te az j tu in muliéribus, et bene
asszonyok között, és áldott dictus fructus ventris tui, 
a te méhednek gyümölcse, ' jesus. Sancta Maria Mater 
Jézus. Asszonyunk Szüz bei, ora pro nobis, pecca
Mária, lstennek szent Anyja, tó ri bus, nunc, et ln hor a 
Imádkozzál érettünk, bűnö- mortis nostrae. Amen. 
sökért, most és halálunk 1 

óráján. Amen. 
Utána: 

U.· dvözlégy Királyné, irgal- C" alve Regina, ma ter mi
masság anyja, életünk, .:::" sericórdiae, vita, dul

édességünk, reménységünk, cedo et spes nostra, salve l 
üdvözlégy! Hozzád kiáltunk Ad te elamam us exules filii 
evának számkivetett fiai. Evae. Ad te suspiramus 
Hozzád sóhajtunk sirva és gementes et tlentes in hac 
zokogva e siralom völgyé- lacrimárum valle. Eja ergo, 
Ml. Fordltsd reánk tehát, advocáta nostra, illos tuos 
Szószólónk, irgalmas szeme-l misericórdes oculos ad nos 
det és e számkivetés után converte ; et jesum, bene
mutasd meg nekünk jézust,; dictum fructum ventris tui, 
méhednek áldott gyümöl-! nobis post hoc exilium os
csét l Ó irgalmas, ó kegyes, l tende. O clemens, o pia, 
ó édes Szüz Mária l o dulels virgo Maria l 



FÜGGELÉK 1429 

r. Imádkozzál érettünk r. Ora pro nobis sancta 
lstennek szent Anyja. Dei Genitrix • 

.ij. Hogy méltók lehes- .ij. Ut digni efficiamur 
sünk Krisztus fgéreteire. promissionibus Christi. 

Könyörögjünk. úr ls- Qrémus. Deus refágium 
ten, oltalmunk és erős- nostrum et virtus, pó

ségilnk, tekints le kegyesen pulum ad te elamántem 
hozzád kiáltó népedre, és propitius réspice, et inter
Jsten Anyjának, a dicsősé- cedénte gloriósa et imma
ges és szepWtelen Szűz Má- culáta VIrgine Dei geni
riának, Szent Józsefnek, az trfce Maria, cum beáto jo-
6 jegyesének, Szent Péter seph ejus sponso, ac beátis 
és Pál apostolaidnak és min- apóstolis tuis Petro et Paulo 
den szenteknek közbenjárá- et ómnibus sanctis, quas 
sára hallgasd meg kegyesen pro conversióne peccató~ 
és irgalmasan könyörgésün- rum, pro libertáte et exal~ 
ket, melyet a búnösök meg- tatióne sanctae matris ec
téréséért, az Anyaszentegy- clésiae preces effúndimus, 
ház szabadságáért és fel- miséricors et benignus exáu
magasztalásáért hozzád in- di. Per eúmdem Christum, 
tézünk, a mi Urunk Jézus Dóminumnostrum • .ij.Amen. 
Krisztus által t Amen. 

Szent Mlhály arkangyal, Sancte Mfchael archángele, 
védelmezz minket a • ... .-- defénde nos in praelio: 

kllzdelemben ; a sátán go- contra nequitiarn et insf
nosz kisértései ellen tégy dias diáboli esto praesi
oltalmunk ! Esedezve kér- dium. Imperet illi Deus, 
jilk : «Parancsoljon neki az l súpptices deprecámur; tu
lsten l• Te pedig, mennyei que, princeps mllftiae eae
seregek vezére, a sátánt és Iéstis, sátanam aliósque 
a többi gonosz szellemet, spfritus malígQos, qui ad 
kik a lelkek vesztére körül- perditlőnern animárum per
járnak a világban, lsten vagántur in hoc mundo, dl
erejével taszltsd vissza a vína virtúte in lnférnum 
kárhozat helyére l Amen. detrúde . .ij. Amen. 

jézus Szentséges Szive! Cor jesu sacratfssimum! 
Irgalmazz nekünk! (Három- Miserére nobis! (ter) 
szor.) 

Balázsáldás. 
A torokmegáldásra használandó gyertyák megáldása: 

r. Segitségünk az Úr ne-! '· Adjutórium nostrum 
vében. ij. l(i az eget és a in nómine Dómini. ft.. Qui 
földet alkotá. fecit eaeium et terram. 
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8'. Uram, hallgasd meg 8'. Dómine exáudi ora-
könyörgésemet. "fl.. És az én tiónem meam. "fl.. Et clamor 
kiáltásom jusson eléd. meus ad te véniat. 

J. Az Ur legyen veletek. Y. Dóminus vobíscum. 
flo. És a te lelkeddel. f!.. Et cum spiritu tuo. 

Könyörögjünk. Minden- Qrémus. Omni potens, et 
hatóéslegkegyelmesebb mitlssime Deus! Qui 

lsten, ki az egész világ kü- ómnium mundi rerum diver
Illoféle teremtményeit egy sitátes solo verbo creásti, et 
igéddel teremtetted és azt ad hóminum reformatiónem, 
akartad, hogy ugyanez Igéd, illud idem Verbum, per quod 
aki általlett minden, az em- facta sunt ómnia, incarnári 
berek váltságára emberi tes- vol u Isti: qui magnus es, et 
tet öltsön; kí nagy és meg- imménsus, terríbilis, atque 
mérhetetlen, rettenetes és laudábilis, ac táciens mirabl
dícséretes és csodatevll vagy: lia; pro eu jus fidei confes
a tőled eredll hit megvallásá- sióne gloriósus Martyr et 
ban Szent Balázs, a dicsősé- Póntlfex Blásius, diversó
ges vértanu és püspök a kü- rum tormentórum génera 
Jönféle kinzásoktól sem ret- non pavéscens, martyrii pal
tent vissza, hanem sikeresen mam feliciter est adéptus, 
kivívta a vértanuság pálmá- quique eidern inter caeteras 
ját s te ót a többi kegyelmen grátias hane praerogativam 
kivül azzal a kiváltsággal contulisti, ut quoscúmque 
tOntetted ki, hogy hatalmad- gútturis morbos tua virtúte 
dal bármily torokbajt meg- curáret, Majestátem tuam 
gyógyított. Ezért alázatosan ; suppliciter exorámus, ut 
kérjük Fölségedet, ne te- : non inspéctu reátus nostri, 
kintsd vétkeinket, hanem 1 sed ejus placátás méritis et 
méltóztassál tiszteletreméltó . précibus hane cerae creatú
jóságoddal az ó érdemeiért J ram beneoBdícere, et sancti
és esedezéseiért e viaszter-) 'foficáre tua venerábili pie
ményt megál-Bdani és meg- táte di~néris, tuam grátiam 
szen+telni, közölve vele ke- infundendo; ut omnes, quo
gyelmedet, hogy akiknek rum colla per eam ex bona 
nyakát vele igaz hittel érint- fide tacta fúerint, a quocúm
jük,az ő szenvedéseinek érde- que gútturis morbo ipsfus 
mei által minden torokbajtól passiónis méritis liberéntur, 
megmeneküljenek és Szent- et in Ecclésia sancta tua sani 
egyházadban egés;r.ségben és et híJares tibi gratiárum ré
örömmel hálát adhassanak ferant actiónes, laudéntque 
neked és dicsérhessék a te nomen tuum gloriósum,quod 
mindörökké áldott dícsösé- est benedictum in saecula 
ges nevedet. A mi. saeculórum. Per Dóminum. 
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Erre a pap a gyertyakat szenteltvlzzel meghinti, majd a 
hivek nyakához tartva, mindegyikük fölött ezt mondja ! 

Szent Balázs püspök és Per intercessiónem San-
vértanu esedezésére, szaba- cti Blásii Episcopi et Már
ditson meg téged az lsten tyris liberét te Deus a malo 
a torokbajtól és minden más gútturi~ et, a quólibet álio 
bajtó!. Az Atyának és Fiú-~ malo. ln nómine Patris +et 
nak és Szentlélek+nek ne- Filii et Spirítus Sancti. 
vében. Amen. , Amen. 

Feltámadási körmenet. 
A pap a szentsirhoz megy és térdenállva énekli : 

Ébredj fel. Exsúrge. 
Kar: "Miért alszol, Uram? Chor: Quare obdórmis Dó-

Ébredj fel,ne taszlts el vég- mine? Exsúrge et ne repéllas 
képen! Mlért fordltod el ar- in finem: quare fáciem tuam 
codat, s felejted el szoron- avértis, oblivlsceris tríbu
gatásunkat? Testünk a föld- latiónem nostram? Adhaesit 
höz tapadott. Kelj fel, Uram, in terra venter noster: ex
nyujts segitséget és ments súrge, Dómine, ádjuva nos 
meg minketl (Zs. 43, 23-26.) et libera nos. (Ps. 43, 23-26.) 
Ezután a pap elkezdi a 138. zsoltárt és a karral felváltva énekli: 

Uram, te megvizsgáltál és Dómine, probásti me, et 
ismersz engem: Tudod, ha cognov Isti me: tu cogno
leülök és ha felkelek. vfsti sessiónem meam, et 

Messziről érted gondola
taimat: Szemmel tartod já
rásomat és nyugvásomat. 

Ellire meglátod minden 
utamat: Még nincs is a szó 
nyelvemen, 

És te, Uram, máris érted 
egészen: Blül-hátul körül
veszel engem, És felettem 
tartod kezedet. 

Tudásod csodálatos előt
tem: S oly nagy, hogy fel 
sem érhetem! " 

Hová mehetnék lelked 
elől? Hová menekülhetnék 
szfned elől? 

resurrectiónem• meam. 
Intellexisti cogitatiónes 

meas de longe: sémitam me
am, et funfculum meum in
vestigásti. 

Et omnes vias meas prae
vidisti: quia non est ser
mo in lingua mea. 

Ecce, Dómine, tu cogno
visti ómnia novissima, et 
antiqua: tu formást i me, et po
suist i super me manum tuam. 

Mirábilis facta est sciéntla 
tua ex me: confortAta est, 
et non pótero ad eam. 

Quo ibo a spiritu tuo? et 
quo a fácie tua fúgiam? 
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Ha feJszállok az égbe, te 
ott vagy: Ha leszállok az al
világba, jelen vagy. 

Ha felölteném a hajnal 
szárnyait: S a tenger túlsó 
szélén telepedném meg: 

Ott is a te kezed lenne a 
vezérem: S a te jobbod tar
tana engem. 

Mondhatnám talán: A sö
tétség takarjon el engem: És 
éjtszaka legyen a világosság 
körülöttem, 

De a sötétség sem sötét 
neked, S az éjjel mint a nap
pal oly világos előtted: Sö
tétség és világosság előtted 
egyre megy. 

Hiszen te alkottad ve
séimet: Te szőttél engem 
anyám méhében. 

Dicsőitlek téged, mert oly 
félelmetesen fölséges vagy: 
És lelkem nagyon jól tudja, 
mily csodálatosak alkotá
said. 

Csontom nincs rejtve előt
ted, Te alkottál a rejtekben: 
Valómmal együtt a föld ölé
ben. 

Még alaktalan voltam, és 
szemed már látott engem, 
És könyvedbe be volt Irva 
minden: Meg voltak hatá
rozva a napok, Mikor még 
egy sem volt meg belőlük. 

Mily tiszteletreméltók 
előttem, lsten, a te gondola
taid: Mily hatalmas a szá
'Tiukl 
Megolvasn~m őket, de 

számosabbak a fövénynél: S 
ébredésemkor is még nálad 
lennék. 

Si ascéndero in caelum, tu 
illic es: si descéndero in in
férnum, ades. 

Si súmpsero pennas meas 
dilúculo, et habitávero in 
extrémis maris: 

Etenim illuc manus tua 
dedúcet me: et tenébit me 
déxtera tua. 

Et dixi: Fórsitan ténebrae 
conculcábunt me: et nox il
luminátio mea in delldis 
meis. 

Quia ténebrae non obs
curabúntur a te, et nox sicut 
dies illuminábitur: sicut té
nebrae ejus, ita et lumen 
e jus. 

Quia tu possedlsti renes 
meos: susceplsti me de út e ro 
matris meae. 

Confitébor tibi quia terrí
biliter magnificátus es: mi
rabllia ópera tua, et ánima 
mea cognóscit nimis. 

Non est occultátum os me
um a te, quod feclsti in oc
cúlto: et substántía mea in 
inferióribus terrae. 

lmperféctum meum vidé
runt ócull tui, et in libro 
tuo omnes scribéntur: dies 
formabúntur, et nemo in eis. 

Mihi autern nimis honori
ficáti sunt arnici tui, Deus: 
nimis confortátus est prin
cipátus eórum. 

Dinum&rábo eos, et super 
arénam multiplicabúntur: 
exsurréxi, et adhuc sum 
tecum. 
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Vajha elvesztenéd, lsten, 
a bűnösöket: Bárcsak távoz
nátok tölem, vérengző embe
rek l 

Kik azt mondjátok gon
dolatotokban: Hiába emle
getik ök városaidat! 

Uram, ne gyűlöljem-e azo
kat, akik gyűlölnek téged? 
És ne utáljam-e ellenségei
det? 

Teljes gyűlölettel gyűlö
löm öket: Ellenségeim let
tek. 

Vizsgálj meg engem, ls
ten, és ismerd meg szlve
met: Vess próbára s ismerd 
meg ösvényeimet, 

Es nézd meg, a gonoszság 
útján vagyok-e? Es légy az 
örök úton vezérem. 

Dicsőség. 

Si occlderis, Deus, pecca
tóres: viri sánguinum, decli 
náte a me: 

Quia dlcitis in cogita
tióne: Acclpient in vanitáte 
civitAtes tuas. 

Nonne qui odérunt te, Dó
mine, óderam? et super ini
micos tuos tabescébam? 

Perfécto ódio óderam Il
los: et inimlci facti sunt 
mihi. 

Proba me, Deus, et sclto 
cor meum: intérroga me, 
et cognósce sémitas meas. 

Et vide, si via iniquitátis 
in me est: et deduc me in 
via aetérna. 

Glória Patri. 

Utina a pap megtOmjénezi az OIUiriszentséget, majd kedbe 
véve, a nég felé !ordul és énekli : 

Feltámadtam. . Resurréxi. 
Kar: es mégis veled va- i Chor: Et adhuc tecum 

gyok, alleluja. Kezed raj-l sum, allelúja. Posulsti super 
tam nyugszik, alleluja. Tu- , me manum tuam, allelúja. · 
dásod csodálatos, alleluja, ll Mirábilis facta est sciéntia 
alleluja, alleluja. tua, allelúja, allelúja, alle-

lúja. 

A pap bArornszor énekli, mlndig emeltebb hangon ' 

Békeség nektek, én va- Pax vobis, ego sum, alle-
gyok, alleluja. lúja. 

Kar: Ne féljetek, alleluja. Chor: Nollte timére, alle-
lúja. 

Ezutfln a pap elkezdi és a n~p a körmenet alatt elénekli a 
oFeltámadt KrisztuE e napon• éntket. A llloltárhoz visszaérkezve, 
eléneklik a Te Deum-ot (1447. 1.) aMennynek királyn~ asszo11yá-t 
(1461. 1.) ét a pap Aldást ad az Oltflriszentséggel. (1464. 1.) 
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Búzaszentel8 körmenet. 
A szertartást végző pap violaszinG palástot és stólát ölt, s az ol

tár előtt térdre borul. A többi jelenlévő pap karingben, állva énekli: 

H aligass meg mlnket, [xáudi nos, Dómlne, quó
Urunk, mert jóságos a niam benigna est miseri

te irgalmad, nagy irgal- córdia tua: secúndum mul
masságod miatt tekints titúdinem miseratiónum tu
reánk, Urunk. Ments meg árum réspice nos, Dómine. 
engem, Istenem, mert a hul- Salvum me fac Deus, quó
lámok egész a lelkemig niam intravérunt aquae ús
hatoltakl '·Dicsőség. (Ism.) que ad ánimam meam. r. 
Hallgass meg stb. Glória. (Rep.) Exáudi nos. 

Ennek végeztével a szert:-rtást végző pap mondja : 
r. Irgalmazz a mi bú- r. Propitius esto peccátis 

neinknek, Urunk. • JJOstris Dómine. :ft.. Propter 
J!,. A té nevedért. nómen tuum. 
Könyörögjünk.Könyörülj, Orémus. Parce, Dómine, 

Urunk, könyörülj népeden, parce pópulo tuo, ut dignis 
hogy megérdemelt bünteté- flagellatiónibus castigátus, 
seidtől meglenyit ve, minden- ln tua semper miseratióne 
kor a te Irgalmasságodban él- respiret. Per Christum Dó
hessen. A mi Urunk Krisz- minum nostrum. 
tus által. :ft.. Amen. ij~ Amen. 

Ezután valamennylen letérdelnek és két énekes a főoltár előtt 
térdelve, ájtatosan elkezdi énekelni a Mindenszentek-lltinláját, 
a többlek pedig ugyanazon a hangon Ismétlik. Mikor pedig azt 
éneklik : .Szentséges Szliz Mária, könyörögj érettünk•, valameny
nylen felkelnek, rendben megindulnak azon hely felé, ahol a vetést 
meg fogják áldani: közben a litániát éneklik a szOkséghez képest 
rllvldltve. 

Mikor a vetésekhez érnek, a szertartást végző pap a vetéseket 
megáldva, hilromszor Ismétli ezt a verset : •Hogy a föld termését 
megadni és fenntartani méltóztassál. Kérünk téged, hallgass meg 
mlnkeh. A kar ls háromszor ismétli ugyanazt. 

A litánia után: 
Miatyánk (csendben). 1 Pater noster (secreto). 
8'. Es ne vigy minket a 8'. Et ne nos indúcas in 

kisértésbe. ij. De szabadits tentatiónem. ij. Sed libera 
meg a gonosztól. 8'. Uram, nos a malo. 8'. Dómine 
hallgasd meg könyörgésemet. exáudi oratiónem me am. 
:ft.. Es ki~ltásom jusson eléd. ij. Et clamor meus ad te r. Az Or legyen veletek. vénlat. 8'. Dóminus vobis
'f!.. es a te lelkeddel. cum. ij. Et cum spiritu tuo. 
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Könyörögjünk. Kegyes jó- Orémus. Pictátern tuam, 
ságodat, kérjük, mindenható quaesumus omnipotens De
Isten, hogy eme zsenge ter- us, ut has primítias creatúrae 
mést, amelyet eddig leve- tuae, quas aeris et plúviae 
gőddel és esőddel bölcsen temperaménto nutrire di
tápláltál, áldásod tofc esőjé- 1 gnátus es benetofcdictiónis 
ben is megfüröszteni méltóz- tuae imbre perfúndas; et 
tassál és a föld gyümölcsét fructus terrae usque ad ma
megérlelni kegyeskedjéi.Add turitátern perdúcas. Tri
meg továbbá népednek, buas quoque pópulo tuo, de 
hogy Jótéteményeidért min- tuis mú.neribus tibi semper 
di~ halá t adhasson neked, és grátias ágere, ut a fertilitáte 
elegitsd ki az éhezőket a terrae, esuriéntium ánimas 
föld bőséges termése által, bonis affluéntibus répleas, 
hogy a szegények és szűköl- et egénus, et pauper laudent 
ködők is magasztalhassák nomen glóriae. Per Chri
dicső nevedet. A mi Urunk stum Dóminum nostrum. 
Krisztus által. :&. Amen. :&. Amen. 
Ezután kelet felé fordulva, a szokott módon elénekli az cin 

principio• kezde tű (585. J.) evangéliumot. Utána : 
:&. És az Ige testté lőn és &· Verbum caro factum 

miköztünk lakozék. r. És est, et habitávit in nobis .• 
láttuk az ő dicsőségét, mint t. Et vidimus glóriam 
az Atya Egy~zülöttének di- ejus, glóriam q11asi Unigé
csőségét, telve malaszttal niti a Patre, ptenum grá-
és igazsággal. tiae et veritátis. 

ll>· Kezdetben volt az Ige, ll>· In principio erat Ver-
és az Ige Istennél volt, és bum, et Verbum erat apud 
lsten volt az Ige. (Ismétlik Deum, et Deus erat Ver
az előbbi részt:) r. És lát- bum. (Et repetftur versus.) 
tuk ... igazsággal. &. Di- Y. Et vidimus ... et ve
csőség az Atyának és FUtnak ritátis. &. Glória Patri et 
és Szentléleknek. (Ismétlik:) Fflio, et Spiritui Sancto. (Et 
Telve malaszttal és igaz- repetftur versus.) Plenum 
sággal. grátiae et veritátis. 

