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FERENC PÁPA FELAJÁNLÓ
IMÁDSÁGA JÁRVÁNY IDEJÉN
Ó, Mária, te mindig az üdvösség
és a remény jeleként ragyogsz utunkon.
Rád bízzuk magunkat, betegek Egészsége,
aki hitedben szilárdan kitartva
a kereszt alaĴ osztoztál Jézus fájdalmában.
Az elsæ borítón:
Ferenc pápa
a római Santa
Maria Maggiore
bazilikában,
a Salus Populi
Romani kegykép
elæĴ imádkozik.

Római nép Üdvössége, te tudod,
mire van szükségünk, és biztosak vagyunk,
hogy gondoskodni fogsz arról,
hogy mint a galileai Kánában,
visszatérhessen az öröm és az ünneplés
a mostani megpróbáltatások után.
Isteni Szeretet anyja, segíts, hogy felismerjük
és elfogadjuk az Atya akaratát és megtegyük,
amit Jézus mond majd nekünk, aki magára veĴe
szenvedéseinket és fájdalmunkat,
hogy
gy a kereszt által elvezessen bennünket
a feltámadás örömére. Ámen.
Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Szülæje,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk
idején, hanem oltalmazz meg minket minden
veszedelemtæl, ó, dicsæséges és áldoĴ Szÿz!
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LAUS PERENNIS
A matutinum és az olvasmányos imaóra (XLI.)
Aki zsoltárt imádkozik, feltárja szívét annak az érzelemnek,
amit a zsoltár sugall: legyen az panaszkodás, bizalom, hálaadás vagy egyéb, a zsoltárok irodalmi mûfajai szerint; ezeket a
mûfajokat a szentírás-magyarázók joggal különböztetik meg.
Ahhoz, hogy megértsük a zsoltárokban rejlõ mély gazdagságot és a
zsolozsma során kibontakozó mélységet, áttekintjük az olvasmányos imaóra zsoltárait, azok antifónáival, felirataival és dallamaival. Emellett segítségünkre van az újszövetségi vagy valamely egyházatyától vett idézet, amely krisztusi fénybe helyezi a zsoltár szövegét. A második zsoltárhét szerdai olvasmányos imaórájában a 38.
zsoltárt imádkozzuk, két részre osztva, valamint az 51. zsoltárt. A
38. zsoltár elsõ antifónája: Mi magunk is sóhajtozunk, és várjuk testünk
megváltását. A második antifóna: Hallgasd meg, Uram, kiáltásomat, és
figyelj könnyeimre! A zsoltár felirata: Beteg ember imája. A zsoltárhoz
rendelt értelmezõ szentírási idézet: A természet mulandóságnak van
alávetve… Isten akaratából. (Róm 8,20) Az 51. zsoltárhoz rendelt antifóna: Isten irgalmában bízom, mindenkor és mindörökké. A zsoltár felirata: A rágalmazók ellen. A zsoltárhoz rendelt értelmezõ szentírási idézet: Aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék (1Kor 1,31).
A monasztikus hagyományban a 38. zsoltár 11. versébõl: Csapásaidat, Uram, vedd le rólam! (7. módus) – nagyböjtben az 1. versbõl:
Hogy nyelvemmel ne vétkezzem (4. módus), húsvéti idõben: Alleluja,
alleluja, alleluja (1. módus) –, az 51. zsoltárnak szintén a 11. versébõl
képezik az antifónát – Áldalak téged, Uram, mivel meghallgattál engem
(8. módus).
Így szóltam: „Vigyázok útjaimra, *
nyelvemmel nem vétkezem;
retesszel zárom le szájam, *
amíg gonosz ember áll elõttem.”
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Hallgattam, elnémultam, de mi haszna, *
és fájdalmam kiújult.
Szívem fölhevült bennem, *
elmélkedtem, s egyre nagyobb lánggal égett.
Nyelvem akkor megoldódott: *
„Uram, tudasd velem életem végét:
mennyi napjaimnak száma, *
hadd tudjam meg, mily rövid az életem!”
Íme, napjaimat néhány araszra mérted, *
életem ideje elõtted semmiség.
Minden csak hiábavalóság, minden emberélet is, *
mint az árnyék, az ember úgy múlik el.
Hiábavaló az is, hogy veszõdik, *
kuporgat, de nem tudja, kinek.
A Vulgata Clementina kiadásában a következõ felirat ad magyarázatot a zsoltárhoz: Saját levertségét és emberi életének hiábavalóságát a
zsoltáros térde borulva fejti ki Istennek. A zsoltárt négy részre osztja a
kiadás: 1. cím, 2. az élet hiábavalósága és rövid volta, 3. könyörög
a gonoszoktól való szabadulásért, 4. összegzés. A 39. egyéni panaszdal feltehetõleg a fogság idején keletkezett, gondolataiban és
nyelvezetében közel áll a Prédikátor könyvéhez, ezért is találunk
benne bölcsességi stílusjegyeket. Ugyanakkor fölfedezhetjük benne Jób könyvének gondolatait. A zsoltárt valamiféle borúlátó peszszimizmus hatja át, éppen ezért érthetõ, hogy a költõi imádság szokatlan módon ér véget. Ebbõl fakadóan több szentíráskutató a
Vulgata Clementinához hasonlóan szintén négy részre szakaszolja a
zsoltárt: 1. a zsoltáros némaságba burkolózik a külvilág számára
(vv. 2–4), 2. Istenhez szól (vv. 5–7), 3. könyörgés szabadulásért (vv.
8–12), 4. sürgetõ, kétségbeesett könyörgés (vv. 13–14). A zsoltár viszont két nagyobb részletre is osztható: 1. visszatekintés és 2. heves
költõi könyörgés, irodalmi jellegû lezárás nélkül. A zsoltár keletkezésének közelebbi szituációja egy csapás vagy betegség, amit tetéz
az imádkozó ellenségeinek jelenléte.
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A felirat szerint a zsoltár Dávid szerzeménye, zenéjét Jedutun írta
a karvezetõ számára.
Szent Jeromos szerint a zsoltár türelemre tanít.
A Stuttgarter Psalter 49v–50v lapjain található zsoltárhoz három miniatúra készült. Az elsõn (zöld háttérrel, ami a jelen élet eseményeit jelképezi) két alak látható, egy ellenséges katona dárdával és kivont karddal (bal felõl), amint egy gazdag ruhába öltözött emberre támad, aki jobb kezének mutatóujját ajkaira helyezi (2–3). A némaságba burkolózó alak fejét keresztnimbusz díszíti (háromszárú
mankós kereszt). A két következõ kép mintegy kiemelkedik a szövegbõl, és már az újszövetségi értelmezés szempontjait rajzolja
meg számunkra. A zsoltárhoz társított második miniatúra egy
mély álomba merült alakot ábrázol (a háttér viola), ez nagy valószínûséggel maga Salamon király, aki szorongatott helyzetében
(2Krón 1,1–13; 1Kir 3,4–15) Istenhez folyamodott bölcsességért. A
harmadik miniatúra az új ember teremtését ábrázolja, akit Krisztus
alkot, Isten kegyelmébõl. A háttér élénkzöld. Itt is megjelenik Isten
áldást adó keze, aki egy mezítelen ember felé küldi áldását (violaszínû sugár). A mezítelen ember Krisztus karjaiban emelkedik két
lábra, mintha Krisztus építené és emelné új teremtménnyé (vö. 1Kor
3,16; 4,16). Érdekesség, hogy a kép kiegészítõ jelképei között találunk egy fát, egy, a fa árnyékában ülõ alakot (talán Jónás próféta a
fügefa alatt). A próféta rámutat a központi jelenetre: az új embert
Krisztus teremtette! De a sarokban találunk még egy érdekességet,
egy pókot vagy kullancsot. A pók a mulandóság jelképe, ahogyan
a füge is. Ami örök, az Isten szeretete, mely újjáteremti, feltámasztja az embert, ha annak gondolatai búskomorak.
39,1–5a: A karmesternek Jedutuntól. Dávid zsoltára. Mondottam: Vigyázni fogok útjaimra, hogy ne vétkezzem nyelvemmel; kantárral fogom
visszafogni számat, míg gonosz van elõttem. Elnémítottam magam csendességgel, (még) a jóról (is) hallgattam, és fájdalmam forrni kezdett. Szívem felizzott bensõmben, míg sóhajtoztam, tûz gyulladt. Szólottam nyelvemmel. – Jedutun (nevének eredete talán a jada igébõl vezethetõ le:
vetni, hajítani) a templomi énekesek atyja, akirõl az 1Krón 16,41–42
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és 25,1 tesz említést. Szent Jeromos és az õ nyomán Szent Ágoston
a Transiliens eos sive saliens eos jelentést olvassák ki a Jedutun névbõl
– vagyis rajtuk átlépõ, átugró (vö. Hieronymus: De nominibus
Hebraicis, de Pslaterio 71 PL 23. col. 872; Augustini: En. in Ps. 38,1) –,
mások törvény, törvényes, magasztalást, illetve dicsõítést adó jelentést
látnak a név mögött (Leusden, Johannes: Onomasticum sacrum 139.).
Többen a bölcs Etánnal azonosítják (1Kir 5,11), aki költõ (Zsolt 39,1;
62,1; 77,1 és 89,1) és királyi látnok volt (2Krón 35,15). Késõbb
Jedutun csoportot jelölõ név lett, amelybe a zenészek hat osztálya
tartozott. A zsoltár olyan gyûjtemény részévé vált, amit Dávid király