Ezután a pap a következő imádságot mondja : 
Könyörögjünk.Álddmegtofc Orémus. Bénelofcdic Dó-

Urunk, ezt a gabonavetést, mine hane creatúram sége
hogy az emberiségnek javára tum, ut sit remédium salu
váljék; és add meg a te d i- tá re humáno géneri: et 
csőséges neved közbenjárása praesta per intercessiónem 
'által, hogy mindazok, akik nóminis tui gloriósi, ut qui
ezt majd magukhoz veszik, cúmque ex ea súmpserint, 



1436 FÜGGELÉK 

benne testük számára egész-l san i tátern mentis et córpo
séges táplálékot, lelkük szá-

1 
ris, animaeque tutélam per

mára erősltést találjanak. 1 cípiant. Per Christum Dó
A mi Urunk Krisztus által. l minum nostrum. 

:&. Amen. :&. Amen. 
Ezut.in dél felé fordulva, a szokott módon elénekli a Recumbén

tlbus kezdetü (645. 1.) evangéllumot. Utána : 

:&. Menjetek el az egész :&. Ite in univérsum or-
világra és hirdessétek az bern, et praedicáte dicéntes: 
evangéliumot, mqndván: Allelúja. Qui credlderit, et 
Alleluja l Aki hiszen és meg- baptizátus fúerit, salvus erit. 
keresztelkedik, üdvözül. Al- Allelúja, allelúja, allelúja. 
leluja, alleluja, alleluja l 

r. Az Atyának és Fiúnak 
és Szentléleknek nevében. 
(És ismétlik:) Aki hiszen ... 
Alieiujal r. Dicsőség az 
Atyának és Fiúnak és Szent
léleknek. (És ismétlik :) Al
leluja . . . Alleluja l 

Könyörögjünk. Minden
ható, örök lsten, világ Ura, 
ki a földet semmiből terem
tetted, kormányzad azt és 
megparancsoltad, hogy a 
szántóföldeket a test táplá
lására az emberi nem ke
mény munkával mlvelje: 
irgalmasságodhoz esedezve 
könyörgünk, hogy ami ter
mést e földekbe vetettünk 
vagy ültettünk, arra ke
gyesen tekints le és az időjá
rást kegyesen kormányozni 
méltóztassál: az ártalmas 
tövist és bojtorjánt ki
irtva és elnyomva, tedd 
őket termékenyekké és 
juttasd teljes megéréshez, 
hogy mi méltatlan szolgáid 
bőséges ajándékodért, gaz
dag termésért adhassunk 
hálát és méltóan dicsőlthes-

r. ln nó.mine Patris, et 
Filii, et Spirítus Sancti. (Et 
repetltur.) Qui credlderlt ... 
Allelúja. r. Glória Patri, et 
Fllio et Spiritui Sancto. (Et 
repetltur.) Allelúja ... Alle
l úja. 

Orémus. Omn l potens, sem
pitérne Deus, árbiter throni, 
qui rriolem terrae ex nlhilo 
pendéntem gubérnas, et ad 
usum humáni géneris, cor
porisque sustentatlónem, 
agros opéribus excólere jus
slsti: misericórdiam tuam 
súpplices exorámus, ut quid
quid in hos agros salúbriter 
seminátum atque plantá
tum est, aspéctu tuae cle
méntiae prosplcias, et aeris 
tempériern misericórditer 
moderári dignéris: ut rese
cá to, atque absórpto óm
nium tribulórum, spina
rúmque squalóre, efficiátur 
foecúndum, et ad roaturitá
tem perfectam trlbuas per
venire: ut nos fámuli tul, 
licet indlgni, úberem tuó
rum donórum fructum cum 
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sük szent nevedet. A mi gratiárum actióne perci
Urunk Krisztus által. ~· piéntes, débitis atque ac
Amen. ceptábiles sancto nómini 

tuo laudes referre mereá
mur. Per Christum Dóminum nostrum. ~· Amen. 
EzutAn nyugat felé fordulva, a szokott módon elénekli a Liber 

generatiónis kezdetü evangéliumot. (1141. !.) UtAna: 
~· Boldog vagySzent Szűz l ~. Félix namque es sacra 

Márla és minden dicséretre a Virgo Maria, et omni laude 
legméltóbb: Mert belőled dignissima: Quia ex te ortus 
kelt fel az igazság napja, est Sol justitiae, Christus, 
Krisztus, a mi Istenünk. Deus noster. 

"8'. Imádkozz a népért, 8'. Ora pro pópulo, inter-
járj közbe a klérusért, véni pro cléro, intereéde pro 
esedezzél a jámbor női devóto femineo sexu: sén
nemért; érezze mindenki tiant omnes tuum juvámen, 
a te segitő kezedet, aki csak quicúmque célebrant tuam 
ünnepli a te szent emléke- sanetam eommemoratió
det. (És ismétlik:) Mert nem. (Et repétftur.) Quia 
belőled . • . ex e ortus. 

"8'. Dicsőség az Atyának 8'. Glória Patri, et Flllo, 
és Fiúnak és Szentléleknek. et Spiritui Sancto. (Et repe-
(És ismétlik:) Krisztus. tftur.) Christus Deus noster. 

Könyörögjünk. Kérve ké- Orémus. Te Dómine péti-
rOnk téged, Urunk, hogy mus et rogámus, ut hos fru
e vetésekre derűs szem- ctus séminum, tuis óculis 
mel és vidám arccal méltóz- serénis hilarfque vultu aspf· 
tassálletekinteni. Mert vala- cere dignéris. Sicut emm 
mint Mózes, a te szolgád ál- testátus es per fámulum 
tal megparancsoltad a zsidó tuum Móysen fflils Israel, 
népnek, hogy Egyiptomból ut egréssi ? terra Aegypti 
az Igéretföldjére jutva, ott in terram, quam eis datúrus 
az első zsenge termést a pa- eras, primitias frúctuum 
pokkal áldassák meg:ugyan- suórum ófferrent Sacerdőti
igy mi is kérjük irgalmas- bus benedicéndas: sic nos 
ságod segltségét e veté- orámus auxilium misericór
sekre, hogy a jég el ne diae tuae super bas ségetes, 
verje, vihar meg ne tépje, ut non grando eas succfdat, 
szél össze ne törje, száraz- non turbo subvértat, non 
ság ki ne égesse, árvíz el ne vis tempestátis detrúncet, 
pusztltsa; hanem őrizd meg non aeris serénitas exaes
épségben, és az emberek tes- tuet, et inundátio pluviá
tének és lelkének javára l rum non extérminet; sed 
teljesen megérlelni mé!tóz- incolúmes conservándo, pro 
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tassál. A mi Urunk l(risz-j usu animárum et corpórum 
tus által. Jl.. Amen. hóminum, ad pleníssimam 

l maturitátem perdúcere di
gnéris. Per Christum Dóminum nostrum. Jl.. Amen. 
Végül észak felé fordulva, a szakott módon eleneklik a Fuit 

in diébus Heródls k~zdetü evangéllumot. (1016. 1.) Utána: 
&. Az asszonytól szüle- Jl.. Inter natos mullerum 

tettek között nem támadt non surréxit major Joánne 
nagyobb Keresztelő János- Baptista. Qui viam Dómini 
nál. Ki az úr útját készí- praeparávit inerémo. "'·Fuit 
tette elő a pusztában. "'· 'l homo missus a Deo, cui 
Vala egy ember Istentől nómen erat Joánnes. (Et 
küldetve, kinek János vala repetltur.) Qui vlam Dómini 
a neve. (Ismétlik :) Ki az úr.l praeparávit in erémo. 

"'· Dicsőség az Atyának "'· Glória Patri, et Fllio, 
és Fiúnak és Szentléleknek. et Spiritui Sancto. (Et repe-
( Ismétlik:) Ki az úr. l tftur.) Qui viam. 

Könyörögjünk. Szentséges Orémus. Dómine sancte, 
Urunk, mindenható Atyánk, Pater omni potens, aetérne 
örök Isten, kérünk, küldd j Deus, quaesumus, emftte 
szent angyalaidat, hogy 1 sanctos Angelos tuos, ut de
e vetéseket védelmezzék l féndant ségetes nostras a 
meg a férgektől, kártékony vérmibus, ab ávibus, et Io
madaraktól, sáskáktól; hogy cústis; ut magnificétur nó
mindenütt dicsöltsék szent ; men tuum Deus in omni 
nevedet. A mi Urunk Krisz-jloco. Per Christum Dómi-
tus által. Jl.. Amen. num nostrum. Jl.. Amen. 

Hozzáfilzhető a sz ölök megáldtsa, ahol ilyenek vannak: 
Könyörögjünk. Isten, ki l . Orémus. Deus, qui spiri

lelki szőlőskertednek venyi- tuális vinéae tuae toto ter
géit az egész világon el.ter- rárum orbe pálmites exten
jesztetted, szólőhegyeink dis ti: móntlum nostrórum 
ültetvényeit tedd gyümöl- cuitúrarn ad bonióperis fruc
csözővé; áraszd e szőlöül- tum próvehe; his quoque 
tetvényekre áldásod + har- vineis bene+dictiónis tuae 
matát, védelmezd meg min- rórem infúnde, et a cunctis 
den csapás ellen és adj bli- prótege infestatiónibus, au
séges termést. A mi Urunk géque frúctuum eárum lar-
Krísztus által. gitátem. Per Christum Dó-

Jl.. Amen. minum nostrum. Jl.. Amen. 
Könyörögjünk. Szent Orémus. Dómine sancte, 

Urunk, mindenható Atyánk Pater omnlpotens, aetérne 
iirök lsten, ki az eget, a Deus, qui eaeium et terram, 
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földet, a tengereket és min- máre et ómnia creástl; te 
den t alkottál, esdve kérünk súpplices exorámus, ut frúc
tégea, hogy ezt az ültet- tum hunc terrénum bene~ 
vényt megáldani ~. meg- dicere, et sancti ~ ficáre, et 
szentelni ~ és gyarapitani multiplicáre dignéris: Ré
méltóztassál: töltsd megcsű- pleas nostra cellária, sive 
reinket és pincéinket bőséges habitácula, plenitúdine fru
gabona- és szőlöterméssel, méntl et vin i; ut Iaetántes 
hogy örvendező szivvel ma- in eis, referámus tibi Iau
gasztalhassunkésadhassunk des et grátias. Per Christum 
neked hálát. A mi Urunk Dóminum nostrum. 
Krisztus által. If.. Amen. If.. Amen. 

És a mindenható lsten- Et benedictio Dei omni-
nek, az Atyának + és Fiú- potentis, Pa~ tris, et Fl+
nak + és Szentléleknek ~ lii, et Spirítus ~ Sanct!, de
az áldása szálljon Ie erre a scéndat super hane creatú
vetésre és maradjon rajta ram ségetum, et máneat 
mindenkor. If.. Amen. semper. If.. Amen. 

Y. Áldjuk az Urat, alle- Y. Benedicámus Dómino. 
luja, alleluja, alleluja l If.. Allelúja, allelúja, alle! úja. 
Hála legyen Istennek, alle- If.. Deo grátias. Allelúja, 
l uj a, alleluja, alleluja l alle! úja, allelúja. 

A körmenet visszatér, közben a papság és az iskolisok szent 
himnuszokat és énekeket énekelnek. Mikor már közel vannak a 
templomhoz, elkezdik a Tégtd /sltn dicsirünk kezdetü (1447. 1.) 
himnuszt és ezt énekelve vonulnak be a templomba, ahol a szer
tartást a Boldogságos Szüzhöz vagy a templom védőszentjéhez 
intézett könyörgéSsel fejezik b~. 

A Keresztjáró napok klrmenete. 
A pap violaszinü palástot Olt, az oltár előtt térdreborul, 

a kar elénekli az Exáudi-t, a pap pedig a hozzátartozó ver
set és könyörgést. (1434. 1.) Ennek vél!eztével elkezdik a •Minden
szentek• litániáját. A .Szentséges Szliz Mária• elmondása utllln 
a menet megindul a kitűzött templomba, vagy ahol csak egy 
templom van, a kijelölt kereszthez (Innen a magyar neve 
•keresztjflró nap•), vagy valamely szentnek a szobrflhoz. Ahol 
templomba megy a körmenet, ott a litánia eléneklése után szent
misét mutatnak be és sok helyütt szentbeszédet ls mondanak, 
a keresztnél szentbeszédet tartanak. Azután mondjlllk el a könyör
géseket. Ha templomba ment a körmenet, az első könyörgés min
dig annak a templomnak a védőszentjéről szól, amelybe a körmenet 
ment; egyebütt az itt következő 3-ik könyörgést oA szent Kereszt
ről• mondják elsőnek. 

Krisztus Urunk feltáma-J De Resurrecti6ne. Ant. 
dásár61. Ant. Az úr fel táma- Surréxit Dóm in us de se-
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dott a slrból, ki érettünk a l púlchro: qui pro nobis pe
kereszten függött, allelujalll péndit in ligno, allelúja. 
f. Bizonnyal feltámadott az f. Surréxit Dóminus vere, 
úr, alieiujal ~· És megje-l allelúja. &. Et appáruit Si-
lent Simonnak, alleluja! móni, allelúja. 

Könyörögjünk: Deus, qui 594. l. 
A keresztjáró napokról. De die ipsarum Rogatió-

Ant. Kérjetek, és adni fog- num. Ant. Pétite, et accipié
nak nektek, hogy örömetek tis, ut gáudium vestrum sit 
teljes legyen; me rt maga az plénum; ipse enim Pater 
Atya szeret titeket, mint- amat vos, quia vos me arná
hogy ti is szerettetek engem, stis, et credidlstis, allelúja. 
és hittetek, alleluja l r. Ma- Y. Mane nobiscum Dómine, 
rad j velünk, Uram l alleluja l allelúja. &. Quóniam ad
ij. Mert esteledik, alleluja l vesperáscit, allelúja. 

Könyörögjünk: Praesta 637. 1. 
A szent Keresztr61. Ant. De Sancta Cruce. Ant. 

A szent keresztet magára Crúcem sanetam súbiit, qui 
vette, ki a poklot megron- inférnum confrtgit: accln
totta; hatalomba öltözött és ctus est poténtia, surréxit 
feltámadott harmadnapra, die tértia, allelúja. r. Dlcite 
alleluja. r. Hirdessétek a in natiónibus, allelúja. &. 
nemzetek _közt, alleluja. &. Quia Dóminus regnávit a 
Hogy az Ur uralkodik a ke. ligno, allelúja. 
resztfáró l, alleluja l 

Könyörögjünk: Deus, qui pro 1341. l. 
A boldogságos Szüz Máriáról. - De beáta Maria V. 

A rendes húsvéti antifona és könyörgés. 1461. l. 
Szent Péter és Pál aposto- De Sanctis Ap6stolis Petro 

lokr6l.Ant.Az igazakatyjok etPaulo. Ant. Fulgébunt ju
országában fényleni fognak, sti, sicut sol, in régno Patris 
mlnt a nap, alieiujal '/. Az eórum, allelúja. '/. ln óm
egész földre kiterjed az ő nem terram exívit sónus eó
hangjok, alleluja! ~· És a rum, allelúja. ~. Et in fínes 
földnek végső határáig el- orbis terrae verba eórum, 
hatottak igéik, alleluja l . allelúja. 

Könyörögjünk: Deus, cujus 1052. l. 

~egyházmegye véd6szentjér61. -De patr6no dioecéseos. 
(Az antifona és a könyörgés egyhtlzmegyénklnt vAitozik.) 

Minden szentr61. Ant., De 6mnibus Sanctis. Ant. 
Mennyeknek országában ln coeléstibus régnis San-
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van a sz.entek lakóhelye, ctórum habitátio est, alle
alleluja, és az ő boldogsá- !úja; et in aetérnum réquies 
guk örökké tart, alleluja! eórum, allelúja. r. Oaudéte 
'/. Örvendezzetek igazak az justi in Dómino, allelúja. 
úrban, alleluja! Jl., A járn- Jl.. Réctos decet collaudá
borokhoz illik a dícséret, al- tio, allelúja. 
lelujal 

Könyörögjünk. Isten, ki Orémus. Deus, qui nos 
minket minden szented em- ómnium Sanctórum tu ó
lé kezetével megörvendez- rum commemoratióne !ae
tetsz, kérünk, az ő érdemeik- tlficas: eórum, quaesumus, 
re ésesedezéseikrevértezzfel précibus et méritis, fac nos 
minket az örök üdvösség aetérnae salvatiónis praesi
fegyvereivel és engedd, hogy diis munfri; et concéde: ut 
egykor az ő boldog társasá- eórum beátae societáti me-
gukra méltók legyünk. reámur conjúngi. 

Bfinbocsánatért. Ant. Pro peccátis. Ant. Ne re-
Uram, ne emlékezzél meg minlscáris Dómine delfcta 
szülőink vétkeiről és a mi nostra, vel paréntum nostró
vétkeinkről és bűneinkért rum: neque vindictam su
ne állj bosszút rajtunk. mas de peccátis. r. Propi
r. Irgalmazz a mi bű-! tius esto peccátis nostris Dó
neinknek, Urunk. Ilt· A te l mine. Ilt· Propter nomen 
nevedért. tuum. 

Könyörögjünk: Exáudi quaesumus 1373. 1. 
A pápáért. Ant. Vele a l Pro Papa. Ant. Státuit ei 

béke szövetségét kötötte az Dóminus testamént um pacis, 
úr, hogy ő lesz fejedelme, e.t príncipem fecit eum : ut 
hogyőtésivadékátillesseafő- sit illi sacerdőtil dignitas in 
papi méltóság mindörökre.r. aeternum. r. Tu es Petrus. 
TePétervagy.Ilt. És erre a kő- ~ Et super hane petram 
sziklára épitern Egyházamat. aedificábo Ecclésiam meam. 

Könyörögjünk: Deus, ómnium 69. l. 
A hitetlenek és eretne- Contra ~ános et haeré-

kekért. Ant. Uram, törd ticos. Ant. Contere, Dómine, 
meg Egyhá~ad ellenségeinek fortitúdinem inimicórum 
hatalmát és széleszd el őket, Ecclésiae tuae, et dispérge 
hogy megismerjék, hogy illos; ut cognóscant, quia 
klvüled, Istenünk, nincs non est álius, qui pugnet pro 
más, ki érettünk harcoljon, l nobis, nisi tu, Deus noster, 
alleluja! r. Keljen föl az allelúja. r. Exsúrgat Deus, 
Isten és széledjenek el az et dissipéntur inimíci ejus, 

Misszále. 91 
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ő ellenségei, alleluja! Jl.. És l allelúja. Jl.. Et f(lgiant, qui 
fussanak szine elől, kik gyű- 1 odérunt eum, a fácie ej us, 
!ölik őt, alleluja! i allelúja. 

Könyörögjünk: Omnipotens 1360. 1. 
Esőért. Ant. Urunk, .Ki- Pro plúvia. Ant. Dómine 

rályunk l Ábrahám Istene l Rex, Deus Abraham l dona 
adj alkalmas esőt a föld szf- nobis plúviam super fáciem 
nére: hadd tudja meg ez a terrae, ut sciat pópulus iste, 
nép, hogy te vagy a mi 

1 

quia tu es Dóminus Deus 
Urunk Istenünk, alleluja t noster, allelúja. r. Rigans 
tr. Öntözd meg a hegyeket montes de superlóribus suis, 
a magasságból, alleluja! Jl.. 1l allelúja. Jl.. Et de fructu 
És műved gyümölcseivel tel-/ óperum tuórum satiAbitur 
jék meg a föld, alieiujal terra, allelúja. 

Könyörögjünk: Deus, in quo !397. l. 
Tiszta időért. Ant. Egek ' Pro serenitáte. Ant. Cón

kegyes alkotója, hiveid örök ditor alme siderum, aetérna 
világossága, ki biineink lux credéntium; qui pro pec
miatt méltán haragszol ránk; cátis nostris juste irascéris, 
de a hozzád kiáltók iránt et propitius es clamAntibus 
kegyelmes vagy: Urunk, ad te: Dómine, miserére 
könyörülj rajtunk; könyö- nostri, miserére nostri, Re
rülj rajtunk, világ Megvál- démptor mundi; et per in
tója, és a boldogságos, tercessiónem B. Mariae sem
mindenkoron Szűz Máriá- per Virginis, ac Sanctórum, 
nak és minden szenteknek Sanctárumque ómnium, da 
közbenjárására adj nekünk nobis serenitátem aeris; ut 
tiszta időt, hogy megismer- cognoscámus, quia tu es 
jük, hogy te vagy egyedül sólus Attissimus in aetér
a Fölséges mindörökké; alle- num, alle! úja. 
lujal r. Nyujtsd ki kezedet r. Emitte manum tuam 
a magasságból, alleluja t ij. de alto, alle! úja. ij. Et 
És ments meg minket az libera nos de áquis multis, 
árvizektől, alleluja! allelúja. 

Könyörögjünk: Ad te 1397. 1. 
Békességért. Ant. Urunk t l Pro pace. Ant. Da pacem 

adj békességet napjainkban; Dómine in diébus nostris: 
mert nincs más, ki érettünk quia non est álius, qui pu
harcoljon, csak egyedül te, gnet pro nobis, nisi tu, Deus 
Istenünk, alleluja! r. Bé- noster, allelúja. 8'. Fiat pax 
kesség legyen váradban, in virtúte tua, allelúja. ij. 
alleluja! ij. És bőség tor- Et abundántia in túrribus 
nyaidban, alieiujal tuis, allelúja. 
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Könyörögjünk: Deus, a quo 1368. l. 
(Ezután a kar énekli :) 

1443 

Vedd el, Urunk, rólunk Aufer a nobis, Dómine, 
minden gonoszságunkat : omnes iniquitátes nostras, 
hogy méltók legyünk tiszta ut ad Sancta Sanctórum pú
lélekkel bemenni a szentek ris mereámur mentlbus in-
szentjébe. trolre. 
Erre a körmenet visszaindul a templomba; útközben ezt énekelik : 

Hallgasd meg, hallgasd l Exáudi, exáudi, exáudi, 
meg, hallgasd meg, Urunk, Dóminel preces nostras. 
könyörgésünket. 1 

Mennybéli Atyaisten, ir-~ Pater de coelis Deusl 
galmazz minekOnk l miserére nobis l 

Irgalmazz, irgalmazz, ir-~· Miserére, miserérc, mi
galmazz népednek, kit meg- serére pópulo tuo, quem re
váltottál véreddel; ne hara- demfsti sánguine tuo; ne ln 
gudjál mlreánk örökkél l aetérnum irascáris nobisl 

Hallgasd meg stb. i Exáudi etc. 
Megváltó Fiúisten, irgal-~ Fili, Redémptor mundi 

mazz minekünk l Deus, miserére nobis. 
Irgalmazz, irgalmazz stb. Miserére, miserére etc. 
(Ily módon folytatják a litániát. Harmadnap, mikor a templom

hoz közeledik a menet, a •Téged, Isten, dlcsérünk•-et éneklik 
(1447. 1.) 

A templomba érve •A mennynek királyné asszo~ya• karéne
ket énekelik el és a hozzátartozó imádságot is elmondják (1461. i.), 
vagy a templom védöszentjéről emlékeznek meg, és ahol szokás, 
az Oltáriszentséggel áldást ad a pap. 

úmapl körmenet. 
Az utolsó evangélium után az áldozattevő pap kezébe veszi 

az imildandó Oltáriszentséget, klfordul a néphez és elkezdi éne
kelni : •Pange lingua gloriósb kezdeifi éneket. (L. 459. 1.) Ezután 
a kllrmenet megindul az első oltárhoz, énekelvén a pap által 
elkezdett éneket. útközben mondjuk el mi is Aquinói Szent 
Tamás e mélyértelmű himnuszát, utána pedig elmélkedjünk. 

l. Elmélktdés. Alaphangulata : imádás. Ma minden imádja 
az eucharisztikus űdvözltőt. Az Egyház Imádságával, körn.ene
tével, liturgiájával. Itt van a papság, a világi társadalom, öregek, 
ifjak serege, férfiak, nők. l(risztus tart diadalmenetet. Járjuk 
diadalmas lélekkel az ö útját. - Imádja az anyagi világ : mind az 
a drilga pompa, mellyel körülveuzUk l(lrályunkat. Imádja öt a 
gyertyafény, a harangzúgás, a lilba elé szórt rózsaszirom, az előtte 
égbesztilló tömjénfüst, a ragyogó júniusi nap. tn is imAdom és 
Igy megyek az első oiUrhoz. 
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Az els6 oltárnil valamely az OltArlszentségröl szóló énekből 
énekelnek egy verset, mlalatt a pap az oltllrra helyezett Szentséget 
megtömjénezi; az ének megszüntével a pap vagy a szerpap elénekli 
a Caro mea kezdetü evangéliumot. (699. 1.) Utiina következik: 

Y. Táplálta liket a búza l 8'. Clbávit eos ex ádipe 
zsírjával; alleluja l ~. És jól- fruménti, allelújal Jl.. Et 
lakatta őket mézzel a kö-1 de petra melle saturá~it eos; 
sziklából, alleluja! , allelúja. 

Könyörögjünk: Deus, qui nobis. 695. 1. 
A könyörgés utlln eléneklik a : Szent vagy, Uram l kezdetü 

éneket, mialatt a pap megtömjénezi a Szentséget, majd kezébe 
veszi s llldást ad vele. 

Ezután Ismét megindul a menet, mlközben a liturgia Aquinói 
Szent Tamfisnak Sacris solémnis kezdetü himnuszlit énekli. Imád
kozzuk mi is átérezve, megfontolva, rllgondolva: 

Szent ünnepet lakunk, fm mond: Vegyétek ezt, 
örömre mindenek l - Szlv- kel y hem, mit átadok. -
blll jövll dalunk zengjen dl- Igyátok, s enyhül a kereszt. 
cséretet l - Romján a ré
ginek újak teremjenek: -
Új tettek, új hit, új szlvekl 

A végsli éjtszaka em
léke ünnepel, - Amelren 
önmaga az úr osztotta e -
Húsvétnak .ételét,- együtt 
övéivel, - Mint azt az ős
atyák tették. 

fgy létesült ezen fensé
ges áldozat, -Örökre meg
leszen, s kegyelmet osztogat, 
- Az úr szolgálatát, osz
tás-vevés jogát, - Szen
telt kezeknek adta át. 

Az angyal ételét az ember 
élvezi, -A példa véget ért: 
Krisztus bevégezl; - Csa-

Amint a példakép: a bá- dálatos csoda l legfőbb Urát 
rá ny elfogyott, - Szent eszi- A szolga, koldus, föld 
Testét osztja szét, mit étkül pora l 
áldozott. - Igy vették tel-
jesen lit az apostolok, -~ Három személyben ~gy 
Ezt vallja, mondja szent felséges Istenünk, - Ugy 
hitem. nézzen ránk a kegY.t ahogy 

l 
mi tisztelünk; - usvényi

Testével élteti, ki holtra den vezess, és egykor adj 
bágyadott, - Vérével el-~ nekünk - Örök hazát, ó 
veszi a sajgó bánatot. - szent, kegyesi 

Utána pedig foglalkozzunk a következő elmélkedő gondo
latokkal: 

2. Elmllkedés. Alaphangulata: hdlaad6s. Elsősorban, amiről 
a himnusz zeng, az Oltilrlszentség alapltllsUrt. Azutiln azért az 
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ezer és ezer kegyelemért, melyet az Eucharisztiában és az Eucha
risztia által kaptam. A szentmlsékért, melyeknek áldozatos leve
gője vértanui és apostoll lelkületet sugall. A szentségimádásokért, 
melyeknek áldásos óraiban kristályosodtam. A szentáldozá
sokért, melyekben az emberi természetet levetve, az lsten része
sévé lettem. ó, mennyiért lehetünk és kell is háladatosaknak 
lennünk l 

A második olt•rnil ugyanolyan módon, mint az elsőnél, a 
Pétlte et dábitur (1374. 1.) kezdetű evangéliumot éneklik. Utána: 

r. Mennyei ken~eret adott r. Panem caeli dedit els, 
nekik, alieJujal !:ft. Az an- allelúja. If.. Panem angeló
gyalok kenyerét ette az ern- rum manducávit homo, al-
ber, alleluja l lel úja. 

Könyörögjünk. lsten, ki Orémus. Deus, qui glo-
azt akartad, hogy a rni l riósurn Córporis, et Sán
Urunk Jézus Krisztus testé- guinis Dórnini nostri jesu 
nek és vérének dicsőséges Christi mystérium nobis
rnisztériuma velünk marad- cum ma n ére voluísti; da no
jon: add meg, kérünk, hogy bis, quaesumus, e jus prae
jelenJétét úgy tiszteljük a séntiarn ita venerári in ter
földön, hogy egykor szfne ris, ut de ejus visióne gau
látásában örvendezni mél- dére mereámur in caelis. 
tók Jegyünk a mennyekben. Per eúmdern Christum Dó
Ugyanazon a mi Urunk minurn nostrum. Jl.. Amen. 
Krisztus által. Jl.. Amen. 

A többi, mint az első oltárnál. Áldás után a menet a harmadik 
oltárhoz indul,· a Verbum su pérnum kezdet ű himnuszt énekelve: 

Leszállt az égi szent Ige, l A földre szállt: lett jóbarát; 
De el se hagyta az Atyát, Velünk evett: lett ételünk; 
Nagy rnűve hívta őt ide, Váltságul állta a halált; 
Midőn az élet estre járt. Örök honában úr velünk. 

Halálra szánta már a bűn, 
Az árulás, a Golgota, 
S 6 még az élet étkeül 
Ajánlja önmagát oda. 

Szerel me drága zálogát: 
Szent teste, vére ételét 
Két színbe rejtve adta át, 
Hogy Igy egész-magát 

egyék. 

Kegyelmes Ostya, áldozat; 
Az égi ajtó kulcsa vagy; 
Nyögünk gonosz viszályokat, 
Segits, a bűnben el ne hagyj! 

Háromszemélyű Istenünk, 
Nevednek hála, tisztelet ! 
Az égi honban adj nekünk 
Örökre boldog életet. 

l Amen. 
Ezalatt elmélkedhetünk is a következő gondolatokon : 
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3. Elmélktdts. Alaphangulata : az tTijtSzttlés. Most is, a kör
menet alatt ls, mennyi bánthatja az Ur eucharisztikus Szlvét. 
A közönyösség az Élet Kenyere iránt ; a hitetlenség az Oltári· 
szentség Iránt; tiszteletlenség, nyegleség a bámészkodó klváncslak 
részéről ; az élet küzdelmelben elfáradt emberek fásultsága. es a 
magam lanyhasága ; sok géptes szentáldozásom ; elfecsérelt szent
misém ; elmulasztott szentáldozó11som. És a bűneim ? l - Mlt adjak 
engesztelés gyanánt? Először megbocsó11tást. Igen, megbocsátok 
mosolyogva mindazoknak, akik engem megbántottak. Kik azok? ... 
AzuUn türelmet. Elviselem az engem ért megalilztatásokat, mellíl
zéseket, szenvedéseket, bajokat. Mlk azok? .•. Végül er6s elhatá
rozásomat. Új ember, más ember leszek. Mit ls mond a himnusz? 
•Romján a réginek újak teremjenek l• - •ÚJ tettek, új hit, új 
szlvek l> 

A barmadlk olürnél ugyanolyan módon mint az elílzönél, a 
Habéte kezdetü (1386. t.) evangéliumot éneklik. Utána: 

W. l(enyeret adtál nekik W. Panem de caelo prae-
a mennyból, alleluja. ~. stitlstl eis, allelúja. ~· 
Mlnden gyönyörűséggel tel- Omne delectaméntum in 
jeset, alleluja. se habéntem, allelúja. 

Könyörögjünk: Fac nos (700. J.), a többi mlnt az első oltó11rnál. 

Ezután a mtnet a negyedik oltárhoz Indul. ÚtkO:&ben a 
szentmlse sequentláját énekli a kar: ol..auda Sion• (lásd 697. l.). 
Ekkor a következő gondolatokon elmélkedhetünk. 

4. Elmtlktdés. Alaphangulata : ktrés. De először nem magamra 
gondolok. Nem akarok imádságomban sem magamba gubózott önös 
lélek lenni. Az úrra gondolok. !(érem, hogy őt az ittlevők mentöl 
jobban szeressék l Hogy a bűnösOk megtérjenek ! Hogy a JanyhAk 
lángra gyulladjanak l Hogy az eucharisztikus Szent Szlv onzflga 
jöjjOn el a földre. - Azután az Egyházra. A Szentatya szándékai 
teljesüljenek. Az eretnekek, sukadárok, J)9gányok megtérésUrt 
A liturgikus· apostolság sikeréért, hogy az úr neve megs:&enteltes
sék. - Majd s;erettelmért. l(tk? •.. És mit kivánjak nekik? ..• 
Elsllsorban lelkieket. - Végül magamért is, hogy küiOnb lehessek. 
Nem, nem ezért. Hanem azért, hogy akármilyen is vagyok, csak 
mlndlg az úré lehessek l 

A neuedik olürnél ugyanolyan módon, mint az előzönél, az 
ln princlpio kezdetű (585. t.) evangéllumot éneklik. Utána: 

W. Kenyeret növesztesz l W. Edúcas panem de 
a földből, alleluja. ~· És terra, allelúja. ~. Et vinum 
bort, mely megvidámltja az llaetlflcet cor h6minis, alle-
ember szlvét, alleluja. lúja. 

Könyörögjünk : Deus, qui nobis (695. 1.) a többi, mlnt az 
ellő oltArnál. 
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Midőn a menet visszajövet a templomhoz közeledik, a kar 
a templomban a •Téged lsten, dicsérünk• kezdetű (lásd alább) 
hálaéneket énekli ; azután a pap a szokásos módon szentségi 
áldást (1464. 1.) ad s a szertartás véget ér. 

Te Deum. 

T
éged lsten, dicsérünk, -~Te Deum laudántus : -
téged úrnak ismerilnk. , te Dóminum confitémur. 

Téged, örök Atyaisten, -~ Te aetérnum Patrern -
áld az egész földön minden. omnis terra venerátur. 

Neked mindnyájan az an- Tibi omnes Angeli, - tibi 
gyalok, - egek és ha tal- 'i· Caeli, et univérsae Potestá-
masságok, tes: 

Kerub- és szeráf-seregek, l Tibi Chérubim et Séra
- szüntelen Igy énekelnek: phim- incessábili voce pro

Szent, szent, szent vagy. 
- Seregek szent Istene 
vagy. 

Teljesek dicsőségednek -
fölségével föld és egek. 

Téged az apostoloknak -
szent karai magasztalnak. 

Téged a szent próféták
nak - lelkei dicsérve áld
nak. 

Téged dicsőit imádva -
a mártirok sokasága. 

Téged a föld kerekségén 
- szentegyházad vall és dl
csér. 

Téged áld, ó, véghetetlen 
- nagy fölségű Atyaisten. 

S egyszülött Fiadat áldja, 
- kinek tisztelet és hála. 

S a vigasztaló Szentlelket, 
- kitlll nyerjük a kegyelmet. 

Krisztus! Dicsőiég Ki· 
rálya, 

S lsten Fia, légy imádva. 

Te hogy az embert meg
mentsed, - szűz méhében 
vettél testet. 

clámant: 
Sanctus, - Sanctus, -

Sanctus - Dóminus Deus 
Sábaoth. 

Pleni sunt caeli et terra -
majestátis glóriae tuae. 

Te gloriósus - Apostoló
rum chorus, 

Te Prophetárum - laudá
bilis númerus, 

Te Mártyrum candidá
tus - laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum -
sancta confitétur Ecclésia, 

Patrem - imménsae ma
jestátis; 

Venerándum tuum ve
rum - et únicum Fflium; 

Sanetum quoque - Pará
elitum Spiritum. 

Tu Rex glóriae, - Chri
ste. 

Tu Patris - sempitérnus 
es Fllius. 

Tu, ad liberándum suscep
túrus hóminem, - non hor
rulsti Virginis úterum. 
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Halál fullánkját elvetted 
- s megnyitád nekünk a 
mennyet. 

lsten jobbján ülsz az ég
ben- az Atya dicsőségében. 

Hisszük, mint világ bi
rája, - jösz ítélni a világra. 

Téged azért, Uram, ké
rünk, légy oltalmunk, légy 
vezérünk, -Kiket szent vé
red nagy árán - megváltot
tál a keresztfán. 

Engedj részt a dicsöség
ben- szenteidnek seregében. 

Üdvözüljön, Uram, né
ped, - nyerjen áldást örök
séged. 

Légy vezére boldogságra, 
- légy jutalma s koronája. 

Mindennap dicsérünk Té
ged. 

Szent nevedet áldja néped. 

Orizz meg ma bűntlll 
minket - és bocsásd meg 
vétkeinket. 

Könyörülj rajtunk, úr
isten l - Könyörülj te hl
vei den. 

Legyen irgalmad miraj
tunk, - amint benned van 
bizalmunk. 

Benned van, Uram, re
ményünk, - ne hagyj soha 
szégyent érnünk. 

"f. Áldjuk az Atyátés Fiút, 
a Szeottélek lstennel együtt. 
lfr. Dicsérjük és magasz
taljuk mlndörökké. 

Könyörögjünk. Minden
ható, örök lsten,· ki szolgá
idnak megadtad, hogy az igaz 

Tu, devlcto mortis acú
leo, - aperuísti credéntibus 
regna caelórum. 

Tu ad déxteram Dei se
des, - in glória Patris. 

judex créderis - esse 
ventúrus. 

Te ergo quaésumus, tuis 
fámulis súbveni, - quos 
pretióso sánguine redemísti. 

Aetérna fac cum Sanctis 
tuis - in glória numerári. 

Salvum fac pópulum tu
um, Dómine, - et bénedic 
hereditáti tuae. 

Et rege eos, - et extólle 
illos usque in aetérnum. 

Per slngulos dies - be
nedlcimus te 

Et laudámus nomen tu
um in saeculum, - et in 
saecuium saeculi. 

Dignáre, Dómine, die isto 
- sine peccáto nos custo
díre. 

Miserére nostri, Dómine, 
- miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dó
mine, super nos, - quem
ádmodum sperávimus ln te. 

ln te, Dómine, sperávi :
non confúndar in aetérnum. 

"f. Benedicámus Patrem 
et Filium cum Sancto Spi
ritu. lfr. Laudémus et super
exaltémus eum in sáecula. 

Orémus. Omnlpotens,sem
pitérne Deus, qui dedlsti 
fámulis tuls in confesslőne 
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hitvallásban az örök Szent- verae fidei aetérnae Trini
háromság dicsőségét meg- tátis glóriam agnóscere, et 
ismerjék s fölségének hatal- in poténtia majestátis ado
mában imádják az egysé- l rá re unitátern: quáesumus; 
get: kérünk, hogy ugyan- ut, ejúsdem fidei firmitáte, 
azon hit ereje nlindig és ab ómnibus semper muniá
minden bajtól őrizzen meg mur advérsis. 
minket. 

lsten, kinek irgalmassága 
megszámlálhatatlan, és jó
ságának kincse véghetetlen: 
hálát adunk szent Fölséged
nek minden ajándékaidért, 
és kegyességed előtt szünte
len esdekelünk: hogy ki a 
hozzád folyamodók kérését 
teljesfted, őket soha el nem 
hagyva, az örökkétartó ju
talmakra vezesd. A mi. 

lJ.. Arnen. 

Deus, cujus misericórdiae 
non est númerus et bonitátis 
infinitus est thesáurus, piis
simae roajestáti tuae pro 
collátis donis grátias ágimus, 
tuam semper eleméntiam 
exorántes, ut, qui peténti
bus postuláta concédis, eós
dem non déserens, ad prae
rnia futúra dispónas. Per 
Christum Dóminum nost
rum. 

!J.. Amen. 

Litánia jézus legszentebb nevérlll. 

Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz ne-

künk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Jézus, hallgass minket l 
Jézus, hallgass meg minketl 
Mennybeli Atyaisten,1 

Megváltó Fiúisten, 

Szentlélek-Úristen, 
Szentháromság egy lsten, 
Jézus, az élő Isten Fia, 
jézus, az Atyának fényes-

sége, 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 
jesu, audi nos. 
jesu, exáudi nos. 
Pater de caelis, Deus,1 

Fili, Redémptor mundi, 
Deus, 

Spirítus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus, 
jesu, Fili Dei vivi, 
jesu, splendor Patris, 

Jézus, az örök világosság- jesu, candor lucis 
nak fényessége, l nae, 

aetér-

Jézus, a dicsőség királya, jesu, rex glóriae, 

• • Irgalmazz nekUnk ! ' Miserére nobis. 
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jézus,azigazságosságnapja,1 l jesu, sol justftiae,l 
jézus, a boldogságos szűz 1 Jesu, Fili Mariae VIrginis, 

Máriának Fia, · 
Szeretetreméltó jézus, l jesu amábilis, 
Csodálatos jézus, 'l jesu admirábilis, 
Jézus, erős lsten, jesu, Deus fortis, . 
Jézus, a jövó élet Atyja, Jesu, pater futúri saeculi, 
Jézus,anagytanácsAngyala, jesu, magni consllii ángele, 
Leghatalmasabb jézus, Jesu potentlssime, 
Legtürelmesebb Jézus, jesu patientlssime, 
Legengedelmesebb jézus, Jesu obedientlssime, 
Szelid és alázatos szfvű jesu, mitls et húmilis cor-

jézus, l de, 
jézus, a szűzesség kedvelője, jesu, amátor castitátis, 
jézus, szeret6 barátunk, jesu, amátor noster, 
jézus, a béke Istene, jesu, Deus pacis, 
jézus, az élet szerz6je, jesu, auctor vitae, 
jézus, az erények példaképe, Jesu, exémplar virtútum, 
jézus, a lelkek buzgó ke- jesu, zelátor animárum, 

res6je, 
jézus, a mi Istenünk, 
Jézus, a mi menedékünk, 
Jézus, a szegények atyja, 
jézus, a hivek kincse, 
Jézus, jó pásztor, 
jézus, igaz világosság, 
jézus, örök bölcseség, 
jézus, végtelen jóság, 
jézus, utunk és életünk, 
jézus, az angyalok öröme, 
jézus, a patrtarkák királya, 
jézus, az apostolok mestere, 
Jézus, az evangelisták ta-

nitója, 
jézus, a vértanuk erllssége, 
jézus, a hitvallók világos

sága, 
jézus, a szüzek tisztasága, 
Jézus, minden szentck ko

ronája, 
Légy irgalmas! Kegyel

mezz nekünk, Jézus! 

1 lr~:alman nekünk l 

je::u, Deus noster, 
Jc&:J, refúgium nostrum, 
jesu, pater páuperum, · 
jesu, thesáure fidélium, 
jesu, bone pastor, 
jesu, lux vera, 
jesu, sapiéntia aetérna, 
jesu, bónitas infinlta, 
jesu, via et vita nostra, 
jesu, gáudium Angelórum, 
jesu, rex Patriarchárum, 
jesu, magister Apostolórum, 
jesu, doctor Evangelistá-

rum, 
jesu, fortitúdo Mártyrutu, 
jesu, lumen Confessórum, 

jesu, púritas VIrginum, 
jesu, coróna Sanctórum 

ómnium, 
Propltius esto, parce nobis, 

jesu. 

1 Miserere nobia. 
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Légy irgalmas! Hallgass 
meg minket, jézust 

Minden gonosztól,2 
Minden bűntől, 
A te haragodtól, 
Az ördög incselkedéseitől, 
A tisztátalan lélektől, 
Az örök haláltól, 
Sugallataid elhanyagolásá-

tól, 
Szent megtestesülésed titka 

által, 
Születésed által, 
Gyermekséged által, 
Isteni életed által, 

Fáradalmaid által, 
Haláltusád és szenvedésed 

által, 
Kereszted és elhagyatott-

ságod által, 
Ellankadásod által, 
Halálod és temetésed által, 

Föltámadásod által, 
Mennybemeneteled által, 
A legméltóságosabb Oltári-

szentség szerzése által, 
Örömeid által, 
Dicsőséged által, 
Isten Báránya, ki elveszed 

a világ bűneit, kegyel
mezz nekünk, jézus l 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ bűneit, hallgass 
meg minket, jézust 

Isten Báránya, ki elveszed 
a világ bűneit, irgal
mazz nekünk, jézust 

jézus, hallgass minket, 
jézus, hallgass meg min

ketl 

• Ments meg minket, jézus l 

Propftius esto, exáudi nos, 
jesu. 

Ab omni malo,2 
Ab omni peccáto, 
Ab ira tua, 
Ab insfdiis diáboli, 
A spiritu fornicatiónis, 
A morte perpétua, 
A negléctu inspiratiónum 

tuárum, 
Per mystérium sanctae 

incarnatiónis tuae, 
Per nativitátem tuam, 
Per infántiam tuam, 
Per divinissimam vitam 

tu am, 
Per labóres tuos, 
Per agóniam et passiónem 

tuam, 
Per crucem et dereHetió

nem tuam, 
Per languóres tuos, 
Per mortem et sepultú-

ram tuam, 
Per resurrectiónem tuam, 
Per ascensiónem tuam, 
Per sanctissimae Eucharf-

stiae institutiónem tuam, 
Per gáudia tua, 
Per glóriam tuam, 
Agnus Dei, qui tollis pec

cáta mundi, parce nobis, 
jesu. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, exáudi nos, 
jesu. 

Agnus Dei, qui tollis pec
cáta mundi, miserére no
bis, jesu. 

jesu, audi nos. 
jesu, exáudi nos. 

• Libera nos, jesu. 
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l 
Könyörögjünk. Urunk 1 Orémus. Dómine jesu 

jézus Krisztus, te azt mon- 1 Christe, qui dixlsti: Pétite, 
d ottad: kérjetek és adatik 'l et accipiétis; quaerite, 
nektek, keressetek és talál- 1 et inveniétis; pulsáte, et 
tok, zörgessetek és meg-J a periét ur vobis: quaesumus, 
nyittatik nektek: kérünk, l da nobis peténtibus divinis
add meg nekünk könyörgé- 1 simi tui amóris afféctum, ut 
silnkre isteni szeretetednek 1 te toto corde, ore et ópere 
érzelmét, hogy téged teljes 1 diligámus, et a tuR num
szfvból, szóval és tettel sze- quam laude cessémus. 
ressünk és dicsérni soha 
meg ne szűnjünk. 

Adj nekünk, Urunk, szent Sancti Nóminis tui, Dó-
neved iránt egyaránt féle!- 1 mine, timórem páriter et 
met és örök szeretetet, mert J amórem fac nos habére per
gondviselésedtól soha meg 

1 

pétuum: quia numquam tua 
nem fosztod azokat, akiket gubernatióne destltuis, quos 
szereteted állhatatosságára l in sollditáte tuae dllectlónis 
tanítasz: Ki élsz és ural- instltuis: Qui vivis et regnas 
kodol mindörökön örökké. in saecula saeculórum. 

fi.. Amen. J!,. Amen. 

Litánia Jézus Szent Szivérin. 

Uram, irgalmazz nekünk l i Kyrie, eléison. 
Krisztus, kegyelmezz ne- Christe, t'léison. 

künk! 
Uram, irgalmazz nekünk! Kyrie, eléison. 
Krisztus, hallgass minketl Christe, audi nos. 
Krisztus, hallgass meg 1 Christe, exáudi nos. 

minketl 
Mennyei Atyaisten,1 

Megváltó Fiúisten, 
Pater de caelis, Deus,1 

Fili, Redémptor mundi, 
, Deus, 

Szentlélek Úristen, l Splritus Sancte, Deus, 
Szentháromság egy lsten, Sancta Trinitas, unus Deus, 

jézus Szfve, az örök Atya Cor jesu, Filii Patris ae-
Fiának Szíve, térni, 

jézus Szíve, a Szűzanya Cor jesu, in sinu Virginis 
méhében a Szentlélektlll Matris a Spiritu Sancto 
alkotott Szív, 1 formátum, 

' Irgalmazz nekünk l 1 Miserére nobis. 
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jézusSzíve, az Isten igéjével\ Cor jesu, Ver bo Dei sub-
lényegilegegyesitettSziv,t stantiáliter unítum, t 

jézus Szive, végtelen föl- Cor jesu, majestátis in-
ségű Sziv, finitae, 

jézus Szíve, lsten szent Cor jesu, templum Dei 
temploma, sanctum, 

jézus Szive, a Magasság- Cor jesu, tabernáculum 
belinek szent szekrénye, Altissimi, 

jézus Szive, Isten háza és Cor jesu, domus Dei et 
a mennyország kapuja, porta caeli, 

jézus Szíve, a szeretet lán-1 Cor jesu, fornax ardens 
goló tűzhelye, caritátis, 

jézus Szive, az igazságos- Cor jesu, justitiae et arnó-
ság és szeretet tárháza, ris receptáculum, 

jézus Szive, jósággal és sze- Cor jesu, bonitáte et 
retettel teljes Sziv, amóre plenum, 

jézus Szíve, minden erény Cor jesu, virtútum óm-
mélysége, nium abyssus, 

jézus Szive, minden dicsé- Cor jesu, omni laude di-
retre legméltóbb Szfv, gnissimum, 

jézu& Szive, minden sziv Cor jesu, rex et centrum 
királya és középpontja, ómnium córdium, 

Jézus Szfve, melyben a böl- Cor jesu, in quo sunt om-
cseségnek és tudomány- nes thesáuri sapiéntiae et 
nak összes kincsei meg- sciéntiae, 
vannak, 

jézus Szfve, melyb~n az 
lstenség egész teljessége 
lakozik, 

jézus Szfve, melyben a 
mennyei Atyának kedve 
telt, 

Cor jesu, in quo hábitat 
omnis plenitúdo divinitá
tis, 

Cor jesu, in quo Pater 
sibi bene complácuit, 

jézus Szíve, melynek tel- Cor jesu, de cujus pleni-
jességéből mindannyian túdine omnes nos accépi-
merltettűnk, mus, 

jézus Szive, az örök hal- Cor jesu, desidéTium cól-
mok kivánsága, lium aeternórum, 

jézus Szíve, béketűrő és ' Cor jesu, pátiens et mul-
nagy irgalmasságú Szfv, tae misericórdiae, 

jézus Szíve, dúsgazdag Cor jesu, dives in omnes 
mindazok iránt, kik hoz- qui invocant te, 
zád folyamodnak, 
--------·- ---···-·-- ···---------
l Irgalmazz nekünk l l Miserére nobis. 
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jézus Szive, az élet és l Cor jesu, fons vitae et 
szentség forrása,t sanctitátis,t 

jézus Szive, vétkeinkért Cor jesu, propitiátlo pro 
engesztelő áldozat, peccátis nostris, 

jézus Szíve, gyalázatokkal Cor jesu, saturátum op-
tetézett Sz i v, próbriis, 

inkért megtört Sziv, scélera nostra, 
jézus Szive, gonoszsága- .

1 

Cor jesu, attritunt propter 

jézus Szive, mindhalálig Cor jesu, usque ad utor-
engedelmes Sziv, 1 tem obédiens factum, 

Jézus Szive, lándzsával át- : Cor jesu, Jáncea perforá-
döfött Szív, ' tum, 

jézus Szive, minden vi-/ Cor jesu, fons totfus con-
gasztalás kútfeje, solatiónis, 

Jézus Szive, életünk és fel- Cor jesu, vita et resur-
támadásunk, réctio nostra, 

jézus Szíve, békességünk Cor jesu, pax et reconci-
és engesztelésünk, liátio nostra, 

jézus Szíve, bűnösök áldo- Cor jesu, victinta pecca-
zatja, tórum, 

jézus Szive, benned re- , Cor jesu, salus in te spe-
ntényilik üdvössége, J rántium, 

Jézus Szíve, benned kimú- Cor jesu, spes in te m<.-
lók reménysége, riéntium, 

jézus Szive, minden szen- Cor jesu, dellciae San-
tek gyönyörűsége, ctórum ómnium, 

Isten Báránya, ki elveszed Agnus Dei, qui tollis pec-
a világ bűneit; kegyel- cá ta mundi, parce nobis, 
mezz nekünk, Uram! Dómine. 

Isten Báránya, ki elveszed Agnus Dei, qui tollis pec-
a világ bűneit; hallgass cá ta mundi, exáudi nos, 
meg minket, Uram! Dómine. 

lsten Báránya, ki elveszed Agnus Dei, qui tollis peccáta 
a világ bűneit; irgal- mundi, miserére nobis. 
mazz nekünk. 

1. Szelid és alázatos szivű 
jézus, 

~. Alakítsd szivünket a te 
Szived szerint. 
Könyörögjünk. Minden

ható, örök lsten l te
kints a te szerelmcs Fiad 

1 Irgalmazz nekünk l 

r. jesu mitis et húmilis 
Corde. 

~· Fac cor nostrum se
cúndum Cor tuum. 
Orémus. Omnipotens sem

pitérne Deus, réspice in Cor 
dilectissimi Filii tui, et in 

t Mlseréreo nobis. 
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Szlvére és mindama ·dicsé-l laudes et satisfactlónes, 
retre és elégtételre, melyet quas in nómine peccatórum 
a bűnösök nevében irántad tibi persólvit, iísque miseri
lerótt, és nekik, kik irgal- córdiam tuam peténtibus tu 
masságodért esdekelnek, véniam concéde placátus, 
adj megengesztelődve bo- in nómine ejúsdem Fílii tui 
csánat ot ugyanazon szent Jesu Christi: Qui tecum vi
Fiad Jézus Krisztus nevé- vit et regnat in unitáte Spi
ben: Ki veled él és uralkodik rítus Sancti Deus, per óm
a Szentlélekkel egyetemben, nia saecula saeculórum. 
Isten, mindörökön örökké. ~. Amen. 
~.Amen. 

Felajánlás Jézus szentséges Szívéhez. 
edes Jézus, az emberi nem Megváltója, tekints reánk, 

kik alázatosan leborulunk oltárod előtt. Tieid vagyunk, 
tieid akarunk lenni; hogy pedig annál szorosabb össze
köttetésben lehessünk veled, Ime ma mindegyikünk önként 
a te szentséges Szlvednek szenteli magát. Téged ugyan 
sokan sohasem ismertek; parancsaidat megvetve, téged, 
sokan visszautasltottak. Irgalmazz mindnyájuknak, jósá
gos Jézus és vonj a te szent Sz!vedhez mindenkit. 

Légy királya, Urunk, nemcsak a te hiveidnek, akik 
sohasem távoztak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, 
akik elhagytak; add, hogy ezek az atyai házba csakhamar 
visszatérjenek, hogy el ne vesszenek a nyomorban és ínség
ben. Légy királya azoknak, akiket téves vétekedések tar
tanak fogva, vagy akiket egyenetlenkedés tart elszakltva 
s hidd vissza öket az Igazság kikötöjébe s a hit egységébe, 
hogy rövid idő mulva legyen egy akol és egy pásztor. Légy 
királya végül mindazoknak, akik a pogányok régi babona
ságában slnylödnek, s ne vonakodjál őket a sötétségból 
visszavezetni lsten világosságába és országába. Adj, Urunk, 
a te Egyházadnak sértetlenül biztos szabadságot. adj min
. den nemzetnek békességes rendet; tedd, hogy a föld sarkai 
ugyanezen egy szózattól visszhangozzanak: Legyen dícsé
ret az isteni Szlvnek, mely által nekünk üdvösségünk tá
madt; övé a dicsöség és tisztelet mindörökké. Amen. 

Lorett61 litánia a boldogságos Szüzröl. 
Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, kegyelmezz ne

künk! 
l Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

l 
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Uram, irgalmazz nekünk! 
Krisztus, hallgass minket l 
Krisztus, hallgass meg 

minketl 
Mennybell Atyaisten,1 

Megváltó Fiúisten, 

Szentlélek úristen, 
Szentháromság egy lsten, 
Szentséges szűz Mária,1 

lstennek szent anyja, 
Szüzeknek szent Szűze, 
Krisztusnak szent anyja, 
Isteni kegyelem anyja, 
Tisztaságos anya, 
Szepilitelen szűz anya, 
Sérelem nélkül való anya, 
Szűz virág szent anya, 
Szeretetreméltó anya, 
Csodálatos anya, 
jótanács anyja, 
Teremlllnknek anyja, 
Üdvözltönk anyja, 
Nagyokosságú Szűz. 
Tisztelendő Szűz, 
Dicsérendő szent Szűz, 
Nagyhatalmú szent Szűz, 
Irgalmas Szűz, 
Hűséges Szűz, 
Igazságnak tükre, 
Bölcseség széke, 
Örömünk oka, 
Lelki edény, 
Tiszteletes edény, 
Ájtatosság jeles edénye, 
T1tkos értelmű rózsa, 
Dávid királynak tornya, 
Elefántcsont torony, 
Mária aranyház, 
Frigynek szent szekrénye, 
Mennyország ajtaja, 

l Irgalmazz nekünk l 
2 Könyörögj érettünk l 

Kyrie: eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

Pater de caelis, Deus,1 

Fili, Redémptor mundi; 
Deus, 

Spirítus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus, 
Sancta Marla,2 
Sancta Dei Génitrix, 
Sancta Virgo virginum, 
Mater Christi, 
Mater divinae grátiae, 
Mater puríssima, 
Mater castlssima, 
Mater invioláta, 
Mater intemeráta, 
Mater amábilis, 
Mater admirábilis, 
Mater boni Consllil, 
Mater Creatóris, 
Mater Salvatóris, 
Virgo prudentíssima, 
Virgo veneránda, 
Virgo praedicánda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidélis, 
Spéculum justitiae, 
Sedes sapiéntiae, 
Causa nostrae laetítiae, 
Vas spirituále, 
Vas honorábile, 
Vas inslgne devotiónis, 
Rosa mystica, 
Turris Davídica, 
Turris ebúrnea, 
Domus áurea, 
Foederis arca, 
jánua caeli, 

1 Miserére nobis. 
2 Ora pro nobis. 
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Hajnali szép csillag,2 j Stella matutfna,2 
Betegek gyógyítója, Salus infirmórum, 
Bűnösök menedéke, Refúgium peccatórum, 
Szomorúak vigasztalója, Consolátrix affictórum, 
Keresztények segitsége, Auxilium Christianórum, 
Angyalok királynéja, , Regina Angelórum, 
Patriárkák királynéja, 1 Regina Patriarchárum, 
Próféták királynéja, Regina Prophetárum, 
Apostolok királynéja, l Regina Apostolórum, 
Vértanuk királynéja, ! Regina Mártyrum, 
Hitvallók királynéja, l Regina Confessórum, 
Szűzek királynéja, Regina Virginum, 
Minden szentek királynéja, Regina Sanctórum ómnium, 
Eredeti bíln nélkül fogan- Regina sine !abe origináli 

tatott királyné, concépta, 
Szentolvasó knálynéja, Regina sacratfssimi Rosárii, 
Béke királynéja, Regina Pacis, 
Magyarok Nagyasszonya,* Patrona Hungáriae, * 
lsten Báránya l ki elveszed Agnus Dei, qui tollis peccáta 

a világ bűneit, kegyel- mundi, parce nobis, Dó-
mezz nekünk, Uram! mine. 

lsten Bárányai ki elveszed Agnus Dei, qui tollis peccáta 
a világ bűneit, hallgass mundi, exáudi nos, Dó-
meg minket, Uram! mine. 

lsten Báránya t ki elveszed Agnus Dei, qui tollis pec-
a világ bűneit, irgalmazz cáta mundi, miserére 
nekünk. nobis. r. Imádkozzál érettünk r. Ora pro nobis, sancta 

lstennek szent Anyjal :ij.. Dei Oénitrix. :ij.. Ut digni 
Hogy méltók lehessünk efficiámur promissiónibus 
Krisztus ígéreteire l Christi. 

Könyörögjünk. Engedd, Orémus. Concéde nos fá· 
kérünk, úr lsten, hogy mi, a mulos tuos, quaésumus, Dó· 
te szolgáid, folytonos lelki és mine Deus, perpétua mentis 
testi jólétnek örvendhessünk et córporis sanitáte gau
és a boldogságos, mindenko- dére, et gloriósa beátae Ma
ron szeplőtelen Szűz Máriá- rfae semper Virginis inter
nak dicső közbenjárása által cessióne a praesén ti liberád 
a jelen szomorúságtól meg- -tristftia et aetérna pérfrui 
szabadulva, örökkétartó örö- laetitia. Per Christum Dó
met élvezzünk. A mi Urunk minum nostrum. 
JézusKrisztusáltal.~.Amen. ~· Amen. 

2 Könyörögj érettünk l 2 Ora pro nobis. 
• Csak Magyarországon mondják. 

MissJJ;ále. 92 
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Oltalmad alá futunk, Is-l Sub tuum praesfdium con· 
tennek szent Anyja, kö- fúgimus, sancta Dei Gé
nyörgésünket meg ne vesd nitrix, nostras deprecatió
szükségünk idején, hanem nes ne despiclas in neces
oltalmazz meg minket min- sitátibus nostris, sed a perí
den veszedelemtől, minden- culis cunctis libera nos sem
koron, dicsőséges és áldott per, Virgo gloriósa, et bene
Szűz, mi Asszonyunk, mi dlcta, Dómina nostra, Me
Közbenjárónk, mi Szószó- diátrix nostra, advocáta no
lónk; engeszteld meg ne- stra; tuo Fflio nos reconcf
künk szent Fiadat, ajánlj lia, tuo Fílio nos comménda, 
minket szent Fiadnak, mu- tuo Filio nos repraesénta. 
tass be minket szent Fiad- Amen. 
nak. Amen. 

t. Imádkozzál érettünk, t. Ora pro nobis, beatís-
Szent Józsefi sime joseph. 