tekintélyével ruháztak föl, vagyis olyan énekrõl beszélünk, mely a
kultusz részévé válhatott Dávid király szándéka szerint, minthogy a
Krónikák könyve õt tartja a templomi kultikus zene alapítójának
(1Krón 22,2–29,5). Noha a hagyomány Dávidot tartja szerzõnek, az is
jelzi, hogy nem Dávid a zsoltár tulajdonképpeni szerzõje – noha zenei és költõi tehetségérõl beszámol a Szentírás (1Sám 16,17skk; 18,10;
2Sám 1,17skk; 3,33skk stb.) –, hogy gondolkodásmódjában Jób és a
Prédikátor könyvéhez áll közel. Végül megemlítjük a karmestert,
akinek tulajdonképpeni neve ismeretlen számunkra. A lamenacceah
55 alkalommal fordul elõ a Zsoltárok könyvében, ebbõl 53-szor
személynévvel együtt. A szentírás görög nyelvû fordításai közül a
Hetvenes eisz tó telosz, vagyis végig, vég nélkül kifejezéssel fordítja.
Nagy valószínûséggel a görög fordító a héber szóban rejlõ értelmet
akarta visszaadni, minthogy a necah tartós fény, a lanecah pedig
örökké jelentéssel bír. A héber nyelv piél igemódjában vezetni, felügyelni jelentése van.
Annyi bizonyos, hogy a zsoltár tartalma szétfeszíti a hagyományos
liturgikus zsoltár határait, és olyan mélységekbe enged bepillantást, mely elragadja az embert Isten titkai megértésének irányába.
Elbeszélését a zsoltáros a következõkkel kezdi: az önmagammal való párbeszéd során erre jutottam. A kijelentés hasonló módon jelenik
meg a 30. és 31. zsoltárokban: „Mikor dúslakodtam, így szóltam”
(Zsolt 30,7), „azt mondom” (Zsolt 31,15b). A zsoltáros elhatározza,
hogy következetesen vigyázni fog gondolataira, az azokból fakadó
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szavakra és tettekre, hiszen a Második törvénykönyv is így figyelmeztet: „Gondosan vigyázz tehát magadra és lelkedre” (MTörv 4,9;
vö. Ter 31,24b). A zsoltáros attól tart, hogy nyelvével vétkezni fog az
Úr ellen, ahogy errõl Jób is beszél: „Hiszen nem engedtem, hogy
torkom vétkezzék, hogy átokkal kihívjam halálát” (Jób 31,30). Jób
könyvének bölcs mondásai közel állnak a zsoltároshoz: „Mindezekben nem vétkezett Jób az ajkával, és nem beszélt semmi dõreséget sem Isten ellen” (Jób 1,22; vö. 2,10). Ezért választja a bölcsesség útját: „Sok beszéd nem marad hiba nélkül, az az okos ember,
aki féken tartja ajkait” (Péld 10,19; vö. Sir 8,1–3; 14,1). Inkább jellemzi õt a zsoltár szava: „Tégy, Uram, lakatot a számra, ajkam ajtajára
reteszt! Ne engedd, hogy szívem gonosz szavakra hajoljon, bûnös
mesterkedésekre, a gonoszat cselekvõkkel együtt. Részem se legyen abban, amit õk szeretnének.” (Zsolt 141,3–4)
A zsoltáros csendben várakozik: „Jó csendben várni az Úr szabadítására” (Siral 3,26) – teszi ezt annak ellenére, hogy bensõ, lelki fájdalma egyre erõsödik (vö. Zsolt 32,3). Világos, hogy döntésével
nem akar örömet szerezni ellenségeinek, akik várják, hogy perlekedjen Istennel, panaszkodjon, és ilyen értelemben bûnbe essen.
Nem akar a bûnösökre hasonlítani (vö. Zsolt 73,15), de fájdalmán
egyre kevésbé tud uralkodni, akárcsak Jeremiás próféta (vö. Jer
20,9–18).
Ehhez a szakaszhoz Szent Jakab levelének sorai illenek újszövetségi magyarázatként: „Mert sok mindenben vétünk mindnyájan. Ha
valaki a szavában nem hibázik, az tökéletes ember, s az ilyen féken
tudja tartani egész testét is. Ha ugyanis a lovaknak zablát teszünk
a szájába, hogy engedelmeskedjenek nekünk, az egész testüket
kormányozzuk. Lám, a hajókat is, bár nagyok, és erõs szelek hajtják õket, a kis kormányrúddal oda irányítják, ahová a kormányos
akarata vezeti. Így a nyelv is kicsi testrész ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. Íme, egy csekély tûz milyen nagy erdõt gyújt fel! A
nyelv is tûz, a gonoszság egész világa. Testrészeink közül a nyelv
az, amely beszennyezi egész testünket, s a pokoltól lángra lobbanva egész életünk folyamát lángra gyullasztja. Mert minden vadállat és madár, kígyó és egyéb állat természetét meg lehet szelídíteni,
és meg is szelídíti az ember, a nyelvet azonban az emberek közül
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senki sem szelídítheti meg. Nyughatatlan rossz az, telve halálos
méreggel. Azzal áldjuk az Istent és az Atyát, és azzal átkozzuk az
embereket, akiket Isten a saját képére teremtett. Egyazon szájból
ered az áldás és az átok. Testvéreim, ennek nem szabad így lennie.
Vajon a forrás bocsát-e ki ugyanabból a nyílásból édes és keserû vizet? Vajon teremhet-e, testvéreim, a fügefa olajbogyót, vagy a szõlõ fügét? Így a sós forrás sem adhat édes vizet.” (Jak 3,2–12) – A
nyelv megfékezésérõl szóló tanításában Jakab az ószövetségi bölcsességi irodalomra hivatkozik, fõleg a Példabeszédek könyvére
(vö. Péld 15,1–28).
39,5b–7: Add tudnom, Uram, végemet, és napjaim mértékét! Mennyi az?
Tudjam, mily mulandó vagyok! Hiszen tenyérnyivé tetted napjaimat és
korom, mint a semmi teelõtted. Valóban, a legjobb állapotában is olyan
minden ember, mint minden lehelet. Szela. Valóban, miként az árnyék járkél az ember; valóban, hiábavalóságban foglalatoskodnak (az emberek).
Felhalmoz, és nem tudja, ki fogja begyûjteni. – A zsoltáros, belsõ vívódásai és gyötrelmei között, miközben továbbra is titokban tartja
szenvedéseinek igazi okát, kifakad Isten elõtt, szobájának rejtekében (vö. Mt 6,6). Lelki gyötrelmében még képtelen arra, amit a 90.
zsoltár szerzõje mond az Úrnak imájában: „Taníts meg számba
venni napjainkat úgy, hogy bölcsességgel telítsük szívünket. Fordulj meg, Uram, végre valahára, légy irgalmas szolgáidhoz. Tölts el
minket kora reggel irgalmaddal, hogy ujjongjunk és vigadjunk
egész életünkben.” (Zsolt 90,12–14) A 39. zsoltár imádkozóját sokkal inkább jellemzi a belátás. Elõször a négyujjnyi hosszt említi
(négy ujj, héb. esba egy tenyeret tesz ki, héb. topah). Ilyen értelemben a szenvedõ nagyon is tisztában van vele, mennyit ér az élete,
igaz, szavait búskomor érzelmek hatják át. Ebben a szakaszban
egyrészt a Prédikátor könyvének vissza-visszatérõ fogalma egészen intenzív: hiábavalóság, héb. hebel (vö. Préd 1,2.14; 2,11.17; 3,19
stb.), másrészt a Zsoltárok könyvének szava, az árnykép, héb. celem
(Zsolt 73,20; 102,12 stb.). A zsoltáros a baj szempontjából, abból tanulva hiábavalóságnak látja az egész életét és annak minden tevékenységét, mint a vagyon felhalmozását is (vö. Jób 27,16; Lk 12,20).
Ebben a szakaszban a Prédikátor sorai csengenek fülünkbe: „Meg-
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vetettem minden igyekvésemet, amellyel a nap alatt oly nagyon fáradoztam, mert olyan utódom lesz, akirõl azt sem tudom, hogy
bölcs lesz-e, vagy balga. És mégis õ rendelkezik majd a fáradságommal, amellyel veszõdtem és szorgoskodtam. Nemde, ez is csak
hiúság! Ezért abbahagytam, és a szívem lemondott arról, hogy a
nap alatt tovább fáradozzon; hisz megesik, hogy valaki bölcsességgel, okosan és sikerrel végzi munkáját, azután keresetét átengedi
olyannak, aki mit sem fáradt. Ez is hiúság, sõt nagy baj! Mert mi
haszna van az embernek minden fáradságából és a szíve gondjából, amellyel emészti magát a nap alatt? Minden napja csupa szenvedés és bosszúság, és szíve még éjjel sem tud megnyugodni.
Nemde, ez is csak hiúság?” (Préd 2,18–23)
A zsoltáros panaszos kifakadása sokkal inkább tekinthetõ esdeklésnek Isten irgalmáért, hiszen kijelentésével: valóban… jelzi, hogy
megértette Isten akaratának értelmét az életében. Szent Ágoston a
zsoltárnak ehhez a szakaszához írja: Gondoskodásodnak ezt adom tanácsul: Gyûjtsetek magatoknak kincset az égben. (Vö. Mt 6,20) […] Tanácsot adtam néked: ahová mondom, ott helyezd letétbe, mert nem akarom, hogy tudd, miképpen jut az égbe. Helyezd a szegények kezébe, add a
rászorulóknak […] Amit egynek a legkisebbjeim közül tettetek, velem tettétek? (Vö. Mt 25,40) (En in. Ps 38,12)
(Folytatjuk.)