:fl.. ·Hogy méltók lehes- :fl.. Ut digni efficiámur 
sünk Krisztus ígéreteire. promissiónibus Christi. 

Könyörögjünk. Kérünk Orémus. Sanctissimae 
téged, Úristen, legszentebb Genitricis tuae Sponsi, quae
szűz Anyád jegyesének ér- sumus, Dómíne, méritis ad
demei által, segits, hogy juvémur, ut, quod possibl
mindazt, mire könyörgé- litas nostra non óbtinet, 
seink elégtelenek, az ő ese-~ ejus nobis intercessióne do
dezése által megnyerjük. Ki nétur. Qui ... 
élsz. 

Szent Bernát imádsága. 

Emlékezzél meg, kegyes JMemoráre, o piissima Vir
. szűz Mária, hogy soha- go Maria, non esse audi
sem lehetett hallani, hogy l tum a saeculo quemquam 
te valakit magára hagytál, ad tua curréntem praesfdia, 
aki oltalmadat kérte és se- tua implorántem auxflia, 
gitségért hozzád könyörgött. tua peténtern suffrágia, esse 
Ilyen bizalomtól lelkesftve derelictum. Ego tali animá
sietek hozzád, ó szazek tus confidéntia, ad te, Virgo 
szűze, jóságos Anyám, hoz- vfrginum mater, curro, ad 
zád fordulok és szfned előtt te vénio, coram te gemens 
sóhajtva állok én szegény· peccátor assísto; noli, Mater 
bűnös. Ne vesd meg kö- Verbi, verba mea desplcere, 
nyörgésemet, ó Anyja az l sed audi propftia et exáudi. 
örök igének, hanem hallgass ' Amen. 
rám kegyelmesen és hallgass ' 
meg engem. Amen. 
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Az úr angyala. 
Az úr angyala köszönté Angelus Dómini nuntiávit 

Szűz Máriát és ez méhébe Maríae, et concépit de Spi
fogadá a Szentlélektől szent ritu Sancto. Ave Maria etc. 
Fiát. Üdvözlégy Mária ... 

Ime az úr szolgáló leánya, Ecce ancilla Dómini, fiat 
legyen nekem a te igéd sze- mihi secúndum verbum 
rint. Üdvözlégy Mária... tuum. Ave Maria etc. 

És az Ige testté lőn és Et Verbum caro factum 
mi köztünk lakozék. Üdvöz- est, et habitávit in nobis. 
légy Mária... Ave Maria etc. 

Y. Imádkozzál érettünk W. Ora pro nobis Sancta 
lstennek szent Anyja. J!>. Dei Oénitrix. If.. Ut digni 
Hogy méltók lehessünk l officiámur promissiónibus 
Krisztus ígéreteire. Christi. 

Könyörögjünk: Grlltiam l460. J. 

(Húsvéti időben az úr angyala helyett a Mennynek királyné 
asszonya kezdetú karverset és a hozzátartozó könyörgést 1461.1. 

mondjuk.) 

A boldogságos SzGz Márla antlfonál. 
l. Advent első vasllrnapjlltól Oyertyaszentel6 Boldogasszonyig. 

Üdvözltönknek szent Alma Redemptóris ma-
Anyjai Mennyeknek ter, quae pérvia coeli. -
megnyilt kapuja; - Ten- Porta manes, et stella maris, 
geren evezők csillaga; - succúre ca dén ti, - Súrgere 
Boldogságos szűz Mária! qui curat, pópulo, Tu, quae 

Légy segítsége népednek; genufsti, - Natúra miránte 
- Az elesett bűnösöknek; tuum sanetum Oenitórem.-
- Ki szatője Istenednek;- VIrgo prius ac postérius; 
Anyja lettél Teremtődneki Oabriélis ab ore - Sumens 

Mert angyali köszöntésre illud Ave, peccatórum mise
- Szálla rád az úr Szent-l rérel 
lelke; - S ekkor lett az örök 
Ige - Szűz méhednek szüz gyümölcse. 

Te azért lstennek anyja, - Légy búnösöknek gyámola; 
- Nyavalyánk vigasztalója;- üdvösségünknek kapujal 

Adventtől karAcsonyíg: 
~- Az úr angyala kö-~ W. Angelus Dómini nun

szönté Máriát. If.. És Szent- tiávit Mariae. If.. Et con-
lélektől rnéhébe fogada l cépit de Spiritu sancto. 

92* 
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Könyörö~júnk.Kérünk té- Qrérnus. Orátiam tuam, 
ged, Uristen, öntsd lel- quáesumus, Dómine, 

künkbe szent malasztodat, méntibus nostris infúnde, 
hogy akik az angyali üzenet ut qui, Angelo nuntiánte, 
által szent Fiadnak, Krisz- Christi Filii tui incarnátio
tusnak megtestesülését meg- nem cognóvimus, per pas
ismertük, az ő kínszenvedése siónem e jus et crucem ad 
és keresztje által a föltáma-~ resurrectiónis glóriam per
dás dicsőségébe vitessünk. ducámur. Per eúmdem Chri
Ugyanazonami Urunkjézus stum Dóminum nostrum. 
Krisztus által. J!.. Amen. J!.. Amen. 

Karácsonytól Gyertyaszentelő Boldogasszonyig: 
W. Szülésed után sértetlen l t. Post partum Virgo in

szűz maradtál. ~· Istennek violáta permansísti. J!.. Dei 
anyja, esedezzél, érettünk l Oénitrix,intercéde pro nobis! 

Könyörögjünk. Isten, ki a jÜrémus. Deus, qui salútis 
boldogságos Szűz Mária aetérnae, beátae Mariae 

termékeny szűzessége ál- virginitáte foecúnda, hu
tal, az emberi nemnek az l máno géneri praemia praesti
örök üdvösség ajándékát tfsti: tribue, quaesumus; ut 
adtad: add meg kérünk, ipsarn pro nobis intercédere 
hogy érezzük annak közben- sentiámus, per quam merúi
járását, ki által méltók let• mus auctőrern vitae susef
tünk befogadni az élet szer- pere, Dóminum nostrum je
z()jét,ami Urunk,jézusKrisz- sum Christum, Filium tuum. 
tust, a te Fiadat. J!.. Amen. 1 J!.. Amen. 

2. Gyertyaszentelií Boldogasszony ünnepétől Nagyszombatig. 
Mennyországnak király- Ave Regina coelórum, 

néja,- Angyaloknak szent Ave Dómina Angelór1.1m.
Asszonya; - Áldott gyö- Salve radix, salve porta, Ex 
kér, szűz Mária, ~ Üdvöz- quamundo lux est orta. 
légy Krisztus szent Anyja. l Gaude Virgo gloriósa, Super 

Te általad e világra- Új omnes speciósa: Vale, o 
világosság virrada, - Örülj l valde decórai - Et pro 
dicsőség virága; - Kinél nobis Christum ex óra. 
szebb nem jött világra. 

Áldott légy drágalátos Szűz ! - Isten veled szép 
virág Sz űz; - Mennyben szent Fiad mellett ülsz, - S tud
juk, rajtunk is könyörülsz. 

W. Tégy méltóvá engem, 1 8'. Dignáre me laudáre 
szent Szűz, a te dícsére- : Te, Virgo sacráta. .q.. Da 
tedre. J!.. Adj erőt a te el- ll mihi virtútem contra hos-
Jenségeid ellen. , tes tuos. 
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Könyörögjünk. Adj irgal- Qrémus. Concéde miséri
mas lsten l gyarlósá- cors Deus fragilitátl 

gunknak oltalmat, hogy kik nostrae praesldium: ut, qui 
az lsten szent Anyjának sanctae Dei Genitricis me
emlékezetét tiszteljük, az móriam ágimus, intercessió
ő esedezésének segitségé-j nis ejus auxllio a nostrls 
vel vétkeinkblíl fölkeljünk. iniquitátibus resurgámus. 
Ugyanazon a mi Urunk jé- : Per eúmdem Christum Dó
zus Krisztus által. J!r. Amen. l minum nostrum. J!r. Amen. 

3. Nagyszombattól SzenthAromsagvasarnapig. 
Mennynek királyné Asz-~ Regina coeli laetáre, alle

szanya l - Örülj, szép Sz űz! l úja; -Quia quem meruisti 
Alleluja; - Me rt kit mé-~ portáre, allelúja. - Resur
hedben hordozni - Méltó réxit, sicut dixit, allelúja.
volt~l, Alleluja; - Amint l Ora pro nobis Deum, al
megmondotta vala - Föl- lelúja. 
támadott. Alleluja. -Imádd 
Istent, hogy lemossa - Bűneinket. Alleluja. 

J. Örülj és örvendezz, l J. Gaude et laetáre, Virgo 
Szüz Mária, alleluja. l Maria, allelúja. 

J!r. Mert bizonnyal fölU-, llr· Quia surréxit Dómi-
madott az úr, alleluja. 1 nus vere, allelúja. 

Könyörögjünk. úristen! ki •Qrémus. Deus, qui per re
szent Fiadnak, a mi l surrectiónem Filii tui 

Urunk jézus l(risztusnak . Dómini nostri jesu Christi 
föltámadásával a világot mundum laetificáre digná
megörvendeztetni méltóz- tus es: praest a, quaesumus, 
tattál, add, kérünk, hogy az ut per ejus Genitricem Vir
ő anyja, Szűz Mária által az gin em Mariam perpétuae 
örök élet örömeit elnyerhes- capiámus gáudia vitae. Per 
sOk. Ugyanazon a mi Urunk l eúmdem Christum Dómi
jézusKrisztus által. J!r.Amen. num nostrum. I!r· Amen. 

4. Szentháromsagvasárnaptól Adventig : 
Mennyországnak király-l Salve Regina, Mater mi

néja! - Irgalmasságnak 1 sericórdiae, vita, dulcédo, 
szent anyjal - Élet_,, édes- i et spes nostra salvel - Ad 
ség, reménység l - udvöz-, te clamámus éxsulcs filii 
légy szép szűz Mária. : Hevae. - Ad te suspirámus 

E.vának árva fiai, - l gernéntes et tlentes in hac 
Számkivetett maradéki, - · lacrymárum valle. - Eja 
Siralminak örökösi, -- Sok l ergo advocáta nostra, illos 
nyavalyáknak hajléki. tuos misericordes óculos ad 

E siralomnak völgyében nos convérte: - Et jesum, 
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' 
- Kik nyavalygunk nagy l benedictum fructum ventris 
inségben; - Hozzád sóhaj-~ tui, nobis post hoc exsllium 
tunk mennyégbe, - Hol osténde. - O clemens, o 
vagy örök dicsőségben. pia, o dulcis Virgo Maria J 

Azért szószólónk l szeme-
det - Fordltsd hozzánk s kegyelmedet l - És a te 
bűnös népedet - Oltalmazzad hlveidet. 

ó, édes Szűz! irgalmadat· - Mutasd meg s kegyes vol
todat, - Holtunk után szent Fiadat - Mutasd meg 
boldogságodat. 

1. Imádkozzál érettünk, 1. Ora pro nobis, sancta 
Istennek szent Anyjal &. Dei Génitrixl ~- Ut digni 
Hogy méltók lehessünk efficiámur promissiónibus 
Krisztus igéreteire! Christi l 

Könyörögjünk. Minden- Qrémus. Omni potens, 
ható örök Isten, ki a di- sempitérne Deus, qui 

csőséges Sz űz Máriának tes- gloriósae VIrginis matris Ma
tét és lelkét, hogy szent 1 rlae corpus et ánimam, ut 
Fiadnak méltó hajléka len- dignum Filii tui habitácu
ne, a Szcntléleknek munkál- Ium éffici mererétur, Spí
kodása által előkészltetted, rit u sancto cooperánte, prae
add, hogy akik emlékezetén parásti: da, ut cujus com
örvendezünk, kegyes kö- memorátione laetámur, ejus 
nyörgése által mínden ránk pia intercessióne, ab lostán
következő veszélytől és az tibus malis, et a morte per
örök haláltól megszabad ul- pétua liberémur. Per eúm
junk. Ugyanazonami Urunk dem Christum Dóminum 
jézus Krisztus által. nostrum. ~- Amen. 

&.Amen. 

Szent József lltinlija. 
Uram, Irgalmazz nekünkl 
Krisztus, kegyelmezz ne-

künk! 
Uram, irgalmazz nekünk! 
l(rlsztus, hallgass minket J 
Krisztus, hallgass meg min-

ket!. 
Mennyei Atya-lsten, 1 

Megváltó Fiú- Isten, 
Szentlélek úristen, 
Szentháromság egy Isten, 

1 Irgalmazz nekünk l 

Kyrie, eléison. 
Christe, eléison. 

Kyrie, eléison. 
Christe, audi nos. 
Christe, exáudi nos. 

l Pater de caelis, Deus,1 

! Fili Redémptormundi,Deus, 

l 
Spirítus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, un us Deus 

1 Miserére nobii. 
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Szentséges Szűz Mária,1 l Sancta Marla,2 

Szent józsef, i Sancte joseph, 
Dávid nemes sarja, 1 Proles David fnclyta, 
Patriárkák fénye, l Lumen Patriarchárum, 
lsten Anyjának jegyese, Dei Genitricis sponse, 
A szent Szűz tisztaságos ő re, ll C us tos pudice Virginis, 
lsten Fiának nevelő atyja, Filii Dei nutritie, 
Krisztus gondviselő oltal- 1 Christi defénsor sédule, 

mazója, 
A szent család feje, 
Igazságos józsef, 
Tlsztaságos józsef, 
Nagyokosságú józsef, 
Erőslelkű józsef, 
Engedelmes józsef, 
Hűséges józsef, 
Béketűrés példaképe, 
Szegénység kedvelője, 
Iparosok példaképe, 
A házas élet dfsze, 
Szazek őre, 
Családok oszlopa, 
Inségesek vigasztalója, 
Betegek reménye, 
Haldoklók pártfogója, 
Gonosz szellemek réme, 

Atrnae Famlliae praeses, 
joseph justlssime, 
joseph castlssime, 
joseph prudentlssime, 
joseph fortissime, 
joseph obedientissime, 
joseph fidelfssime, 
Spéculum patiéntiae, 
Amátor paupertátis, 
Exémplar opíficum, 
Domésticae vitae decus, 
Custos virginum, 
Familiárum cólumen, 
Solátium miserórum, 
Spes aegrotántium, 
Patróne moriéntiutri, 
Terror daemonum, 
Protéctor sanctae Ecclésiae, Az Anyaszentegyház védő

szentje, 
lsten Báránya, ki elveszed Agnus Dei, qui tollis pec-

a világ bűneit, - kegyel- cáta mundi, parce nobis, 
mezz nekünk, Uram l Dómine. 

lsten Báránya, ki elveszed Agnus Dei, qui tollis pec-
a világ bűneit, - hallgass cáta mundi, exáudi nos, 
meg minket, Uram l Dómine. 

lsten Báránya, ki elveszed Agnus Dei, qui tollis pec-
a világ bűneit, - irgal- cáta mundi, miserére no-
mazz nekünk. bis. 
y. Háza urául rendelte őt. W. Constítuit eum Dómi-

~. És egész országának fe- num dom us suae. ~·Et prin
jedelmévé. 'l clpern omnis possessiónis 

suae. 
Könyörögjünk. úristen, 1 Orémus. Deus, qui ineffá

ki S:r.entjózsefet mondhatat- ! bili providéntia beátum J o· 
• Könyörögj érettünk l • Ora pro nobis. 
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lan Gondviseléseddel szent l' seph sandissimae Genitri
Anyádnak jegyeséül válasz- cis tuae sponsum eiigere di
tottad: add, kérünk, hogy gnátus es: praesta, quae
akit e földön pártfogónkuli sumus; ut, quem protectó
tisztelünk, közbenjárónk rem venerámur in terris, 
legyen a mennyben: Ki élsz intercessórem habére me
és uralkodol, mindörökön reámur in caelis: Qui vivis 
örökké. f!>. Amen. l et regnas in saecula saecu-

lórum. f!>. Amen. 
Szentséggel való áldásra. 

Azért ezt a nagy Szentséget Tantum ergo Sacraméntum 
Leborulva imádjuk : Venerémur cérnui ; 
Teste, vére Krisztusunknak Et antiquum documéntum, 
Hogy itt vagyon, megvallj uk, Novo cédat ri tui : 
Ha elménkkel meg nem fog- Praestet fides supplemén-

juk, tum 
Hitünkkel megfoghatjuk. Sénsuum deféctui. 

Az Atyának és Fiúnak 
Oleséret és tisztesség, 
Szentlélekkel egyetemben 
Áldás, örök dicsőség. 
Hárornságban egy szent Is-

tent 

Genitóri, Genitóque 
Laus et jubilátio, 
Salus, hónor, virtus quoque 
Sit et benedictio : 
Procedénti ab utróque 

Áldjon minden nemzetség. Compar sit laudátio. 
Amen. Amen. 

t. Kenyeret adtál nekik t. Panem de caelo prae
a mennyből. (H. i. Alleluja.) stitisti eis. (T. P. Allelúja.) 

f!>. Minden gyönyörűség- l f!>. Omne delectaméntum in 
gel teljeset. (H. i. Alleluja.) 1 se habéntem. (T. P. Allelúja.) 

K önyörögjünk. Isten, ki 'Qrémus. Deus, qui nobis 
nekünk e csodálatos Ol-l sub Sacraménto mirá

táriszentségben kínszenvedé- l bili passiónis tuae memó
sednek emlékét hagytad, en-j riam reliqulsti: tribue, quae
gedd, kérünk, hogy testednek sum us, ita nos córporis et 
és vérednek szent misztériu- sánguinis tui sacra mystéria 
mát úgy tiszteljük, hogy venerári; ut redemptiónis 
megváltásodnak gyümölcsét tuae fructum in nobis júgi
magunkban szüntelen ta-l ter sentiámus : Qui vivis. 
paszta! juk: Ki élsz. f!>.Amen. f!>. Amen. 
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Aladár pápa méj. 26.. 975 28 . . . . . . . . . . . . . . . . 1130 
- vért. okt. 9. . . . . . . 1179 Ágota febr. 5. . . . . . . . 875 
Alajos jún. 21. . . . . . . 1011 Áldozó csütörtök vigi-
Albert nov. 15 ....... 1236 llája . . . . . . . . . . . . . . 640 
Alfonz aug. 2. . . . . . . . 1092 - ünnepe . . . . . . . . . . 643 
Alma Redemptoris ... 1459 Bacchus okt. 7. . .... 1175 
Ambrus dec. 7. . . . . . . 819 i Balé.zs febr. 3. . . . . . . 874 
Anaklét júl. 13 ...... 1060;- áldé.s ............ 1429 
Anasztáz jan. 22. . . . . 848 i Barnabés jún. 1 t. . . . 996 
Anasztázia dec. 25. . . 107! Bazllldes jún. 12 ..... 1000 
András · Bálint febr. 14. . . . . . . 887 
- apostol vig. nov. 29. 806 Bármely szükségben fo-
- - ünnere nov. 30. 809 gadalmi mise . . . . . . t'384 
- Avellinó nov. 10 .. 1229 Beatrix júl. 29 ....... 1086 
- Corslni febr. 4.. . . . 875 Benedek márc. 21. . . . 909 
Angela máj. 31. . . . . . 980 Bernardin mAj. 20. . . 973 
Angyalokról fogadalmi Berné.t aug. 20. • . • . . 1119 

mlse .............. 1333
1 
Bertalan ap. vig. aug. 23. 1122 

Anicét ápr. 17. . . . . . . 937

1

.- Qnne~e aug. 24 .... 1122 
Anna júl. 26. . . . . . . . . 1083 Betegekert fogadalmi 
Antal mise .............. 1378 
- apét jan. 17. . . . . . 8371 Béda máj. 27. . . . . . . . 977 
- Márla Zaccaria júl. Békéért fogadalmi mlse 1368 

5............... 1048 Blbiána dec. 2. . . . . . . 813 
- Páduai jún. 13 .... 1001 Birgitta okt. 8 ..•.... 1178 
AntHonák szöz Már! á- Bonaventura júl 14.. 1060 

ról ......... 1459-1462 Bonifác püsp. jún. 5. . 991 
Antoninus mAj. 10. . . 965 - vért. máj. 14. . . . . 969 
Anzelm ápr. 21. • . . . . 937 Borbéla dec. 4. . . . . . . 815 
Apolllnárls júl. 23 •... 1076 Bőjtbevezető idő . 170-187 
Apollónia febr. 9. . . . . 880 Brunó okt. 6 ........ 1174 
Apostolokról fogadalmi Búzaszentel6 körmenet 1434 

mise . . . . . . . . . . . . . 1337 Blinök bocsánatáért fo-
Aprószentek dec. 28. . . 121 ga<:lalmi mise ...... 1373 
- nyolcada jan. 4. . . . 140 Cecilia nov. 22. . .... 1239 
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Celzus júl. 28 ....... . 
Ciprián pk. és vt. szept. 