AZ IMAAPOSTOLSÁG SZÁNDÉKA
MÁJUS HÓNAPRA
Evangelizációs: A diakónusokért: Imádkozzunk azért, hogy a
diakónusok az ige és a szegények hûséges szolgálata által
éltetõ jelek legyenek az egész Egyház számára.

* * *
(Az májusi Útravaló elmélkedéseit
Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános írta.)
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A HÚSVÉTI IDÕ
A húsvéti idõ vasárnapi miséinek olvasmányait nem az Ószövetségbõl, hanem az Apostolok cselekedeteibõl, az evangéliumokat pedig – egyetlen kivétellel – Szent János evangéliumából,
Jézus búcsúbeszédének egyes részeibõl vesszük. A húsvéti idõ
saját éneke az „Alleluja”, amelyet a misék bevonulási és áldozási énekeihez is hozzákapcsolunk.
Hazánkban húsvét hatodik vasárnapján van a közösségi kommunikáció világnapja.
Május utolsó vasárnapja a hõsök napja.

MÁJUS, A SZÛZANYA HÓNAPJA
A keleti és a nyugati egyházak egyaránt egy-egy hónapot szentelnek a Boldogságos Szûznek. A keleti egyház ünneplése augusztus hónaphoz, a Boldogságos Szûz mennybeviteléhez kötõdött. Az ünnep elõtt tizennégy napon át böjtöltek, majd utána az
ünnepet még tizenöt napig tartották.
A nyugati egyház ünneplésének gyökerei visszanyúlnak az európai országok hagyományaihoz és szokásaihoz. A május a „virágba borulás” idõszaka, amit csodálatos virágfesztiválokkal tettek
ünneppé. A Boldogságos Szûz Isten legcsodálatosabb teremtménye és legszebb az asszonyok között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak felé. Az Énekek éneke võlegényének köszöntése méltó alapja a tiszteletnek: „Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! A föld színén immár virágok nyílnak”. (2,12)
Így kapcsolódik egybe a természet és a szeretet.
Elõször X. Alfonz (†1284), Kasztilia királya kapcsolta össze
május hónapját a Boldogságos Szûz Mária személyével, megkoronázva és énekkel magasztalva. Folyamatosan terjedt a hónaphoz kapcsolódó Mária-tisztelet. Rómában Néri Szent Fülöp
(†1595) biztatta fiataljait, hogy ebben a hónapban virágkoszorúkkal ékesítsék a Madonna képeit, szobrait, zengjenek énekeket a köszöntésére, és jótettekkel is bizonyítsák ragaszkodásukat. Számos kiadvány jelent meg Európa-szerte, hangsúlyozva
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ennek lelki jelentõségét. A XIX. században a szeplõtelen fogantatás (1854) dogmája még inkább megerõsítette a Mária-tiszteletet. A pápák is jóváhagyták tanításaikkal, buzdításaikkal és körleveleikkel. Egyre inkább elterjedt, és általánossá vált, hogy május hónapban a Máriát tisztelõ hívek összejönnek a litánia elvégzésére. Még akkor is elvégzik, ha papjuk, lelkipásztori szolgálata miatt, nem tud velük imádkozni. Ugyanakkor, ahol erre lehetõség van, kiegészítik a litánia megszólításainak szentbeszédekben való értelmezésével és magyarázatával. Ez a szokás hazánkban is általános mind a mai napig.
A Loretói litánia
A litánia kifejezés a görög litaneuó – könyörgök – szóból származik. Az V. században jelentette azt a könyörgõ imádságot, amellyel különféle szándékokért imádkoztak. A VII. században már
kialakult a ma is ismert formája: a szándék J hívek válasza.
A Loretói litánia mai formájában a XVI. században tûnik fel elõször. De már a XII. századból is ismerünk hasonló, közös végzésre készült imádságot. Az általunk ismert Loretói litánia a Loreto városának bazilikájában lévõ Szent Házból származik, ahol
– adataink szerint – 1575-tõl, mások szerint már 1400-tól minden
szombaton elénekelték, a Boldogságos Szüzet köszöntve. Amikor Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban járt, és meghallotta ennek éneklését, átvette imakönyvébe és terjesztette. VIII. Orbán pápa 1691-ben kiadott dekrétumában megtiltotta a különbözõ templomokban készült Mária-litániákat, és egyetemes használatra a Loretói litániát rendelte el. XIII. Leó pápa ezt 1886-ban
megújította. A pápák azóta is mindig hangsúlyozták a litánia közös és egyéni imádkozásának jelentõségét, így XII. Piusz, VI. Pál,
valamint II. János Pál pápák. Az Istentiszteleti és Szentségi
Kongregáció néhány éve adta ki a népi ájtatosságokról szóló dokumentumát, amely jelentõs ájtatosságnak tünteti fel a Szûzanya köszöntésének ezen tiszteletre méltó módját.
A Loretói litánia részei
A bevezetõ rész ráirányítja figyelmünket, hogy minden adományt mennyei Atyánktól kapunk, és Jézus Krisztus volt az, aki
feltárta nekünk a Szentháromság titkát.
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Elõször a Szûzanyát három kiváltságában szólítjuk meg: Szentséges Szûz, Istennek Anyja, Szent Szûz. A következõ csokorban
azok a motívumok szerepelnek, melyekért õt tiszteltjük: Krisztus
anyja, Kegyelem anyja, Tisztaságos, Szeplõtelen, Sérelem nélkül
való, Szûz virág, Szeretetreméltó, Csodálatos, Jó tanács, Teremtõnk és Üdvözítõnk anyja.
Az ötödik részben Máriát mint szüzet különbözõ ékes jelzõkkel
magasztalja. A hatodik részben a Szentírásból vett jelzõkkel ruházza fel, amely az „Igazság tükre” megszólítással kezdõdik, és
a „Hajnali csillag” köszöntõ szóval fejezõdik be.
A Szûzanya a Betegek gyógyítója, Bûnösök menedéke, Szomorúak vigasztalója és a Keresztények segítsége, tehát a mi küzdelmes életünk résztvevõje, akihez mindig bizalommal fordulhatunk.
Amíg eddig a küszködõk közbenjárójaként szólítottuk meg, most
a megdicsõült világ királynõjeként köszöntjük. A befejezõ megszólítások az idõközben kimondott hittételekben, pápai megnyilatkozásokban szereplõ sajátos motívumokat említik bizalmunk
kifejezéseként.
A litánia az Isten Bárányához fordul, és egy zárókönyörgéssel
fejezi be a Szûzanya köszöntését.
Természetes, hogy Máriát köszöntõ imádságaink megszámlálhatatlanul léteznek. Ezért a litániák után még különbözõ imádságokat szoktak hozzákapcsolni, amelyeket az egyházmegyei és
a helyi gyakorlattal alakítottak ki.