16 ............... . 
-- vt. szept. 26 ..... . 
Cirill, Alexandriai febr. 

9 ................ . 
--· Jeruzsálemi, márc. 

18 ............... . 
- szlávok apostola júl. 

10841 Felicissimus aug. 6. . . 1097 
Felicitas vértanu márc. 

1148 6................. 897 
1158 - nov. 23 ........... 1240 

Feltámadási körmenet 1431 
880 Ferenc, assziszi okt. 4. 1172 

- - stlgm. szept. 17. 1148 
904 - Borgia okt. 10 .... 1183 

- Caracciolo jún. 4. 989 
7 ................. 1054 - Paulat ápr. 2.. . . . . 928 

Clrinus jún. 12 ....... 1000 - Szalézi jan. 29. . . . 860 
Girjék aug. 8 ........ 1101 - Xavéri dec. 3. . . . . 813 
Cognov! szentmlse ... 1316 Félix vért. jan. 14. . . 833 

Félix I. máj. 30. . . . . 982 
Félix aug. 30.. . . . . . . . 1135 

Damazua dec. 11. . . . . 827 
Damján szept. 27. . . . . 1159 
Dária okt. 25. . . . . . . . 1202 
De profundis zsoltár. . 56 

- ll. júl. 29 ........ 1086 
- júl. 12. .. ........ 1058 

Dénes okt. 9. . ...... 1179 - Valois nov. 20 .... 1238 
Didákus nov. 13.. . . . . 1234 Fldél ápr. 24. . . . . . . . 938 

Fogadalmi szentmlsék Dies irae ............ 1219 
Dilexlsti szentmlse. . . . 1309 
DomiUlla máj. 12. . . . 966 
Domonkos aug. 4. . . . 1095 
Donát vért. aug. í .... 1099 
Dorottya febr. 6.. . . . . 879 
Ede okt. 13. . . . . . . . . 1186 
Efrém jún. 18. . . . . . . 1007 
Ego autem szentmlse 1245 
Egyed szept. 1. . . . . . . 1136 

1332-1387 
Franciska, Chantal aug. 

21. •••..••.•....•. 1120 
- Római márc 9. . . . 900 
FQlöp apostol máj. 1. 951 
- Benlel aug. 23. . . . 1122 
- Néri máj. 26. . . . . 975 
Gábor arkangyal márc 

24................ 909 
Elek júl. 17 ......... 1064 - a fájdalmas Szdzről 

nevezett febr. 27. . 892 
53 GeminiAnus szept. 16. 1148 

849 Gergelv I. márc. 12.. . 902 
1458 - Vll. máj. 25. . . . . 973 
965 - Csodate"·6 nov. 17. 1240 
987 - Nazianzi máj. 9. . . 965 

Elők~szület a szentmi-
sére (szentáldozásra) 

Emerenela jan. 23 ... . 
Emlékezzél mes ..... . 
Eplmacbus máj. 10 .. . 
Erazmus jun. 2. . ... . 
Erzsébet, árpádházi 

nov. 19 ......... . 
- portugál júl. 8. 
Eufémia szept. 16. . . 
Euszták szept. 20. . .• 
Evaristus okt. 26. . .. 
F.ventlus máj. 3. . .. . 
Édes Jézus ......... . 
Fausztlnus júl. 29 ... . 
- febr. 15 .•........ 
Fábián jan. 20 ...... . 
Fehérvasárnap ...... . 
Fekete vasárnap .... . 
Felldán jún. 9 ...... . 

1 Gertrud nov. 16. . ... 1236 
12381' Gloria, laus . . . . . . . . . 395 
1055 Gordlánus máj. 10. . . 965 
1148 Gorgonlus szept. 9 ... 1141 
1152 · Gyárfás jún. 19. . . . . . 1008 
1204 Gyászmise ft 
958 halál vagy teme s 

1455 napján ......... 1411 
1086 a 3., 7. sa 30. napon 1413 
888 évfordulón . . . . . . . 1414 
844 egyébként ........ 1415 
617 i különféle könyörgé-
354 

1 
sek a megholta-

994· kért ...... 1415--1423 
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Gyászmise 
feloldozás a (jelké-

pes)· sirnál ....• 1423 
Gyertyaszentelés febr. 

2................. 864 
György ápr. 23. . . . . . 937 
Haldoklókért foga-

dalmi mise . . . . . . . 1381 
Halottak napja nov. 2. 1217 
Hamvazószerda . . . . • . 197 
Hatvanadvasárnap . . . 177 
Háború idején foga-

dalmi mlse . . . . . . . 1366 
Hálaadásért fogadalmi 

míse ............. 1387 
Hálaadás a szentmise 

(szentáldozás) után 59 
Hedvig okt. 16 ...... 1187 
Henrik jál. 15 . • • . . . . 1061 
Hermenegild ápr. 13. . 931 
Hermes aug. 28 . . . . . 1130 
Hetvenedvasárnap . . . 172 
Hét szent vértanu test-

vér júl. 10. . . . . . . 1056 
Hilárion okt. 21 ..... 1196 
Hitszakadás megszdné· 

séért fogadalmi mise 1362 
Hit terjedéséért foga· 

dalmi mise . . . . . . . 1357 
Húsvétvasárnap . . . . . 587 
Húsvét hete ...•. 593-616 
Húsvét utáni vasárna-

pok ......... 616--647 
Hyginus jan. 11 . • • . . 150 
Ignác antioch. febr. 1. 862 
- loyolai júl. 31 .... 1089 
Ince júl. 28 ......... 1084 
In médio szentmlse • . 1288 
lntret szentmise. . . . . . 1265 
ln virtute szentmlse 1258 
Ipoly aug. 13 ........ 1109 
- aug. 22 . . . . .. .. • . 1121 
Iréneus jún. 28 ..•... 1025 
István I. pápa aug. 2. 1092 
- király szept. 2. 1137 
- I. vértanu dec. 26. . 114 
- - nyolcada jan. 2. 140 
- --· megtalálása aug. 

3 ................ 1095 
Izidor ápr. 4. . . . . . . . 929 

Jakab (id.} apostol vi· 
giliája júl. 24 ..... 1079 

- - ünnepe júl. 25.. 1079 
-- (ifj.) apostol máj. L 951 
Januártus szept. 19 ... 1152 
Jácint aug. 17 ........ 1117 
Jácint szepl. 11 •..... 1142 
,János apostol és ev. 

dec. 27. . . . . . . . . . . 118 
- -nyolcada jan. 3. 140 
- - olajbafőzése máj. 

6................. 963 
- Aranyszájú jan. 27. 856 
- Bosco, jan. 31. • • • . • 859 
- Damaszkuszi márc. 

27................ 916 
- De la Salle máj. 15. 970 
- Eudes au~. 19 ..... 1119 
- Gualbert JÚl. 12. . 1058 
- Istenes márc. 8.. . . 899 
- Kanti okt. 20. 1193 
- Kapisztrán márc. 28. 920 
- Keresztelő vig. 

jún. 23. .. .. .. . . .. 1014 
- - születésnapja 

jún. 24. .. .. . .. . .. 1018 
- - fejvétele aug. 29. 1131 
- Keresztes nov. 24. 1241 
- Leonardi okt. 9. . . . 1179 
- Máthal febr. 8. 879 
- pápa máj. 27. . . . . . 977 
- Sahaguni jón. 12.. . 1000 
- vértanu jún. 26 ... 1023 
- Vianney aug. 9. . . 1103 
Járvány megszünéséért 

fogadalmi mise . . . 1370 
Jero01os szept. 30 •... 1166 
- Aemlliani júl. 20 .. 1068 
Jézus körülmetélése 

jan. t. . .. . . . .. . .. 13& 
- szentséges Neve 

(jan. 2.) .. .. .. . .. 137 
- szentséges Szive . . 982 
- legdrágább Vére júl. 

1. ..............•• 1039 
Joakim aug. 16.. . . . . . 1116 
Jó halál kegyelméért fo

gadalmi mise . . . . . 1382 
Josafát nov. 14 ...... 1234 
Jovlta febr. 15. . . . . . . 888 
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József, Szűz Mária je-
gyese márc. 19. . . 905 

-- - oltalma . . . . . . . . 948 
- -fogadalmi mlse . 1336 
--- Calazanel aug. 27. 1128 
- Kupertinoi szept. 

Jód~~- ap· .. ~is.' ~ki.' 'ii. gS: 
-- ünnepe okt. 28 .... 1206 
Juliánna Falkonieri jún. 

19 ................ 1008 
.rustus ut palma szent· 

mlse ............. 1295 
Jusztin ápr. 14. . . . . . . 932 
Jusztina szept. 26. . . . 1158 
Juvenális máj. 3.. . . . . 958 
Kajetán aug. 7 ...... 1099 
Kájusz ápr. 22. . . . . . 937 
Kántornapok, tavaszi 230 

239, 243 
- ny ui .... - 668, 673, 676 
- őszi ......... 758-776 
- téli (ádventi) 80-94 
Kalliszt okt. 14. . . . . . 1186 
Kamill júl. 18. . . . . . . 1065 
Kanut jan. 19........ 842 
Karácsony vig. dec. 24. 97 
- ünnepe dec. 25. . . 101 
- nyolcada jan. 1. . . 135 
Kasszián aug. 13 ..... 1109 
Katalin nov. 25. . . . . . 1242 
- Sziénal ápr. 30. . . . 947 
Károly, Borromei nov. 

4 ................. 1226 
Kázmér márc. 4. 896 
Kelemen nov. 23 ..... 1240 
Kereszt felmagasztalAsa 

szepl. 14 ......... 1144 
- megtalálása máj. 3. 958 
- fogadalmi mise ... 1341 
Keresztjáró napok szt. 

miséje . . . . . . . . . . . 637 
- körmenete . . . . . . . 1439 
Klára aug. 12. . ..... 1109 
Kiétus ápr. 26. . . . . . . 942 
Kornél szept. 16.. . . . . 1148 
Kozma szept. 27. . . . . 1159 
Kreszcencia jún. 15. . 1004 
Krlstóf júl. 25 ....... 1080 

Klisztina júl. 24.. . . . . 1079 
Krlsztus-király ünnepe 1199 
- szenvedéséről foga-

dalmi mlse . . . . . . . 1343 
Krlsztus lelke szentelj 

meg ............ . 
Krlzanthusz okt. 25. 
Krlzogónus nov. 24. 
KUlönféle könyörgések 

62 
1202 
1241 

1388-1410 
Laetabttur szentmise 1261 
Lajos aug. 25. . . . . . . 1125 
Largus aug. 8 ....... 1101 
Lauda Sion . . . . . . . . . 697 
Laudate Dominum . . . 546 
Leó l. ápr. 11. .. .. .. 929 
- Il. júl. 3. .. .. .. .. 1046 
- Imádság ......... 1428 
Libera .... -......... 1424 
Llborlus júl. 23. . . . . . 1076 
Linus szept. 23. . . . . . 1157 
Litánia, Jézus Neve .. 1449 
- Jéz.us Szlve ...... 1452 
- Lorettói ......... 1455 
- Mlndenszentek 

(nagyszombati). . . . 540 
- Szent József . . . . . . 1462 
Loquebar szentmise .. 1301 
Lőrinc vig. aug. 9. . . 1106 
- - ünnepe aug. 10. 1108 
- Jusztiniáni szept. 

5 ................ 1137 
Luca dec. 13. 828 
Lucia szept. 16. . .... 1148 
Lucius márc. 4. . . . . . 896 
Lukács okt. 18. 1190 
Magnificat . . . . . . . . . . 546 
Makkabeus testvérek 

aug. t ........... 1091 
Marcell jan. 16. . . . . . 837 
Marcelllénus jún. 18. . 1007 
Marcellin jún. 2. . . . . . 987 
Marcellinus ápr. 26. . . 942 
Marcellus okt. 7. . . . . 1175 
Margit özvegy jún. 10.. 996 
- szfiz júl. 20. . . . . . 1068 
- ~.fária (Alacoque) 

okt. 17 ........... 1188 
Martina jan. 30. . . . . . 859 
Martinianus júl. 2. . . 1043 
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Maximus ápr. 14. • . . . 9321 Márta jan. 19 .... · .. · 841 
Mária boldogságos Szűz 1 Márton {ptísp.) nov. 11• 1231 

á t 183 1- (pápai nov. 12 ...• 1234 
Any as ga · · · · ·. · · · Máté ap. vig. szept. 20. 1152 

-- b~mutatása(felaJán- 1_ Unnepe szept. 21 •. 1153 
!asa) n? v. 2~ ... ·.. . 12381 Mátyás febr. 24. v. 25.. 889 

-- fogolyk1válto ~de , ~fe exspectaverunt 
l\}ercede) szept. 24. 1158 s:r.entmise (vértanú 

-· Gyertyaszentelő 864 szúzról) .......... 1305 
febr. 2.· · · · · · · · · · · Me exspeetaverurent 

.Mária, Gyümölcsoltó szeutmise (vértanú 
máre. 25 •.. · · · · · · · 912 szent asszonyról) .. 1314 

- Havas aug. 5. · • · · 1096 Megváltó bazllikájának 
- Hétfájdalmas Szííz felszentelése nov. 9. 1228 

(fájdalmas péntek). 922 Melkiádes dec. 10..... 827 
- - szept. 15 .. · · · · • 1146 Mennas nov. lL ..... 1231 
- Kármelhegyi, BoJ- Metód júl. 7 ....•..•• 1054 

dogasszony jul. 16. 1061 Mlatyánk............ 579 
- látogatása (Sarlós Mihálv (arkangyal) 

Bold. Asszony) júl. 2. 1042 szept. 29 .......... 1161 
- (lourdesi} jelenése - megjelenése máj. 8. 965 

febr. 11 .......... · 881 Miklós myrai dec. 6... 817 
- Nagyboldogasszony - tolentinói szept. 10. 1142 

vigiliája aug. 14. • · 1109 Mindenszentek vigiliája 
- ünnepe aug. 15 .. ·• 1112 okt. 31. ••••••••.• 1208 
- nyolcada aug. 22 .. • 1121 - ünnepe nov. t... . . 1212 
- szentséges neve - nyolcada nov. 8 ... 1227 

szept. 12 .•... · •• • 1142 - litániája(nagyszom-
- Rózsafüzér király- batl) . . . . . . . . . . . • • 540 

néja okt. 7 .. · · · · • 1175 Mod~sztus jún. 15 ••.. 1004 
- Szeplőtelen foganta- Monika máj. 4. . • . . . . 962 

tása vigiHája dec. 7. 821 Mór jan. 15. . • . . . . • . 834 
- ünnepe dec. 8. . . • 823 Móric és vértanntársai 
- nyolcada dec .. 15. • 830 szept. 22. . . . . . . . . 1155 
-- születése (Ktsasz· Nagyböjtszentmiséi187-547 

szony napja)szept: 8. 1138 Nagyhétfő . . . . • . . . • . 414 
- szombati szentm1se - kedd . . . . . . . . . . . . 417 

1328-1331 - szerda • . . . . . . . . . . 430 
- Unuepeire közös - csütörtök • . • • . • • • 448 

szentmise ...•• • • • 1325 - péntek . . • • • . . . . . • 467 
- fogadalmi szentmise - szombat . • . • . . . . . 492 

1328-1331 Naptár • . . . . . • • . . . 16-25 
.Mária Magdolna biin- Nazarius jún. 12 ..... 1000 

bánó júl. 22. . . . .. 1073 - júl. 28. .. .. . .. .. . 1084 
- Pazzi máj. 29. . . . . 979 Nábor jún. 12. . . . . . . 1000 
1\fárius jan. 19. .. • .. • 842 - júl •. 12. · ..... · .... 1058 
Márk (evang.) ápr. 25.. 939 NásZJ~use fogadalmt 
- (vért.) jún. 18. . .. 1007 rmse ............ · 1352 
_ (pápa) okt. 7 ...... tt75 Négy megkoronázott 

1227 Marta júl. 29. . . . . . • . 1086 nov. 8. . ........ . 
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Negyven szent sebastél 
vértanu márc. 10. 900 

Néreus máj. 12. . . . . . 966 
Nikomédesz szept. 15. 1146 
Nimfa nov. 10. . . . . . . 1229 
Norbert jun. 6. . . . . . . 994 
Oltalmad alá ......... 1458 
Oltórszentelési szent-

mlse ............. 1324 
Oltilrlszentségről fo~a-

dalml mise . . . . . . . 1340 
Orbán máj. 25. . . . . . . 973 
Orsolya okt. 21. ..... 1196 
Os j usti szentmlse I. .. 1292 
Os justi szentmlse II.. 1298 
Őrz~angyalok okt. 2. . 1167 
Ötvened vasárnap . . . 182 
Özséb hitvalló aug. 14. 1109 
- vértanu dec. 16. . . 830 
Pange lingua corporis . 459 
- lauream . . . . . . . . . . 488 
Pantaleon júl. 27. . .. 1084 
PaskAI máj. 17. . . . . . 971 
Passio : virágvasárnap 399 
-nagykedd ......... 417 
- nagyszerda 430 
- nagypéntek . . . . . . . 467 
Patrik márc. 17. . . . . . 903 
Paulin jún. 22. . . . . . . 1012 
Pál apostol megtérése 

jan. 25. . . . . . . . . . . 850 
- - viglliája jún. 28. 1028 
- - ünnepe jún. 29. 1032 
- -nyolcada júl. 6 .. 1052 
- - emlékezete jún. 

30 ................ 1037 
- - bazilikAjának fel-

szentelése nov. 18. 1237 
- Keresztes ápr. 28. 943 
- remete jan. 15. . . . 834 
- vértanu jún. 26. . . 1023 
Pápaválasztáskor fo

gadalmi mise ..... 1347 
- megkoronázása nap-

ján és évfordulóján 
fogadalmi mise . . . 1349 

Perpétua máre. 6. . . . 897 
Petronilla máj. 31. . . . 980 
Péter,alkantaralokt.19. 1193 
- alexandriai nov. 26. 1243 

Péter ap. római szék-
foglalása jan. 18. 837 

- - antiochiai szék-
foglalása febr. 22. . 889 

-- - vigillája jún. 28. 1028 
·-- - ünnepe jún. 29. 1032 
- - nyolcada júl. 6. 1052 
- - bazilikájAnak fel-

szentelése nov. 18. 1237 
- - bilincsei aug. t. 1091 
- Canisius ápr. 27. . 943 
- Celesztin máj. 19. . 972 
- Damiánl febr. 23. . 889 
- Krlzologus dec. 4. 815 
- Mllánól ápr. 29. . . 947 
- Nolaszkó jan. 28. 859 
- vértanu jún. 2. 987 
Péter és Pél vig. jún. 28. 1028 
- ünnepe jún. 29. . . . 1032 
- nyolcada júl. 6 .... 1052 
- bazilikAinak fel-

szentelése nov. 18. 1237 
- fogadalmi mise . . . 1334 
Piroska jan. 18. . . . . . 838 
Pius I. júl. 11. 1058 
- V. mfl.j. 5. . . . . . . . 963 
Placidus. okt. 5. . . . . . 1174 
Pogányok elleni foga-

dalmi mlse . . . . . . . 1360 
Polikárp jan. 26. 855 
Ponclánus nov. 19. 1238 
Pongrác máj. 12...... 966 
Praxedls júl. 21. . . . . . 1072 
PrefAclók 561-569 
Primus jún. 9. . . . . . . . 994 
Processu& júl. 2 ...... 1043 
Protáz jún. 19 ....... 1008 
Protexisti szentmlse .. 1276 
Prot u sz sze p t. ll. 114 2 
Pudenclána máj. 19.. . 972 
Pusztlló járvány meg-

szO.néséért foga-
dalmi mise ....... 1370 

Pünkösd vigiliája. . . . . 650 
-vasárnap ......... 656 
-hete ......... 662-683 
- utáni 2-23. vasár-

nap ......... 700-797 
- utáni utolsó vasár-

nap . . . . . . . . . . . . . 798 



BBTÖSOROS TARTALOMJEGYZÉK 1471 

Püspökszenteléskor fo
gadalmi mise . . . . . 1350 
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Remig okt. 1. . . . . . . . 1167 
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Rufina júl. 10. . . . . . . 1056 
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Sancti tui szentmise. . 1279 
Sapientiarn szentmise. 1269 
Sándor máj. 3. . . . . . . 958 
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Tekla szept. 23. . . • • . 1157 
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- lisieuxi okt. 3 ..... 1169 
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-aug. ll .......... 1108 
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Titusz febr. 6. . . . . . . . 879 
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l. ............... 1136 
Trifon nov. 10 ..•.... 1229 
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Az Egyház egyetemes és Krisztus parancsa szerint minden 
nemzetnek egyaránt hirdeti az evangéliumot és liturgiájában is 
a nemzetek fölött áll. Mindazonáltal megengedi, hogy minden 
nemzet (sőt minden egyházmegye és szerzetesrend) külön is 
tisztelhesse azokat a szenteket, akikhez történelmének különös 
eseményei fűzik. Ezért a misekönyv végén országonkint külön 
miseszövegeket is találunk, amelyeket csak abban az országban 
mondanak. A Magyarországon általában mondani szokott szeni
miséket alább közölj ük. Ezekben a szenimisékben az ünnep rang
jának megfelelően mindig- megemlékezést kell vennünk azokról 
a hittitkokról és szentekről, akiket aznap az egyetemes EgyhAz 
ünnepel. 