A LORETÓI LITÁNIA
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket! – Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket! – Krisztus, hallgass meg minket!
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Mennyei Atyaisten! – Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten! – Irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen! – Irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten! – Irgalmazz nekünk!
Szentséges Szûz Mária – Könyörögj érettünk!
Isten szent anyja – Könyörögj érettünk!
Szüzek szent Szüze – Könyörögj érettünk!
Krisztus szent anyja – Könyörögj érettünk!
Egyházunk anyja – Könyörögj érettünk!
Isteni kegyelem anyja – Könyörögj érettünk!
Tisztaságos anya – Könyörögj érettünk!
Szeplõtelen Szûzanya – Könyörögj érettünk!
Sérelem nélkül való anya – Könyörögj érettünk!
Szûz virág szent anya – Könyörögj érettünk!
Szeretetre méltó anya – Könyörögj érettünk!
Csodálatos anya – Könyörögj érettünk!
Jó tanács anyja – Könyörögj érettünk!
Teremtõnk anyja – Könyörögj érettünk!
Üdvözítõnk anyja – Könyörögj érettünk!
Nagyokosságú Szûz – Könyörögj érettünk!
Dicsérendõ Szûz – Könyörögj érettünk!
Nagyhatalmú Szûz – Könyörögj érettünk!
Irgalmas Szûz – Könyörögj érettünk!
Hûséges Szûz – Könyörögj érettünk!
Igazság tükre – Könyörögj érettünk!
Bölcsesség széke – Könyörögj érettünk!
Örömünk oka – Könyörögj érettünk!
Lelki tiszta edény – Könyörögj érettünk!
Tiszteletes edény – Könyörögj érettünk!
Ájtatosságnak jeles edénye – Könyörögj érettünk!
Titkos értelmû rózsa – Könyörögj érettünk!
Dávid király tornya – Könyörögj érettünk!
Elefántcsonttorony – Könyörögj érettünk!
Mária, aranyház – Könyörögj érettünk!
Frigynek szent szekrénye – Könyörögj érettünk!
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Mennyország ajtaja – Könyörögj érettünk!
Hajnali szép csillag – Könyörögj érettünk!
Betegek gyógyítója – Könyörögj érettünk!
Bûnösök menedéke – Könyörögj érettünk!
Szomorúak vigasztalója – Könyörögj érettünk!
Keresztények segítsége – Könyörögj érettünk!
Angyalok királynõje – Könyörögj érettünk!
Pátriárkák királynõje – Könyörögj érettünk!
Próféták királynõje – Könyörögj érettünk!
Apostolok királynõje – Könyörögj érettünk!
Vértanúk királynõje – Könyörögj érettünk!
Hitvallók királynõje – Könyörögj érettünk!
Szüzek királynõje – Könyörögj érettünk!
Minden szentek királynõje – Könyörögj érettünk!
Áteredõ bûn nélkül fogantatott királynõ – Könyörögj érettünk!
Mennybe fölvett királynõ – Könyörögj érettünk!
Rózsafüzér királynõje – Könyörögj érettünk!
Családok királynõje – Könyörögj érettünk!
Béke királynõje – Könyörögj érettünk!
Magyarok Nagyasszonya – Könyörögj érettünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit
– Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit
– Hallgass meg minket!
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit
– Irgalmazz nekünk!
Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!
– Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Add, Urunk, hogy mi, a te szolgáid folytonos
lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos, mindenkor
Szûz Mária dicsõséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól
megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a
mi Urunk által. – Ámen.
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Mária-antifóna a húsvéti idõben
Mennynek Királyné asszonya, örülj, szép Szûz, alleluja,
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa bûneinket, alleluja.
Örülj és örvendezz, Szûz Mária, alleluja!
– Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus
Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add,
kérünk, hogy az õ Anyjának közbenjárására eljussunk az örök
élet örömébe. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
Szentségi áldásra
Tántum ergo Sacraméntum venerémur cérnui:
Et antiquum documéntum nóvo cédat ritui:
Praéstet fídes suppleméntum sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque laus et jubilátio:
Sálus, hónor, virtus quóque sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque cómpar sit laudátio. Amen.
V. Panem de caelo praestitísti eis. Allelúja.
R. Omne delectaméntum in se habéntem. Allelúja.
Oremus! Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili passionis
tuae memoriam reliquisti, tribue quaesumus, ita nos Corporis et
Sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptionis tuae fructum in nobis iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in saecula
saeculorum. – Amen.
Kenyeret adtál a mennybõl, (alleluja).
– Amely minden gyönyörûséggel teljes, (alleluja).
Könyörögjünk! Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos
szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül érezzük! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. – Ámen.
Befejezésül a Szûzanyát köszöntõ májusi ének (Ho 188)
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A HÓNAP ÜNNEPEI ÉS SZENTJEI
Május 1.
Szent József, a munkás
Az emléknapot XII. Piusz pápa
vezette be, 1955. május 1-jén.
Eredetileg Szent Józsefnek, a
munkásnak, a Boldogságos Szûz
Mária jegyesének, hitvallónak és a
munkások védõszentjének fõünnepe volt, ám 1969-tõl választható
emléknap lett. A József név jelentése: Isten magához fûz. József
Máriának, Jézus anyjának volt a
jegyese, foglalkozására nézve
ács. Igazságos és irgalmas embernek jellemzi a Szentírás. Õ
az egyszerû munkás és nevelõapa. Egyházunk azért tekint rá
úgy, mint a munkások védõszentjére, mert õ is kétkezi
munkával teremtette elõ a mindennapi kenyeret. Benne tiszteljük a megbízható munkás
példaképét.
Május 2.
Szent Atanáz püspök
és egyháztanító
295. – 373. május 2.: Alexandriában született, kiváló nevelésben
részesült. Alexandrosznak, Alexandria püspökének volt diakónusa és titkára. Ebben a minõségében kísérte el püspökét a
325-ben összehívott niceai zsinatra. Alexandrosz püspök ha-

lála után (328) õ lett az egyiptomi metropolisz püspöke. Jelleme megingathatatlan és gyakran nagyon szigorú volt. Az ariánus válság idején még fiatal és
tapasztalatlan Atanáz a politikai megnyilvánulásaiban meggondolatlan, valamint erõszakos személyiségébõl fakadó hibák miatt alulmaradt Meletiosz
pap támadásaival szemben,
ezért a türoszi zsinat letette õt
püspöki székébõl. Elsõ két
számûzetése idején Trierben
(335–337) és Rómában (339–346)
támogatta a Niceában megerõsített keresztény tanítást. A
folytonos számûzetések miatt
zaklatott személyiséggé vált.
362–365 között háromszor volt
számûzetésben az egyiptomi sivatagban, ahol Szent Antal remete hatása alá került. Ebben az
idõszakban személyisége megnyugodott, higgadt és békés
lett, egyre több idõt szentelt az
imának és az írásnak. Miután
visszatért Alexandriába, püspökként a vallási megbékélés
apostola lett. Nazianzoszi Szent
Gergely szerint Atanáz az Egyház oszlopa. Mind a keleti, mind
a nyugati egyházban az igaz hit
védelmezõjeként és példaképeként tisztelik. Atanáz az Ige megtestesülésének teológusa, aki teo-
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lógiai munkásságával az Isten
közelségét és megközelíthetõségét hangsúlyozta.
Május 4.
Szent Flórián vértanú
†Lauriacum (ma: Lorch, FelsõAusztria), 304. május 4.: A
VIII–IX. századi Passio Floriani
szerint Noricumban szolgált,
majd kiszolgált katona, valamint princeps officiiként Ælium
Celtiumban (ma: Sankt Pölten)
élt. A Diocletianus császár uralkodása alatt kitört keresztényüldözés alkalmával Laureacumban elfogtak negyven keresztényt. Flórián az õ segítségükre sietett. Odaérve megvallotta hitét. Az Aquilinus elnöklete alatt álló bíróság elõbb
megbotoztatta, majd halálra
ítélte. Kõvel nyakában az Enns
folyóba dobták. Testét egy
Valeria nevû özvegy temette el.
III. Luciusz pápa 1138-ban Rómába vitette ereklyéit. Õ a tûzoltók, pékek, serfõzõk, kéményseprõk és kovácsok, Linz és
Krakkó védõszentje.
Boldog Ceferino Giménez
Malla (El Pelé) vértanú
Benavent de Lérida, 1861.
augusztus 24. – Barbastro (Huesca), 1936. augusztus 9.: A keres-
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kedõ és kosárfonó cigányság
vándoréletét élte. Barbastróba
költözött feleségével és fogadott unokahúgával, Pepitával,
ott bérelt lakást. Hamarosan feltûnt becsületessége, megbízhatósága, vallásossága. Annak ellenére, hogy nem tudott írni, õ
tanította a szegény spanyol és
cigány gyermekeket a keresztény hit alapjaira. Minthogy
hallás után jól megtanulta a
Szentírást, annak elbeszéléseit
is jól át tudta adni hallgatóságának. 1926-ban belépett a ferences harmadrendbe. Szoros barátságba került egy keresztény
ügyvéddel, Nicolas Santos de
Otto Escuderóval és családjával. Pelé részesült a bérmálás
szentségében, rendezte házasságát, késõbb naponta járt misére. Szívesen maga köré gyûjtötte a gyerekeket, akiknek bibliai
történeteket mondott el, és segített a rászorulókon. Sokat imádkozott, rózsafüzére mindig vele
volt. A polgárháború idején a
kommunisták kerültek hatalomra, és kegyetlen egyházüldözés kezdõdött. 1936 júliusában egy pap védelmezése miatt
elfogták. Fegyvert kerestek nála, fölszólították, hogy adja elõ,
ám õ a rózsafüzérét nyújtotta a
milicistáknak, amit bûnjelként
használtak ellene. 1936. augusztus 8-áról 9-ére virradó éjszaka

a barbastrói temetõben, ítélet
nélkül, az egyházmegye püspökével és több egyházi személylyel együtt kivégezték. „Éljen
Krisztus Király!” felkiáltással
halt meg egy szemtanú elbeszélése szerint. 1997. május 4én iktatta a boldogok sorába
Szent II. János Pál pápa.
Május 5.
Ferrer Szent Vince testvér
és áldozópap
OP templomaiban emléknap
(életrajzát lásd: április 5.)
Május 7.
Boldog Gizella
984. – 1059. május 7.: Magyarországi Gizella, Szent István királyunk felesége II. (Civakodó)
Henrik bajor herceg és Gizella
burgundiai hercegnõ leányaként született, föltehetõen a
Regensburg melletti Abbach
kastélyban. Nevelõje Regensburgi Szent Wolfgang volt.
Scheyernben István herceg jegyese lett, annak ellenére, hogy
Gizella nagynénje, Gerberga ellenezte a politikai házasságot.
Az esküvõt Kölnben tartották,
996-ban. Gizella Veszprémbe

költözött, ahol székesegyházat
és apácazárdát is alapított. Az
országos ügyek mellett a magyar királynénak és környezetének a kötelességei közé tartozott a liturgikus textilek elkészítése. Szoros környezetébõl származik az a székesfehérvári
Szûz Mária-templomnak adományozott miseruha, amibõl
XII. századi átalakítással készült a magyar koronázási palást. Ottó és Imre halálával Gizella a trónutódlási harcok kellõs közepébe csöppent. Szent
István király elhunyta után, özvegy királynéként szembekerült Orseolo Péterrel, annak
kormányzati hibái miatt. Minthogy Gizella testvére, II. Henrik
1024-ben elhunyt, a királyné elveszítette a bajor politikai támogatást. Ezt kihasználva Péter
megfosztotta Gizellát hatalmától, és házi õrizetben tartotta.
III. Henrik bajor lovagjainak segítségével sikerült megszöknie.
Élete utolsó szakaszát szerzetes
nõvérként Passauban töltötte. A
niedernburgi bencés nõvérek
apátnõje lett. Sírja a passaui
Niedernburgban
található.
1996-tól a veszprémi székesegyházban õriznek egy csontereklyét Gizella sírjából.
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Május 8.
Szûz Mária oltalma a Prédikátor Testvérek Rendje fölött
OP templomaiban emléknap
Május 9.
Bolognai Szent Katalin szûz
OSC templomaiban emléknap
†1463: Különféle lelki kísértésekben szenvedõknek írt könyvet. Kitûnt a Szent Szûz iránti
tiszteletben. Nagy szeretettel
volt a betegek iránt.
Szent Pachomiosz apát
OSPPE templomaiban
emléknap
†347/48: Egyiptomi szerzetes,
aki monostorokat épített és regulát szerkesztett.
Május 11.
Boldog Salkaházi Sára SSS
szûz és vértanú
Kassa, 1899. május 11. – Budapest, 1944. december 27.: Sára
Kassán végezte tanulmányait,
majd két évig dolgozott tanítónõként. Mivel az I. világháború
után Kassát Csehszlovákiához
csatolták, és a kormány hûség-
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esküt követelt a tanítóktól, Sára
kénytelen volt elhagyni pályáját. Joviális újságírói életét a
Szociális Testvérek Társaságával történt találkozása változtatta meg. 1929-ben belépett a
noviciátusba. Kassán és Komáromban szervezte a karitászt.
1937-ben Budapestre költözött.
1940-ben tette le örökfogadalmát. 1941-ben a Katholikus
Dolgozó Nõk és Leányok Szövetségének országos vezetõje
lett. 1944. március 19-én az Erkel Színházban elõadták Fény és
illat címû, Szent Margitról szóló
misztériumjátékát. A Katolikus
Nõvédõ Otthonban több mint
száz zsidót bújtatott. 1944. december 27-én a nyilasok körbevették az otthont. Sárát elfogták, és a Fõvámház melletti Duna-parton kivégezték. Halálának körülményeire 1967-ben
derült fény. 1969. február 18-án
a Jad Vasem intézet fölvette A
Világ Igazai közé. Boldoggá
avatását 2006. szeptember 17én, Budapesten tartották.
Szent Odó, Maiolus, Odiló,
Hugó és Tiszteletreméltó
Boldog Péter clunyi apátok
OSB templomaiban emléknap

Laconi Szent Ignác
OFMCap templomaiban
emléknap
Kapucinus szerzetes Szardínia
szigetén. Különösen jellemezte
a szegényekkel való áldozatos
törõdés.
Május 12.
Szent Néreusz és Szent
Achilleusz vértanúk
†304.: A két szent ünneplése már
a II. században kimutatható, de
nyomai korábbra, Damazusz
pápai szolgálatának éveire utalnak. Mindkét szent római katona volt, a mai Terracinában.
Diocletianus keresztényüldözése során szenvedtek vértanúságot. Sírjuk a Domitilla-katakombában található. Sírjuk fölé a IV.
században bazilikát építettek.
Szent Pongrác
†304.: Szenvedéstörténete alapján Pongrác a frígiai Sinnadában született, korán elveszítette szüleit, ezért nagybátyjával, Dénessel Rómába költözött. Egy utcában laktak Kornél
pápával, aki megkeresztelte
Pongrácot. Diocletianus császár
uralkodása idején szenvedett
vértanúságot, a via Aureliana
mentén lefejezték. Rómában fe-

hérvasárnap, a Szent Pongrác
tiszteletére emelt templomban
újították meg keresztségi hitvallásukat azok, akik húsvétkor
részesültek a beavatás szentségeiben. Õ a gyermekek és a hamis tanúzástól szenvedõk védõszentje.
Szent Leopold Mandiæ
OFM és OFMCap
templomaiban emléknap
†1942: Híres kapucinus gyóntató.
Május 13.
A Fatimai
Boldogságos Szûz Mária
1916. május 13. és 1917. október
13. között, Lúcia Santos, valamint Francisco és Jacinta Marto
fatimai gyermekeknek három
angyali és hat Mária-jelenése
volt. 1917. augusztus 13-án a
Szûzanya Valinhosban jelent
meg, az elzárt gyermekeknek.
A Szent Szûz imát, áldozatvállalást és engesztelést kért, valamint Oroszország felajánlását
Szeplõtelen Szívének. A felajánlóimát XII. Piusz 1942-ben,
Szent VI. Pál 1964-ben és Szent
II. János Pál pápa 1984-ben végezte el. A jelenések helyén
1918-ben épült egy kápolna,
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majd 1928 és 1951 között kialakították a ma is látható kegyhelyet. A fatimai jelenésekhez
kapcsolódik az 1946-ban elrendelt A Világ Királynõje ünnep
is. Valinhosban a magyarok építettek kápolnát, amit 1956. augusztus 12-én áldottak meg.
Május 16.
Nepomuki Szent János
áldozópap és vértanú
1340./1350. – 1393. március 20.:
János az akkori Pomukban (ma:
Nepomuk) született, Párizsban
tanult. 1369-tõl kezdõdõen
elõbb prágai közjegyzõ, majd
az általános helynök írnoka
volt. 1380-ban szentelték pappá. 1383-tól Padovában tanult
jogot. Hazatérte után káptalani
ügyvéd lett. 1389-tõl lett Kuneš
érsek általános helynöke. 1393ban harmadmagával letartóztatták, társait elengedték, õt pedig március 20-án megkínozták. Vallatásában maga a király
is aktívan közremûködött, égõ
fáklyával égette a szent testét:
hûtlenséggel vádolt feleségének ugyanis János volt a gyóntója, és még az uralkodó követelésére sem volt hajlandó megsérteni a gyónási titkot. A kínzások után János testét a Károly
hídról a Moldva folyóba vetették. Halálát fejsérülés és fulla-
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dás okozta. A hagyomány szerint amikor elmerült, öt csillag
bukkant fel a vízbõl (ez lett
Nepomuki Szent János egyik
attribútuma). A folyó április 17én dobta ki testét, amit a prágai
Szent Vitus-székesegyházban
helyeztek örök nyugalomra.
1715-ben kezdõdött a szenttéavatási eljárás, amelyet Franz
Ferdinand Khünburg érsek kezdeményezett, és hatékonyan
közremûködött benne Althann
Mihály Frigyes váci püspök is.
Jánost XIII. Ince 1721. április 31én boldoggá, XIII. Benedek pedig 1729. március 19-én szentté
avatta. Csehország, a molnárok,
a papság, a gyónási titok védõszentje; õt hívják segítségül árvizek idején.
Cortonai Szent Margit
bûnbánó
OFM templomaiban emléknap
†1297: Miután szeretõje meghalt, bûnbánó életet élt, belépett
a ferences harmadrendbe. Misztikus ajándékokban részesült.
Bobola Szent András
áldozópap és vértanú
SJ templomaiban emléknap
1591–1657: Lengyelországban a
keresztények egységének ügyé-

ért vállalt munkásságáért szenvedett vértanúhalált.
Május 18.
Szent I. János pápa és vértanú
†Siena/Serena-Ravenna, 526.
május 18.: I. János pápa édesapját Constantiusnak hívták.
Hormiszdasz pápa halála után
választották Szent Péter székébe, 523. augusztus 13-án.
Boethius filozófus barátja volt.
Pápaságának sikerét és egyben
halálát kényszerû konstantinápolyi utazása idézte elõ, melynek során újból megkoronázta
I. Iusztinianoszt, és Nagy Theodorik nyomására el kellett érnie
az antiariánus törvények viszszavonását. Theodorik megfenyegette a pápát, ha nem éri el,
akkor a nyugati igazhitû keresztényeken áll bosszút. Minthogy az utóbbi kérdéskörben a
pápa nem hozott kedvezõ híreket Nagy Theodoriknak, az elfogatta, Ravennába vitette és
halálra éheztette. Testét a római
Szent Péter-bazilikában helyezték örök nyugalomra.
Cantalicei Szent Félix
OFM templomaiban emléknap,
OFMCap templomaiban ünnep
†1587: Kapucinus szerzetes. Az
alázat és békeszerzés szentje.