Január 19: Szent Margit szüz. 
IV. Béla királyunk leánya. A tatárjárás idején született 

Klisszában. Szülel fogadalma szerint domonkos apáca lett; 
önmegtagadó, alázatos élet után 1271-ben halt meg. XII. Pius 
pápa 1944-ben szentté avatta. 

Szentmise : Dilexl~ti, 1309. l. 

Könyörgés. lsten, a sz ű- Qrátio. Deus, virginitátis 
zesség kedvelője és ő re, amátor et custos, cujus 

kinek kegyelméből szol- dono fámula tua Margarita 
gálód, Margit, a szűzesség virginitátis decórem mérito 
diszét a jó cselekedetek ér- bonórum óperum !iOCiávit, 
d emével párositotta, engedd, concéde quaesumus, ut 
kérünk, hogy elménk szep- mentis integritátem spiritu 
lőtlenségét az üdvös bűn- salutáris poeniténtiae re
bánat szellemével megújit- stauráre valeámus. Per Dó-
hassuk. A mi Urunk. minum. 
január 23: Alamizsnás Szent János piispök és hitvalló. 

A szegények iránti rendkivüli szeretetével és bőkezűségével 
nyerte el a szenlek koronflját. 620-ban, Cyprus szigetén halt meg
Ereklyéi Konstantinápolyba kerültek s a szultfln Matyás király
nak adta öket. jelenleg a pozsonyi káptalan templomflban nyug
szanak 

Szentmise: Sacerdótes, 1285. l. 
Szentevangélium : Estőte misericórdes, 692 l. 

Misszále. 93 
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ÁprUls 23: Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanu. 
Bencés szerzetes, majd Prága püspöke és kés6bb Magyar· 

ország térltö apostola. ő keresztelte meg Szent István királyt. 
Vérhnuhalált halt a csehek között, 997-ben. Magyarország egyik 
védősz cn t je. 

Szentmiseo : Protexlstl, 1276.1., az alilbbiak kivételével: 

Könyörgés. Mindenható i Qrátio. Omnipotens sem
örök Isten, ki a mai l pitérne Deus, qui ho

napon Szent Adalbert vér- diérna die beátum Adal
tanudat és püspöködet, szen-

1 
bért um, Mártyrern tuum 

vectésének érdemeiért szen-
1 
atque Pontificem, mérito 

t eid közé sorolni méltóztat- 1 passiónis sanctistu is sociáre 
tál, add, kérünk, hogy az d ignátus es: tribue quaesu
ll példája nyomán az örök mus; ut per ejus exémpla 
hazába eljuthassunk. A mi ad pátriam perveniámus 
Urunk jézus Krisztus. aetérnam. Per Dóminum. 

Szentlecke: Omne gáudium, 1264. l. 

Csendes imádság. A Szent secreta. Hóstias tibi, Dó
Adalbert vértanud és mine, beáti Adalbérti, 

piispököd érdemelért ne- Mártyris tui atque Pontifi
ked hozott adományokat cis, d1cátas méritis, benignus 
fogadd el, Urunk, jóságo- assúme: et ad perpétuum 
san és add, hogy örök nobis tribue provenfre sub
segitségünkre legyenek. A sfdium. Per Dóminum no-
mi Urunk. strum jesum Christum. , 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Beáti 

t-\ Szent Adalbert vérta- Adalbérti Mártyris tui 
nud és püspököd közben- atque Pontificis interees
járása által megengesztelve, sióne, Dómlne, placátus : 
kérünk, Urunk, add, hogy l praesta quaesumus; ut quae 
amit földi ténykedésset On- temporáJi celebrámus actió
nepelünk, azt örök üdvös-l ne, perpétua salvatióne ca
ségünkre meg is nyerjük. A , piámus. Per Dóminum no-
mi Urunk. strum. 

Aprilis 24 : Szent Gy8rgy vértanu. 
Szentmise: mint a 937. l. 

MáJus 30: Szent István magyar király jobbjának meg· 
találása. 

Első kirillyunk sirját szenttéavatásakor, 1083-ban felbontot
ták és alamizsnát osztogató jobb kezét épen találták. Ekkor 
egy Mercurius nevü főúr titokban megszerezte és biharmegyei 



MAGYARORSZÁG KÜLÖN MISÉI 1475 

birtokán őriztette. Majd visszavitték Székesfehérvárra. Innen a 
Szent Jobb a török pusztításkor Raguzába jutott és Mária 
Terézia hozatta vissza 1771-ben Budavárába. Ezóta itt őrzik. 

Bevonulásra. (Zs. 72, 24.) Introitus. (Ps. 72, 24.) 
egfogtad jobbomat, enufsti manum déx-

tanácsoddal vezetsz terarn meam, et in 
s aztán dicsőségre voluntáte tua dedu-

emelsz. (H. i. Alleluja, alle- xísti me, et cum glória sus
luja.)(Zs. 40, 2.) Boldog, ki a cepisti me. (T. P. Allelúja, 
szűkölködőnek és a szegény- allelúja.) (Ps. 40, 2.) Beá

. nek gondját viseli, a nyo- tus, qui intélligit super egé
morúság napján megmenti num et pauperem, in die 
őt az úr. 'f. Dicsőség az maia liberábit eum Dómi-
Atyának. nus. 'f. Glória Patri. 

Könyörgés. lsten, ki szen- Qrátio. Deus, qui es san
teidnek csodálatos ctórum tuórum spien

fénye vagy és aki a mai dor mirábilis, quique ho
napon Szent István kit;ály- diérna die beáti Stéphani, 
nak és hitvallódnak dicsősé- Regis et Confessóris tui, g!o
ges jobbját újra megmutat- riósam déxteram revelás ti; 
tad: add meg nekünk, szol- da nobis fámulis tuis de ejus 
gáidnak, hogy az ő oltalmá- semper protectióne gaudére. 
nak szüntelenül örvendhes- Per Dóminum nostrum jé-
sünk. A mi Urunk. sum Christum. 
SzentleckeTóbiás könyvéből. Léctio libri Tobíae. 

(4, 6-12.) (4, 6-12.) 

E, leted minden napján omnibusdiébusvitae tuae 
eszedben legyen az ls- in mente habéto Deum, 

ten; vigyázz, hogy soha et ca ve ne aliquándo pec
bíinbe bele ne egyezzél, és cáto conséntias, et praeter
ne hagyd figyelmen kivül az mlttas praecépta Dómini 
úrnak, a mi Istenünknek Dei nostri. Ex substántia 
törvényeit. Vagyonodból tua fac eleemósynam, et 
adj alamizsnát, és semmiféle noli avértere fáciem tuam 
szegénytől se fordítsd el ar- ab u lio páupere; ita enim 
codat; így aztán majd el- fiet, ut nec a te avertátur 
éred, hogy az úr sem fogja fácies Dómini. Quómod:> po
elfordítani tőled arcát. túeris, ita esto miséricors. 
Amennyire csak tudsz: ir- Si multum tibi fú erit, abun
galmas légy. Ha bőven lesz, dánter tribue; si exíguum 
bőven adj; ha szűken lesz, tibi fúerit, étiarn exlguum 
arra törekedjél, hogy a ke- libénter impertíri stude. 
v eset is szívesen nyujtsd; Praérni um enim bonum ti-

93* 
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Igy ugyanis jó kincset gyüj- bi thesaurízas in die neces
tesz magadnak a szükség sitátis, quóniam eleemósyna 
napjára, mert az alamizsna ab omni peccáto et a morte 
megszabadit minden bűntől líberat, et non patiétur áni
és a haláltól, és nem engedi, mam ire in ténebras. Fidú
hogy a lélek a sötétség ho- eia magna erit coram surn
oába kerüljön. Nagy bizoda- mo Deo eleemósyna ómni
lomul szolgál az alamizsna a bus faciéntibus eam. 
fölséges Isten előtt min-
denki számára, aki azt gyakorolja. 

Atvonulásra. (lz. 58, 7.) Graduale. (lz. 58, 7.) Fran-
Szegd meg kenyeredet az ge esuriénti panem tuum et 
éhezőnek sa szegényeket és egénos, vagósque induc in 
bujdosókatfogadd házadba; dornum tuam. Dum vlderis 
midőn mezltelent Játsz, född nudum, óperi eum, et car
be őt és ne nézd le a testedet. nem tuam ne despéxeris. 

Alleluja, alleluja. r. (U. o. Allelúja, allelúja. 'f. (Ibid, 
8.) Akkor támad föl, mint 8.)TJmcerúmpetquasimane 
a hajnal a te világosságod, lumen tuum, et glória Dó
és az úr dicsősége fölveszen mini cólliget te. Alle! úja. 
téged. Alleluja. 

Húsvéti időben a graduale helyett ezt mondjuk: 
Alleluja, alleluja. r. (Zs. Allelúja, allelúja. r. (Ps. 

40, 2.) Boldog, ki a szűköl- 40, 2.) Beátus, qui in
ködőnek és a szegénynek télligit super egénum et 
gondját viseli; a nyomorú- páuperem, in die maia 
ság napján megmenti őt az liberábit, eum Dóminus. 
Úr. Alleluja. r. (Zs. 36, 26.) Allelúja. r. (Ps. 36, 26.) 
Alamizsnálkodhatik és köl- Tota die miserétur, et cóm
csön adhat szantelen és iva- modat, semen illius in be
dékaáldássá leszen. Alleluja. nedictióne erit. Allelúja. 

Szent evangélium: Nollte timére 555. I. .~ ::. ~t 
Felajánlásra. (Zs. lll, 9.) Offertorium. (Ps. lll, 9.) 

A szegényeknek bőven osz- Dispérsit, dedit paupéribus, 
togat, igazsága örökre meg- justitia e jus manet in saecu
marad; szarva dicsőségesen Ium saeculi: cornu e jus exal-
felemelkedik. Alleluja. tábitur in glória. Allelúja. 

Csendesimádság.Felajánl- secreta. Múnera tibi Dó
juk neked, Urunk, áldo- mine nostrae devotiónis 

za t készségünk adományait l offérimus, quae et pro sanct i 
legyenek kedvesek előt- Stéphani, Regis et Confessó
ted Szent István király ris tui tibi grata sint honóre, 
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és hitvallód tiszteletére és l et nobis salutária te mise
irgalmadból mint üdvöthozó ránte reddántur. Per Dómi
adományt kapjuk vissza num nostrum jesum Chris-
őket. A mi Urunk. tum Fflium tuum. 

Áldozásra. (}(or. ll. 9, 10. Communio. (2 Cor. 9, 
Aki magot ad a magvetd- 10.) Qui adminístrat se
nek és kenyeret juttat ele- men seminánti, et panem 
delül, megsokasftja majd az manducándum praestábit, 
ő igazságossága gyümöl- et augébit increménta fru
c~ét. Alleluja. gum justitiae ej us. Allelúja. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Súmpsi
Magunkhoz vettük, mus Dómine, caeléstia 

Urunk, a mennyei szentsé- sacraménta, beáti Stéphani 
geket, Szent István király Regis et Confessóris tui so
és hitvallód ünnepét ülvén: llémnia celebrántes: praesta, 
add meg, kérünk, az ő köz- quaésumus; ut ipso interce
benjárására, hogy amit az dénte, quod temporáliter 
időben ünnepeltünk, azt az géssimus, aetérnis gáudiis 
örökkétartó örömökbeh el-~ consequámur. Per Dómi-
nyerjük. A mi Urunk. num. 

Június 15: Boldog JoiAn, izvegy, IV. Béla kirily leinya. 
Boleszláv lengyel herceg felesége lett, majd ura halála után 

a l(larissza apácák közé lépett és szent élet után, mint fejedelem
asszony halt meg 1298-ban. 

Szentmise: Cognóvi, 1316.1., az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. Mindenható Qrátio. Omnipotens sem-
örök Isten, ki boldog pitérne Deus, qui beá 

jolánt a dicsőségtől és gaz- tam joléntarn ab honőribus 
dagságtól irgalmasan el- divitHsque misericórditer 
vontad és vele Fiad aláza- abstraxfsti, et húrnilern Filii 
tos keresztjét és a test tui crucem et carnis marti
megtagadását választtat- ficatiónem eiigere fecfsti: 
tad; engedd érdemeiért és e jus méritis et intercessióne 
közbenjárására, hogy min- concéde; ut terréna ómnia 
den földit megvessünk és despiciámus, ac cadéstia 
a mennyeieket őszinte szfv- sincéro corde qua rámus. 
vel keressük. Ugyanazon. Per eúmdem Dóminum. 

Június 27: Szent László király, hitvalló. 
Uralkodott 1077-1095-ig. F6érdtmt, hogy a kertsztény val

lást, melyet a pogány magyarok lázadása többnör megingatott, 
megerősltette és az országot bölcsen megszerveztt. 
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Szentmise : Os justi, 1292. 1., az alábbiak kivételével: 

K önyörgés. Isten, ki hit- Qrátio. Deus, qui beátum 
vallódat Szent László Regern Ladidáum, Con

királyt sokféle csodával fessárern tuum, divérsis de
dicsőítetted, add meg, ké- corásti miráculis, praesta, 
rünk, hogy az ő érdemei- quaesumus, ut ejus suffra
ért minden gonosztól min- gántibus méritis, ab ómni
denkoron mentek legyünk bus semper muniámur ad
és az örökkétartó örömökre vérsis, et gáudiis perfruá
eljuthassunk. A mí Urunk mur aetérnis. Per Dóminum 
Jézus Krisztus. nostrum. 

Szentlecke : justum dedúxit, 1259. l. 

Csendes imádság. Kien
gesztelő áldozati ado

mányokat hoztunk kegyes
ségednek jámbor szívvel, 
mindenható Isten, fogadd 
azokat hitvallód, Szent 
László király érdemeiért és 
esedezéséért engesztelődöt
ten és rendelkezzél vele ke
gyelmesen. Ami Urunk. 
' 

Secreta. Hóstias piae pia
..._ catiónis afférimus cle
méntiae tuae, omnipotens 
Deus; qu as beáti Regis La
dislái, Confessóris tui mérf
tis et précibus, placátus ac
cípias, et dernénter dispén
ses. Per Dóminum nostrum 
Jesum Christum, Filium 
tuum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Sacra-
Az üdvösséges szentsé- ménta, Dómine, salu

gekben részesülvén, lTrunk, tária suméntes, eleméntiam 
alázatosan könyörgünk ke- tuam humiliter exorámus, 
gyességed előtt, hogy hit- ut intercessióne beáti Regis 
vallód, Szent László király Ladislái, Confessóris tui, et 
közbenjárásáért számithas- praeséntibus non destituá
sunk a jelenben segedel-l mur subsidiis, et gáudiis 
medre, és eljuthassunk az perfruámur aetérnis. Per 
örökkétartó örömök élveze-J Dóminum nostrum Jesum 
tére. A mi Urunk. Christum. 

Július 17: Szent András és Benedek remeték és vértanuk. 
Szent András Lengyelorszagban született s a Zoborhegy-i 

kolostor lakója lett. Később Trencsén vidékén remetéskedett. 
IllO körül halt meg. Kedvelt tanitványának, Szent Benedek 
vértanunak tetemeivel együtt Nyitrán nyugszik. 

Szentmise: Sapicntiam, 1269. t., a következő szentleckével: 
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Szentlecke Szent Pál apos- Léctio Epístolae beáti Pauli 
tolnak a korintusiakhoz írt Após to li ad Corínthios. (I I. 
leveléből. (II. 6, 4-10.) 6, 4-10.) 

Testvérek: Viselkedjünk fratres: Exhibeámus nos
mindenben lsten szol- metípsos sicut Dei miní

gáiként sok tűrésben, nyo- stros, in multa patiéntia, in 
morúságban, szükségben, tribulatiónibus, in necessi
szorongatásban, verésben, tátibus, in angústiis, in pia
tömlöcben, zendülésben, fá- gis, in carcéribus, in seditió
radságban, virrasztásban, nibus, in labóribus, in vigí
böjtölésben, tisztaságban, liis, in jejúniis, in castitáte, 
tudásban, béketűrésben, in sciéntia, in longanimi
nyájasságban, a Szentlélek- táte, in suavitáte, in Spi
ben, nem színlelt szeretet- rítu Sancto, in caritáte non 
ben, az igazság igéjében, ficta, in verbo veritátis, in 
lsten erejében, jobbról és virtúte Dei, per arma justí
balról az igazságosság fegy- tiae a dextris, et a sinístris: 
verzetében, dicsöségben és per glória, et ignobilitá
becstelenségben, gyalázat- tem: per infámiam, et bo
ban és jó hírnévben: mint nam farnam: ut seductóres, 
csábítók és mégis igazmon- et veráces: sicut qui ignóti, 
dók; mint ismeretlenek és et cógniti: quasi moriéntes, 
mégis ismeretesek; mint ha- et ecce vívimus: ut casti
láira váltak és Ime, mégis 1 gáti, et non mortificáti: 
élünk; mint megvertek, de quasi tristes, semper autern 
meg nem öltek; mint szo- gaudéntes: sicut egén tes, 
morkodók, és mégis mindig multos autern locupletán
örvendezök; mint szűköl- tes: tamquam nihil habén
ködök, és mégis sokakat J tes, et ómnia possidéntes. 
gazdagítók; mint akiknek 
semmijük sincsen és mindenük megvan. 

Július 24: Boldog Kunigunda szfiz. 
Lengyelország királynője, IV. Béla magyar király leánya. 
Szentmise: Dilexisti !309. I. az alábbi könyörgéssel: 

Könyörgés. lsten, ki bol-,Qrátio. Deus, qui beátam 
dog Kunigundát édes- Cunegúndam dulcédi

séged áldásaival megismer- nis tuae benedictiónibus 
tetted s a házasságban is 1 praevenfsti, ac Virginem 
szűznek megőrizted, add l étiarn in conjúgio conser
meg, kérünk, hogy közben- vásti: praest a, quaesumus; 
járására életünk tisztaságá-J ut ipsa interveniénte per 
val hozzád szüntelenül ra- vitae puritátem tibi júgiter 
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gaszkodjunk s az ö nyo
main járva, hozzád szeren
csésen eljuthassunk. A mi 
Urunk. 

-----
adhaerére, et per ejus ve
stigia gradiéntes, ad te per
venire fellciter mereámur. 
Per Dóminum. 

Augusztus 20: Sze nt latván király, bltvalló. 
Magyar embernek Szent Istvin királyról nem kell magyari

zatot lrni. Hazánk szétszakltisa óta ez a nap, amelyen a régi nagy 
Magyarorszig minden magyar szlve egyesül és ezen a napon 
lélekben újra egyiitt van Szent Istvin régi országa, Sz!iz Miria 
vimgoskertje. lmádkozzunk kétszeresen, hogy ez a lelki egység 
azent királyunk jobbja által újra valódi, löldrajzl és történeti 
egység lehessen. 

Bevonulásra. (Zs. 91, 13-14.) 

•

irul majd az igaz, 
mint a pálma, gya
rapszik, mint a Li

banon cédrusa: el vannak 
lik ültetve az úr házában, 
lstenünk házának udva
raiban. (Zs. 36, 1.) Ne Irigy
kedjél az elvetemültekre, 
ne féltékenykedjél a gonosz
tevllkre. '8'. Dicsöség. 

Könyörgés. Engedd, ké
rünk, mindenható ls

ten, hogy Egyházad kiérde
melje, hogy hitvallód, Szent 
István, aki király korában a 
földön terjesztette, a menny
ben dicsöségesen védelmezze. 
Ami Urunk. 