Május 19.
Viterbói Szent Crispin
OFMCap templomaiban
emléknap
†1750: Kapucinus szerzetes.
Koldulóútjain hitoktatást végzett.
Május 20.
Sienai Szent Bernardin
OFM templomaiban ünnep
1380. szeptember 8. – 1444. május 20.: Massa Maritimában
született. Édesapja a sienai
Albizzeschi családból származó
Tollo di Dino di Bando, édesanyja Nera di Bindi degli
Avveduti. Korán árvaságra jutott, elõbb nagynénje, Diana
Avveduti, 1391-tõl nagybátja,
Cristoforo degli Albizzeschi
vállalta nevelését. Az 1400-ban
kitört pestis idején a Santa
Maria della Scala kórházban
vállalt önkéntes betegápolást.
1402-ben belépett a ferencesek
közé, elõbb a konvetuálisok közé, majd a reformágba, az obszervánsokhoz. 1404-ben szentelték pappá. Hamarosan elöljáró lett. Gyakran vonult magányba, a Colle della Capriola
dombra. Ezután döntött a vándoréletforma mellett. 1440-ben
erkölcstani iskolát nyitott
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Perugiában. Nevéhez fûzõdik a
tizenkét napsugaras IHS monogram használata, és Jézus Szent
Nevének tisztelete. A bázeli zsinaton eretnekséggel vádolták, de
a pápák, V. Márton és IV. Jenõ,
minden esetben védelmére keltek. Õ volt Kapisztrán Szent János tanítója. Aquilában halt meg.
1450-ben avatták szentté, õ a tüdõbetegek védõszentje.

umot, saját plébániájára fogadta
be az intézményt. Fölemelte
szavát a fegyveres támadások
ellen, ezért letartóztatták, szentmise bemutatása közben. Négy
nappal késõbb a colotláni városházán kivégezték. Szent II. János
Pál pápa avatta szentté, 2000.
május 21-én.

Május 21.
Magallanes Szent Kristóf
áldozópap és huszonöt társa,
mexikói vértanúk

OP templomaiban emléknap

1869. július 30. – 1927. május
25.: Cristóbal Magallanes Jara
néven, a mexikói Jalisco állam
Totatiche városában született.
Édesapja Rafael Magallanes
Romero, édesanyja Clara Jara
Sanches volt, mindketten állattenyésztõk. A guadalajarai szemináriumban tanult. Papszentelése után a Szentlélek Mûve
és a Mûvészeti Iskola lelkésze
volt. Visszatérve szülõvárosába
iskolák alapításában, vízvezeték és vízvédelmi gát tervezésénél közremûködött. Sok erõt
fektetett a vicsol (huichol) indiánok evangelizálásába, akik
számára missziót létesített
Azqueltánban. Miután a kormányzat bezáratta a szeminári-

24 ADOREMUS

Boldog Cormier Jácint OP
áldozópap

Május 22.
Casciai Szent Rita
özvegy
1381–1447.: Umbriában született. Durva, italozó férjét átformálta imádságával és nagy türelmével. A szegényeket nagylelkûen támogatta. Férjének és
gyermekeinek halála után
Casciában az Ágoston-rendi
apácák kolostorába lépett be,
ahol a szeretet és türelem példaképe lett. Különös tisztelettel elmélkedett Krisztus szenvedésérõl, és arra vágyott, hogy osztozhasson a megfeszített Krisztus kínjaiban. Ennek teljesülése
sok megpróbáltatást jelentett
számára. Hosszú betegség után
halt meg. Közkedvelt szent, nehéz ügyekben fordulnak hozzá
segítségért.

Május 23.
Boldog Apor Vilmos püspök
és vértanú
†1945. április 2.: 1892-ben Segesváron született. 1915-ben Nagyváradon szentelték pappá. 1918tól Gyula plébánosa volt 1941ig, gyõri püspöki kinevezéséig.
Félelmet nem ismerve pártfogolta az üldözötteket, segítette a
menekülteket, többször tiltakozott a zsidóüldözés ellen. Gyõr
megkímélése végett a német
hadvezetõségnél is eljárt. 1945
nagyhetében körülbelül kétszáz
menekültrõl gondoskodott a
Püspökvár pincéjében. Március
30-án, nagypénteken a menekülteket védelmezte, amikor egy
orosz katona lelõtte. A gyõri
kármelita templomban temették
el. Ünnepét a székesegyházba
való átvitel napján tartjuk, ami
1988-ban történt.
Május 24.
Szent Domonkos atyánk
ereklyéinek átvitele
OP templomaiban fõünnep
Szent Hermann József
áldozópap
OPraem templomaiban
emléknap
Alázatáért és erényes életéért
sokan tisztelték. Misztikus kegyelmi adományok részese.

Május 25.
Tiszteletreméltó Szent Béda
(Beda Venerabilis) áldozópap
és egyháztanító
Monkton?, 672./673. – Jarrow,
735. május 26.: Hétéves korában
szülei a monkwearmouth-i kolostorba küldték, ahol Biscop
Benedek és Ceolfrith apátok tanítványa volt. Szeretett és tudott
is énekelni az Antifonáléból.
692-ben szentelték diakónussá,
702-ben pappá. Ettõl kezdve
számítjuk irodalmi munkásságát is. Fõ tevékenysége a Szentírás értelmezése és fordítása
volt. Betegágyán diktálta János
evangéliumának
angolszász
fordítását. Ismerte az angolok
nyelvét és zenéjét (doctus in
nostris carminibus). Fõbb mûvei a Historia ecclesiastica gentis
Anglorum és a Chrocica maiora.
Tisztelete elterjedt a keleti keresztények között, az Anglikán
Közösségben és a Lutheránus
Egyházban. XIII. Leó a szentté
avatáskor az egyháztanítók sorába is iktatta 1899-ben. Ferenc
pápa jelmondata: Miserando
atque eligendo (Megkönyörült rajta, és kiválasztotta) is Tiszteletreméltó Bédától származik (Hom.
21 CCL 122,149–151). Õ a lektorok és az angolszász írók védõszentje.
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Szent VII. Gergely pápa
1015./1028. – 1085. május 25.:
Ildebrando Bonizi di Soana néven, kovács fiaként született.
Az Aventinuson nevelkedett,
mestere Lõrinc, Amalfi érseke
és Ioannes Gratianus, a késõbbi
VI. Gergely pápa volt. A pápa
halála után a clunyi reform elkötelezett híveként IX. Leó szolgálatába állt. Ettõl kezdve pápai
követként mûködött. II. Sándor
halála után a San Pietro in
Vincoli templomban választották pápának. 1073. május 22-én
szentelték pappá, 1073. június
30-án püspökké. Noha idõközben Bázelban ellenpápát választottak, az egyházszakadás elcsitult II. Honoriusz váratlan halálával. Gergely annak a reformtörekvésnek az élére állt, melynek
olyan kiválló tagjai voltak, mint
Damiáni Szent Péter és Umberto di Silva Candida. Célja volt a
libertas Ecclesiae (az Egyház
szabadsága), a szerzetesi élet
megreformálása, a papi konkubinátus és simónia gyakorlatának megszüntetése. Politikai
szempontból az invesztitúra
gyakorlata jelentett nagy problémát. A pápaság és császár közötti harc nem csitult. Henrik és
az ellencsászár Rudolf közötti
harc áttevõdött Rómába is, ahol
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a császár által támasztott újabb
ellenpápa megkoronázta Henriket. VII. Gergelynek sikerült elmenekülnie palotájából a Tiberis
partján álló Angyalvárba. 1085.
május 25-én Salernóban halt
meg. Utolsó szavai a sírján is olvashatók: Szerettem az igazságot,
gyûlöltem a gonoszságot, azért halok meg a számkivetésben. XIII.
Gergely avatta boldoggá 1584ben, XIII. Benedek avatta szentté
1728-ban.
Pazzi Szent Mária Magdolna
Firenze, 1566. április 2. – Firenze
1607. május 25.: Szülei Katalinnak keresztelték, de mindig
Lukréciának szólították. Gyermekkorától az imádság és bûnbánattartás jellemezte. Sokat elmélkedett Krisztus szenvedéseirõl. Tízévesen lett elsõáldozó és
fogadott szüzességet a kármeliták zárdájában. Ezután történtek elsõ elragadtatásai. 1582-ben
lépett be a Santa Maria degli
Angeli kármelita kolostorba.
1584-ben tette le fogadalmait.
VIII. Orbán avatta boldoggá,
1626-ban, X. Kelemen pápa
avatta szentté, 1669. április 28án. Õ a testi sértések áldozatainak, a nemiség elleni bûnös vágyakban kísértést szenvedõknek
és a betegeknek a védõszentje.

Május 26.
Néri Szent Fülöp áldozópap
1515. július 21. – 1595. május
26.: Firenzében született. Gyermekkorában nagy hatással voltak rá a firenzei San Marco Domonkos-rendi szerzetesei, akiknek vezetõje ekkor Girolamo
Savonarola volt. Ebbõl az idõbõl származik kötõdése Jacopone da Todi Laudi zenemûvéhez és egy firenzei testvér humoros írásához. Rómába ment,
és az ágostonosok között elkezdte apostoli munkáját, a betegek és a szegények körében.
Sokat imádkozott, fõleg a San
Sebastiano-katakombáknál.
Noha tanulmányok végett érkezett Rómába, a betegek gondozására testvérületet szervezett
(Confraternita Trinità). Rómában barátságot kötött Lellisi
Szent Kamillal, Loyolai Szent
Ignáccal és társaival. 1551-ben
pappá szentelték. Oratóriumot
alapított, ahol a tagok leginkább a felebaráti szeretet gyakorlásában tûntek ki. IV. Piusz
pápa a San Giovanni Battista
dei Fiorentini templomba helyezte át Fülöp közösségét és
oratóriumát. A növekvõ létszám miatt ez szûkösnek bizonyult, ezért a közösség a Santa
Maria in Vallicella templom

mellé költözött. 1577-tõl a
templom neve Chiesa Nuova.
1595-ben Rómában halt meg.
1622. március 12-én XV. Gergely
avatta szentté; õ az ifjúság védõszentje.
Május 27.
Canterburyi Szent Ágoston
püspök
534. november 13. – 604. május
26.: A római Szent András bencés apátság perjele volt, akit
Nagy Szent Gergely pápa küldött Kent királya, I. Aethelberth
kívánságára angol földre, 595ben. Az uralkodó keresztény
hitre térése után 597 karácsonyán több ezren megkeresztelkedtek. 601-ben Nagy Szent
Gergely további misszionáriusokat küldött a szigetországba.
Ágoston Canterburyban apátságot alapított, Szent Péter és
Pál apostolok tiszteletére, ez lett
késõbb a Szent Ágoston-apátság. Mûködésének eredménye
a londoni és rochesteri püspökség alapítása.
Május 29.
Szent VI. Pál pápa
Concesio, 1897. szeptember 26.
– Castel Gandolfo, 1978. augusztus 6.: Giovanni Battista
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Montini néven, egy Brescia
melletti kis településen született, polgári családban, Giorgia
Montini ügyvéd és Giuditta
Alghisi gyermekeként. 1897.
szeptember 30-án részesült a keresztség szentségében (Lisieux-i
Szent Teréz halálának napján).
1920. május 29-én szentelte
pappá Giacinto Gaggia bresciai
püspök. Milánóban kánonjogból szerzett doktori fokozatot,
majd Rómába került, ahol
elõbb a Pápai Gergely Egyetemen civil és kánonjogi, késõbb
a Pápai Egyházi Akadémián
diplomáciai tanulmányokat
folytatott. XI. Piusz döntése
nyomán a vatikáni Államtitkárság szolgálatára rendelték.
1923-ban, öt hónapig Varsóban
segített a nunciatúrán. 1924-ben
három tudományos fokozatot
szerzett filozófiából, civil és kánonjogból. 1937-tõl a késõbbi
XII. Piusz pápa, Eugenio Pacelli
munkatársa lett. 1954. november 1-jén XII. Piusz pápa kinevezte Milánó érsekének, ám
nem kreálta bíborossá – ami
szokásosan a székkel együtt járt
–, a bíbort késõbb, XXIII. János
pápától kapta meg (1958. december 15.). XXIII. János halála
után 1963. június 21-én választották meg pápának. Koronázá-
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sát 1963. június 30-án tartották.
Folytatta elõdje munkáját a II.
vatikáni zsinaton. Hármas cél
vezérelte: az Egyház megújítása, a keresztények egysége és
Krisztus evangéliumának korszerû hirdetése. Míg XXIII. Jánost a karizmatikus belsõ indíttatások sarkallták reformokra az aggiornamento jegyében,
addig VI. Pált a megfontolt,
párbeszédre építõ haladás jellemezte (Ecclesiam suam). Nevéhez fûzhetõ a liturgikus reform.
Magyarországgal kapcsolatban
az egyik kényes és a pápa számára nagyon fájdalmas ügy
volt Mindszenty József bíboros
helyzetének megoldása és az
esztergomi szék betöltése. Egyedülálló mûfajú, saját kézzel írt,
mélyen lelki és tapintatos levélben kérte a bíborostól a székrõl
való lemondását (a pápától kapott kehely ma a csehimindszenti plébánia birtokában van).
Pápasága végén sokat szenvedett a fokozódó liberalizmus, a
papság számának csökkenése
miatt, illetve a Humanae vitae enciklika körüli vitákban. Különösen fájdalmasan érintette barátja, Aldo Moro olasz miniszterelnök meggyilkolása. Ferenc pápa
2014-ben avatta boldoggá, majd
2018. október 14-én szentté.

Május 30.
Szent István király
ereklyéinek átvitele
Szent István királyt halála után,
1038-ban Székesfehérváron temették el. 1083. augusztus 20án VII. Gergely pápa engedélyével „testét ünnepélyesen felemelték”. A Szent Jobb a gyûrûvel együtt Mercurius szerzeteshez került, aki megvallotta ezt
az 1084. május 29-én vagy 30-án
a család birtokán lévõ monostorba látogató László királynak.
Így a szentjobbi apátság és monostor lett a Szent Jobb középkori õrzési helye. Az ereklye
tiszteletét rögzítette az 1222-es
Aranybulla is. A kéztõl elválasztott kar Lengyelországba,
egy másik része Bécsbe, a Szent
Jobb pedig a törökdúlás idején
a koponyaereklyével együtt
Raguzába (Dubrovnik) került.
Mária Terézia a Szent Jobbot
1771. június 21-én Budára, a királyi vár kápolnájába vitette;
míg a koponyaereklye egy része elõször Pozsonyba, majd
Székesfehérvárra került, 1778ban. A Szent Jobbot 1944-ig a
Zsigmond-kápolnában õrizték.
1938-ban, a Szent István halálának 900. évfordulójára rende-

zett szentévben megemlékezésként körbehordozták az országban. Az ünnepségsorozatot május 30-án nyitották meg, közvetlenül az eucharisztikus világkongresszus után. A II. világháború alatt a Szent Jobb a koronázási jelvényekkel együtt az
ausztriai Mattsee-be került. Az
ereklyét és a jelvényeket az
amerikai hadsereg találta meg,
majd Salzburg érsekének adta
át megõrzésre. Magyarországra
az Amerikai Katonai Misszió
hozta vissza, 1945. augusztus
19-én, így az augusztus 20-ai
körmeneten már körbehordozhatták. A Szent Jobbot 1950-ig, a
rend feloszlatásáig a budapesti
angolkisasszonyok zárdájában
õrizték. Ezután a Szent Istvánbazilikába került, ahol 1971ben, a püspöki kar jóváhagyásával a Szent Lipót-kápolnában
helyezték el. A kápolna titulusát 1985-ben Szent Jobb-kápolnára változtatták. Az ereklye új
és méltó õrzési helyét 1987. augusztus 20-án áldották meg. Az
1938-as országjárás után 1988ban és a 2000. millenniumi évben volt országjárása a Szent
Jobbnak.
Sztankó Attila
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Május 1., péntek
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Az eucharisztikus kenyér az a búzaszem, ami a földbõl alkotott ember testébe hull, hogy eggyé váljon vele, ezáltal pedig
a feltámadás reménye lesz benne. Ezért tanítja Szent Ambrus: a szentáldozásban a hívõ lélek mindig az örök mai napba lép át. Szent II. János Pál szerint „Aki Krisztussal táplálkozik, annak nem kell a túlvilágra vágyakoznia, hogy örök
élete lehessen: már itt a földön örök élete van, már birtokolja a zsengéjét annak az eljövendõ teljességnek, ami az emberre vár.” Az áldozás ugyanakkor feltételezi az önmaguknak való meghalást, így elõkészít arra, hogy húsvéti fényben
lássuk elköltözésünk pillanatát.
KEZDÕÉNEK
Méltó a Bárány, akit megöltek,
hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság,
a bölcsesség, az erõ és a tisztelet, alleluja.

Jel 5,12

KÖNYÖRGÉS
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy akik az Úr feltámadásának kegyelmi erejét megismertük, a szeretet Lelkének
erejével új életre támadjunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 9,1–20

Isten kiválasztja Sault a nemzetek apostolának.