Introitus. (Ps. 91, 13-14.) 

Ilustus ut palma floré
bit: sicut cedrus Ll
bani multlplicábi

tur; plantátus in domo Dó
mlnL in átriis domus Dei 
nostri. (Ps. 36, 1.) Noll ae
mulári in malignántibus: 
neque zeláveris faciéntes 
iniquitátem. '8'. Glória Patri 
et Fllio et Spiritui Sancto. 

Orátio. Concéde, quaesu
mus, Ecclésiae tuae, 

omnipotens Deus : ut beá
tum Stéphanum, Confessó
rem tuum, quem regnántem 
in terris propagatórem há
buit, propugnatórem habére 
mereátur gloriósum in caelis. 
Per Dóminum. 

Szentlecke: Beátus vir 1292. l. 

Atvonulásra. (Zs. 36, 30- Graduale. (Ps. 36, 30-31.) 
31.) Bölcseséget beszél az Os justi meditábitur sapién
igaznak szája, és igazságot tiam, et lingua ej us loquétur 
szól nyelve. '8'. Szlvében judlcium. f. Lex Dei ejus 
van lstenének törvénye és in corde ipsfus: et non supp-
nem Ingadozik lépése. lantabúntur gressus ejus. 

Alleluja, alleluja. '8'. (Zs. l Allelúja, allelúja. '8'. (Pa. 
lll, l.) Boldog az az ember, ki . lll, l.) Be á tus vir, qui t imet 
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az Urat féli, és parancsaiban 1· Dóminum: in mandátla ej us 
nagy tetszését leli. Alieiujal cupit nimis. Allelújal 

Szent evangélium: Homo quidarn 1125. 1. 
Credo az egész nyolcad alatt. 

Felajánlásra. (Zs. 20, 2-3.) Offertorium. (Ps. 20, 2-3.) 
Uram, hatalmadon örvend ln virtúte tua, Dómine laetá
az Igaz, és felette ujjong se- bitur justus, et super salu
gftségeden: teljesitetted szf- táre tuum t!'Cultábit vehe
vének kivánságát. ménter: desidérium ánimae 

ejus tribufsti ei. 

Csendes imádság. Az ado- secreta. Sacriffcium, Dó
mányra, Urunk, mit fel- mine, quod tuae offéri

ségednek hoztunk, tekints mus majestáti, benfgno 
kegyes arccal, és Szent Ist- vultu réspice, et interees
ván király és hitvallód ese- sióne beáti Regis Stéphani 
dezésére az ellenség minden Co.rifessóris tui, nos ab óm
csele ellen védj meg minket nium inimicórum insfdils 
és add meg nekíink az örök defénde, et vitae aetérnae 
élet jutalmait. A mi Urunk 

1 
praemla concéde. Per Dó-

Jézus Krisztus. , mlnum. 

Prefáció a Boldogs~gos Sziizról. 566. l. 

Áldozásra. (Máté 24, 46- i Communio. (Matth. 24, 
47.) Boldog az a szolga, kit \46-47.) Beátus servus, quem, 
mikor ura eljövend, ébren l' cum vénerit dóminus, invé
talál: bizony mondom nek- n erit vigil án tem: amen d i co 
tek, hogy minden vagyona vobis, super ómnia bona 
fölé rendeli őt. . sua constftuet eum. 

Áldozás utáni imádság. i postcommunio. Tuére, 
r\ Védd meg családoda t, l quaesumus, Dómine, fa
kéríink, Urunk, és miután l mfliam tuam: et quam per 
Szent István király, a te doctrinam beátl Regis Sté
hitvallód tanttásával a sö- l phani Confessóris tui, de 
tétségből az igaz világos- ténebris ad verarn lucern 
ságra vezetted őt, vezesd el convertfsti, eam post hujus 
kegyesen a földi életnek el- témporis decúrsum, percépti 
múlása után ez áldo- sacrifieli munfmine, clemén
zattal megerdsftve a meny- ter perdúcas ad regna cae
nyekországába.A mi Urunk. lórum. Per Dóminum. 

Augusztus 27 : Szent latván király nyolcadL 

Szentmise, mint az ünnepen. 
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Szeptember 7 : Boldog Kirlal Mérk esztergomi kanonok, 
Pongrécz Istvén és Grodecz Menyhért Jézusünaúgl éldoz6-

papok, vértanuk. 
A Mrom kassal vértan u. Rákóczi György kOidOttel hiába ceato

gatták Oket Igéreteikkel Kálvin hitére. Azért rájuk kOldték a hajdu· 
kat, kik embertelen kinzásokkal vetettek véget életüknek 1619-ben 

Szentmise: Intret, 1265. 1., az alábbiak kjvételével : 

Könyörgés. Boldog Márk, Qrátio. Bea tó rum Márty
István és Menyhért kö- rum Marci, Stéphani et 

nyörgései, kérünk, Urunk, Melchióris, quaesumus Dó
segitsenek meg minket: hogy mine précibus adjuvémur: 
akiknek gyózedelmét örven- ut quórum gloriámur triúrn
dezve üljük, állhatatos hitét pho, fidei constántiam imi-
utánozzuk. A mi Urunk. témur. Per Dóminum. 

Csendes imádság. Bőséges secreta. Super has hóstlas, 
áldás szálljon, Urunk, Dómine benedictio tar

ezekre az adományokra · .. és ga descéndat; quae nos ad 
újitson meg minket boldog amórem tuum beatórum 
vértanuld példájára szere- Mártyrum exémplo restáu-
tetedben. A mi Urunk. ret. Per Dóminum. 
A ldozás utáni imádság. postcommunio. Caelésti

/"\ A mennyei szentségek- bus reféctos sacramén
tól és örömöktól megújitva, tis, et gáudiis, fac nos, Dó
Urunk, részesi ts boldog vér- mine beatórum Mártyrum 
tanuid dicsóségében, mely- glóriae consórtes; cujus per 
nek e misztérium által zá-\ haec mystéria pignus aceé
Jogát vettük. A mi Urunk. pimus. Per Dóminum. 

Szeptember 25 : Szent Gellért püspök és vértanu. 
Velencei származású bencés. Az Isteni Gondviselés hadnkba 

vezérelte. Itt eleinte Szent Imre nevelllje, majd a Bakonyban 
remete, kl:slíbb csanádi piispök lett. A lázadó pogllny magyarok 
1046-ban a Oellérthegyrlll ledobták és Igy halt vértanuhalált 

Szentmise: Státuit, 1252. 1., az alábbiak kivételével : 

K önyc5rgés. lsten, ki Szent !Oratio. Deus, qui beátum 
Gellért püspököt a vér- Gerárdum Pontificem 

tanuság bajnokságával és a agóne Martyrll et stola im
halhatatlanság palástjával mortalitátis coronfis ti: con
ékesitetted: engedd kegye- céde propitius; ut cujus me
sen, hogy akinek emlékét móriam devótis méntibus 
ájtatos lélekkel üljük a föl· celebrámus in terris, ejus 
dön, annak örök oltalma vé- perpétua defensióne muniá
delmezzen a mennyben. Ami. mur in eae lis. Per Dóminum. 

Evangélium : a Sacerdotes miséblll 1285. l. 



MAOVARORSZÁG KOLON MISÉI 1483 

Csendesimádság.Szenteld secreta. Obláta, Dómine, 
meg, Urunk, a felaján- múnera sanctifica: et 

lott adományokat; és Szent intercessióne beáti Gerárdi, 
Gellért vértanud és püspö- Mártyris tui atque Pontifi
köd közbenjárására védj cis, ab ómnibus nos defénde 
meg minket minden vesze- perlculis. Per Dóminum 
d;temtlH. A mi Urunk. nostrum jesum Christum. 

A1dozás utáni imádság. 'Be- postcommunio. Satiástl 
töltötted, Urunk, csalá- Dómine farniliam tuam 

dodat Fiad drágalátos tes- pretioslssimi Córporis etSán
tének és vérének lakomájá- guinis Filii tui libámine: 
val: add is. meg, kérünk, praesta, quaesumus; ut in
hogy Szent Gellért vértanud tercessióne beáti Gerárdi, 
és pOspököd közbenjárására Mártyris tui atque Pontifi
lelkünk és testünk üdvössé- cis, nobis proflciat ad salú
gére váljék. Ugyanazon a mi J tem mentis et córporis. Per 
Urunk. eúmdem Dóminum. 

Okt6ber 8 : Magyarok Nagyaaazooya. 
Ezt az Qnnepet Vaszllíy J<:olos blbornok, esztergomi érsek 

kérésére X lll. Leó pApa engedélyezte 1896-ban és október mflsodlk 
vasAmapjAra tette. X. Plus pApa október 8-Ara tette At. 

Bevonulásra. 1ntroitus. 

llrvendjOnk mindnyá- [laudeámus omnes in 
jan az úrban, ünne- Dómino, diem fe-
pet ülve, a boldogsá- stum celebrántes 

gos Szíiz Mária, a mi Nagy- sub honóre beátae Mariae 
asszonyunk és Pátrónánk Virginis magnae nostrae Dó
tiszteletére, kinek ünnepén minae ac Patrónae: de eu
örvendeznek az angyalok jus solemnitáte gaudent án
és magasztalják az lsten geli, et colláudant Filium 
Fiát. (Zs. 104. l.) Áldjátok Dei. (Ps. 104, l.) Confité
az Urat és hivjátok segit- mini Dórnino et invocáte no
ségOI nevét; hirdessétek a men e jus; annuntláte inter 
nemzetek közt míiveit. r. gentes ópera ejus. r. Glória 
Dicsllség. Patri et Fllio et Spiritui. 

Könyörgés. lsten, ki a szep- Qrátio. Deus, qui in terces
llltelen Szíiz Mária köz- sióne lmmaculátae Vir

benjárására nemzetOnket ginis Mariae, gentem no
végtelen sok jótéteménnyel stram innúmeris cumulásti 
halmoztad el: engedd kegyel- beneticils: con cé de propl
mesen, hogy akit Szent Ist- tius ut quam rege beáto Ste
ván királyunk kezdeménye- phano auctóre, Magnam Dó
zéséblll Nagyasszonyunk- minam celebrámus et Pa-
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nak magasztalunk és Pátró- trónam venerámur in terris, 
nánknak tisztelünk e földön: perénni e jus consórtio !ae
annak örökkétartó társasá- témur in caelis. Per Dómi
gában örvendhessünk a num nostrum jésum Chri&-
mennyben. A mi. tum. 

Szcntlecke : Ego quas!, 1062. l. 
Oraduale, Alleluja, Szent evangélium. és Offertorium mint dec. 

8-án. 825. lap. 

Csendes imádsá.e:. Föl- secreta. Majestáti tuae 
ajánlva Fö!segédnek, Dómine Agnum imma

Urunk, a szepiiStelen Bá- culátum offeréntes quaesu
rányt, kérünk, hogy a szep- mus; ut intercedénte alma 
h5telen, kegyes Sza z közben- VIrgine immaculAta et fidé
járása által hiveid atyáik les tui in avlta patrum fide 
llsi hitében megerllsödjenek. firméntur et oves quae pe
az elveszett juhok pedig, riérunt ad veritAtis unitá
visszatérve az igazság egy- tem redeúntes, hoc salutári 
ségéhez, ezzel az üdvös ele- pábulo nutriántur. Per Dó
dellel táplálkozzanak. A ml. minum nostrum. 

Prefáció a Boldogságos Szúzrlil, 566. l. 
Aldozásra(Sirák36,6-7,10.) Commurúo. (Eceli. 36,6-7, 

Újltsd meg a jeleket, és ism é- 10.) lnnova signa et immúta 
tel d a csodákat: Dicsllltad mirabllia. Glorlfica manum 
meg kezedet és j 'l bb karodat. tu am et bráchium déxterum. 
Siettesd az i dll t és emlékezzél Festina tempus et meménto 
meg a végrlll, hogy meg- finis ut enárrent mirabllia 
emlegessék csodás tetteidet. tua. 
' Aldozás utáni imádság, postcommunio. Adjuvet 

Segitse meg népedet, ké- pópulum tuum, quae
lilnk, Urunk a mindenkor sumus, Dómlne, beátae 
szepilltelen Szaz Máriának, Mariae semper VIrginis im
a mi Nagyasszonyunknak maculátae, Magnae nostrae 
és Pátronánknak dtcsll köz- Dóminae ac Patrónae inter
benjárása, hogy akiket örök céssio veneránda: ut quos 
jótéteményekkel elhalmo- perpétuis cumutávit bene
zott, azokat minden vesze- flciis, cunctis periculis expe
delemtlll megszabadltva, ke- dftos, sua fáciat pietáte 
gyességével egyetértiikké concórdes. Per Dóminum 
tegye. A mi Urunk. nostrum. 

Október 31: Szent Wolfgang pQspllk n hitvalló. 
Bencés, majd regensburgi püspOk lett. Soka t fáradozott a 

pogány magyarok megtéritésén. Meghalt 994-belL 
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Szentmise: Sacerdotes tul 1285. 1., az alibbl kllnyllrgéssel: 

K 6nyörgés. lsten, ki szent Qrátio. Deus, qui nobis 
Wolfgang püspököt ne- aetérnae salútis beá

kQnk az örök üdvösségre ve- tum Wolfgángum Epfsco
zetllal adtad, add, kérünk, pum minfstrum tribufsti: 
hogy aki életanknek tanf- praesta, quaesumus: ut 
tója volt a földön, közben- quem doctőrern vitae ha
járónk legyen a mennyben. búimus ln terris, interees
A mi Urunk Jézus Krisztua, sórem habére mereámur in 
a Te Fiad által. caelis. Per Dóminum. 

November 5: Szent Imre berceg, bltvalló. 
Emberi tervezgetés szerint els6 kirillyunkat követte volna a 

trónon és népünket vezette volna egynéhiny esztendeig a fllldlln. 
lsten végzése azonban az égi trónra emelte 1031-ben, hogy 
mindörökre vezesse a magyar ifjúsigot, mint dicső példaképe 
és hatalmas kllzbenjflrója. 

Szentmise: Os ]usti 1292. 1., az alflbblak kivételével : 

Könyörgés. lsten, ki az Qrátio. Deus, qui beátum 
ifjúság diszével tün- Emerfcum, juvenfli 

döklll Szent Imrét szenteid flore niténtem, in Sanctó
sorába fölemelted: engedd, rum tuórum consórtium su
kérünk, hogy kit magadnak blimásti: praesta, quaesu
szenteltél, annak segitségét mus; ut quem tibi fecfsti 
szQntelenül érezhessük ná- esse devótum, ejus apud Te 
lad. A mi Urunk Jézus perpétuum sentiámus au-
Krisztus. xflium. Per Dóminum. 
A szentlecke ugyanaz, mint jún. 4-én, de a végén hozzfltesszük: 

A népek látták, de meg Pópuli autern vidéntes, et 
nem értették, és nem vet- : non intelligéntes, nec po
ték szfvQkre azt, hogy az néntes in praecórdiis tália, 
lsten kegye és irgalma vár quóniam grátia Dei. et mi
szentjeire, és kegyes látoga- sericórdia est in sanctos 
tása választottjaira. Az igaz ej us, et respéctus in eléctos 
azonban, ha meghalt, elltéli illius. Condémnat autern 
az életben maradt gonoszo- justus mórtuus vivos fm
kat, s a hamar tökéletessé pios, et juvéntus celérius 
lett ifjúkor a bűnös hosszú consummáta longarn vitam 
életét. Látják ugyanis a injústi. Vidébunt enim fi
bölcsnek végét, de nem ér- nem sapiéntis et non intelli
tik, mit rendelt fellile az gent, quid cogitáverit de 
Isten, és miért helyezte lit illo Deus, et quare munlerit 
az úr biztonságba. illum Dóminus. 
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Csendes imádság. A ne- secreta. Oblátio, quam 
ked hozott adomány, tibi offérimus, Dómine, 

Urunk, tisztitsan meg min- nos purget ab omni crlmine: 
ket minden vétektől, hogy quátenus per intercessió
akinek szent ünnepét üljük, nem sancti Emerlci Confes
Szent Imre hitvallódnak ese- sóris tui, cujus sacram re
dezése által a mennyei haza cólimus festivitátem, ad eae
örökségébe juthassunk. Ami léstis pátriae assumámur 
U,runk. hereditátem. Per Dóminum. 

Aldozás utáni imádság. postcommunio. Plebem 
Népedet, Urunk, óvd tuam, Dómine, a cun

meg minden viszontagság- ctis adversitátibus prótege, 
tól, hogy Szent Imre hitval- ut, beáto Emerlco, Confes
lód esedezése által mind a sóre tuo, intercedénte, et 
jelen élet veszedelmeit ki- praeséntis vitae devitémus 
kerüljük, mind a jövő örök- perlcula, et futúrae mere
kétartó örömeire érdeme-l ámur gáudia sempitérna. 
sek legyünk. A mi Urunk. Per Dóminum. 

November 6 : Az egyházmegye ereklyéinek ünnepe. 
Szentmise: Multae tribulatiónea HJ07.1. az alábbiak kivételével: 

Könyörgés. Növeld ben- Qrátio. Augein nobis, Dó
nünk a feltámadás hl- mine, resurrectiónls fi

tét, Urunk, ki szenteid dem, qui in Sanctórum tuó
ereklyéivel csodálatos dol- rum Rellquiis mirabllia ope
gokat művelsz s tégy min- ráris: et fac nos immortális 
ket annak a halhatatlan glóriae participes; eu jus in 
dicsőségnek részeseivé,mely- eórum cinéribus plgnora ve
nek zálogát az ll hamvaik-l nerámur. Per Dóminum no
ban tiszteljük. A mi Urunk. strum. 

Szentlecke: Hi viri 1023 l. 
A g rad ua le uUn ezt mondjuk: 

Alleluja, alleluja. (Zs. 67, Allelúja, allelúja.'B'. (Ps. 67, 
4.)Az igazakazlstenelllttvl- 4.) J usti epuléntur, et exsúl
gan lakmároznak s örömük- ten t in conspéctu Dei: et de
ben vígadoznak. Alleluja. lecténtur in laetitia. Allelúja. 

Szent evangélium: Descéndens J 270. 1. 

Csendes imádság. Kérjük, secreta. lm piorám us, Dó
Urunk, kegyességedet, mine, eleméntiam tuam: 

hogy szenteidnek érdemei ut Sanctórum tuórum, quo
által, kiknek ereklyéit tisz- rum Rellquias venerámur, 
teljük, engeszteljen meg té- suffragántibus mérltis, hó-



MAGYARORSZÁG KOLÖN MISÉI~ 1487 

ged vétkeinkért a mi neked stia, quam offérimus, no
ajándékozott adományunk. strórum sit expiátio delictó-
A mi Urunk. rum. Per Dóminum. 

Áldozásra. (Zs. 32, 1.) ör- Communio. (Ps. 32, l.) 
vendezzetekigazak az úrban, Gaudéte, justi, in Dómino: 
a jámborokhoz Illik a dicséret. rectos decet collaudátio. 

A1dozás utáni imádság. postcommunio. Multlplica 
Tedd bllségessé, Urunk, super nos, quaesumus, 

a magunkhoz vett szentsé- Dómine, per haec sancta, 
gek által irgalmadat irán- quae súmpsimus, misericór
tunk, hogy amint jámbor d iam tu am: ut, sicut in tuó
áhftattal örvendezünk szen- rum solemnitáte Sanctórum, 
teidnek ünnepén, kiknek quorum Rellquias cólimus, 
ereklyéit tiszteljük, kegyel- pia devotióne laetámur; ita 
med által az ll örök társasá-l eórum perpétua societáte, te 
gukat is élvezhessük. A ml. largiénte, fruámur. Per D. 

November 19 Szent Erzs~bet lzvegy. 

Bevonu1bra. Introitus. 

llrvendjün.k mindnyá- .audeámus omnes in 
jan az Urban, ünne- Dómino, diem fes-
pet ülve Szent Er- tum celebrántes sub 

zsébet tiszteletére, kinek honóre beátae Elisabeth: de 
ünnepén örvendeznek az cujus solemnitáte gaudent 
angyalok, és magasztalják Angeli et colláudant Filium 
az lsten Fiát. (Zs. 44, 2.) Dei. (Ps. 44, 2.) Eructávit 
Szfvem ünnepi szózattól cor meum verbum bonum: 
árad, zengem dalomat a l dico ego opera mea Regi. 
Királynak. 1. Dicsöség. 1. Glória Patri. 

A U!bbl ugyanaz, mint a Római Mlsekllnyvben, 1241. l. 
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