A jeruzsálemi keresztényüldözés idején Saul még mindig dühtõl lihegve halálra kereste az Úr tanítványait. Elment a fõpaphoz, és arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsi-
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nagógához. Az volt a szándéka, hogy elfogja és Jeruzsálembe
viszi azokat a férfiakat és nõket, akikrõl kideríti, hogy az új hit
követõi. Már közel járt Damaszkuszhoz, amikor egyszerre
mennyei fény vette körül. A földre esett, és hallotta, hogy egy
hang így szól hozzá: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” Erre õ
megkérdezte: „Ki vagy te, Uram?” A hang folytatta: „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Állj fel, menj be a városba! Ott majd
megmondják neked, mit kell tenned.” Az útitársak ijedtükben
némán álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig fölkelt a földrõl, kinyitotta a szemét, de semmit
sem látott. Kézen fogva vezették be Damaszkuszba. Három napig nem látott, nem evett és nem ivott. Élt akkor Damaszkuszban egy Ananiás nevû tanítvány. Látomásban így szólt hozzá
az Úr: „Ananiás!” „Itt vagyok, Uram!” – felelte. Az Úr pedig
folytatta: „Menj az Egyenes utcába! Keresd meg Júdás házában
a tarzusi Sault! Nézd, éppen imádkozik!” Ugyanekkor Saulnak
is látomása volt: Ananiást látta, ahogy belép õhozzá, és ráteszi
kezét, hogy visszanyerje látását. Ananiás ekkor így tiltakozott
az Úr elõtt: „Uram, sokaktól hallottam, hogy ez az ember menynyi gonoszságot követett el Jeruzsálemben szentjeid ellen. Felhatalmazása van a fõpapoktól, hogy itt is elfogjon mindenkit,
aki segítségül hívja nevedet.” Az Úr ezt válaszolta neki: „Menj
csak, mert õt választottam eszközül, hogy hirdesse nevemet a
pogányoknak, a királyoknak és a választott nép fiainak. Megmutatom majd neki, mennyit kell értem szenvednie.” Ananiás
elment. Belépett a házba, rátette kezét Saulra, és így beszélt
hozzá: „Saul testvér! Urunk, Jézus, aki megjelent neked idejövet
az úton, õ küldött ide engem, hogy visszanyerd látásodat, és eltelj a Szentlélekkel.” Hirtelen mintha valami hályogféle hullott
volna le a szemérõl. Visszanyerte látását. Megkeresztelkedett,
majd ételt vett magához, és erõre kapott. Néhány napig a damaszkuszi tanítványok között maradt, aztán hirdetni kezdte a
zsinagógákban, hogy Jézus az Isten Fia.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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VÁLASZOS ZSOLTÁR
116,1. 2.
8G tónus
Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az
evangéliumot! Mk 16,15 vagy: Alleluja. 8. szám
Dicsérjétek az Urat, minden népek, *
magasztaljátok õt, minden nemzetek,
– Menjetek el az egész világra, *
és hirdessétek az evangéliumot! Vagy: Alleluja.
Mert erõs rajtunk az õ irgalma, *
és az õ hûsége örökké megmarad.
– Menjetek el az egész világra, *
és hirdessétek az evangéliumot! Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 10. szám
Jézus mondja: † „Aki eszi az én testemet, és issza az én
véremet, * az bennem marad és én õbenne.”
Alleluja.
Jn 6,56
10. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 6,52–59

Jézus teste az Eucharisztiában valóban ételünk, vére italunk.

Amikor Kafarnaumban Jézus az élet kenyerének mondta önmagát, vita támadt a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét
eledelül nekünk?” – kérdezték. Jézus így felelt nekik: „Bizony,
bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét, és
nem isszátok az õ vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én
testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom õt az utolsó napon. Az én testem valóban étel, és az
én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom õt az utolsó
napon. Az én testem ugyanis valóban étel és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én õbenne. Amint engem az élõ Atya küldött, és
én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, énáltalam él.
Ez a mennybõl alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok et-
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tek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él.” Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és
elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök
áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A megfeszített Krisztus feltámadt a halálból,
és megváltott minket, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát.
Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent
Fiad az õ emlékezetére cselekednünk rendelt. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.

Szent József, a munkás

(liturgikus szín: fehér)

Amennyiben Szent Józsefrõl, a munkásról kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Zsolt 127,1–2
vagy: Ho 232; ÉE 550
Boldog mindenki, aki féli az Urat, aki az õ útjain jár.
Kezed munkájából élhetsz,
boldog leszel, és jól megy sorod. Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és
részt vegyen teremtõ munkádban. Segíts jóságoddal, hogy
Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy
megparancsoltad, és elnyerjük tõled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.
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SZENTLECKE, VÁLASZOS ZSOLTÁR J lásd a köznapnál 30. o.
ALLELUJA
Alleluja. 6. szám
Áldott legyen az Úr, naponként, mindennap! * Üdvösségünk
Zsolt 67,20
6. tónus
Istene, õ hordoz minket.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Mt 13,54–58

Nemde az ács fia ez?

Tanító körútján Jézus az õ városába, Názáretbe érkezett, és ott
tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla: „Honnan van ennek a bölcsessége és csodatevõ ereje?
Hát nem az ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nemde Jakab,
József, Simon és Júdás az (unoka)fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az (unoka)nõvérei is? Honnét vette hát mindezt?” És
csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt: „Sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülõföldjén és otthonában.”
Hitetlenségük miatt nem is mûvelt ott sok csodát.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Testvéreim! Szent Józsefnek, a Szent Család gondviselõjének, a munkás élet eszményképének ünnepén terjesszük kéréseinket mennyei Atyánk elé!
Lektor: 1. Szent József közbenjárására oltalmazd meg, Urunk,
Egyházadat az egész világon!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Az emberiség vezetõi Szent József bölcsességével
gondoskodjanak a népek nagy családjáról!
– Kérünk téged...
3. A názáreti otthon békéje és meghitt öröme töltse el
családjaink életét! – Kérünk téged...
4. Szent József hite, egyszerûsége és Istenbe vetett bizalma legyen a családapák eszményképe!
– Kérünk téged...
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5. Szent József követésével szenteljük meg mindennapi
munkás életünket! – Kérünk téged...
6. Szent József boldog halálához hasonlóan Jézus és
Mária álljon mellettünk is halálunk óráján!
– Kérünk téged...
Pap: Istenünk! Te Szent Józsefet példaképül adtad nekünk a
családi élet megszentelésére. Add, hogy a mi fáradozásunk is a te dicsõségedre, családunk és embertársaink
javára váljék! Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o.
Ho 232; ÉE 153
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Irgalmasság forrása, fölséges Istenünk, tekints adományainkra,
amelyeket Szent József emlékezetén felajánlunk neked, és add
kegyesen, hogy ez az áldozat kéréseinknek hathatós támogatása legyen. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció vagy Szent Józsefrõl) J lásd 219. o. vagy 222. o
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Kol 3,17
vagy: Ho132; ÉE 597
Akár mondtok, akár tesztek valamit,
tegyetek mindent Urunk, Jézus nevében,
így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának. Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, mennyei lakomával tápláltál minket. Könyörögve kérünk, hogy mi, akik szívünkben hordozzuk szeretetednek zálogát, Szent József példájára mindig a zavartalan béke áldásában éljünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
Kivonulásra: Ho 89; ÉE 111

Jézus Szentséges Szívérõl

(liturgikus szín: fehér)

Ahol elsõpénteki ájtatosságot tartanak, a fenti mise helyett a következõ oldalon található misét lehet mondani:
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KEZDÕÉNEK
Zolt 32,11. 19
Misekönyv 893.o.
Szívének minden gondolata nemzedékrõl nemzedékre,
hogy a halálból kimentse és éhségükben táplálja õket.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, öltöztess minket egyszülött Fiad erényeibe, és
gyújtsd lángra bennünk az õ Szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, és részesüljünk a megváltás örökké tartó
örömében. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd 30. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, irgalmas Atyánk, te végtelenül szeretsz minket, ezért
kimondhatatlan jóságoddal egyszülött Fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele eggyé forrva méltóképpen ajánljuk fel adományunkat. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció
vagy Jézus Szentséges Szívérõl) J lásd 219. o. vagy 221. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 7,37–38
Így szól az Úr:
Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék.
Aki hisz bennem, belsejébõl élõ víz folyói fakadnak.
vagy:
Jn 19,34
Az egyik katona Jézus oldalába döfte a lándzsáját.
Nyomban vér és víz folyt ki belõle.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Szereteted szentségében részesültünk, Istenünk. Könyörögve
kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk a földön, és egykor dicsõségében is részesedjünk a mennyben. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
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Május 2., szombat

(liturgikus szín: fehér)

Szent Atanáz püspök és egyháztanító
ÚTRAVALÓ
Az Úrral való közösség, csodáiban való részesedés nem jelenti azt, hogy ismerjük Isten minden gondolatát és szándékát.
A Mester mindig fölülmúlja tanítványai elképzeléseit, és
olyan élethelyzetek elé állítja õket, amikor újból és újból ki kell
mondaniuk: Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és
tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje. (Jn 6,68–69) A húsvéti út ebbõl a hitbõl és belátásból fakad, ahogy János is „(be)látta, és hitt” (Jn 20,8) az üres sírnál, ahová az asszonyok szaván keresztül tulajdonképpen az Atya hívta: senki sem jöhet
hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki (Jn 6,65). A külsõ szemlélõ számára ingatag élethelyzet ez, aki viszont beleáll
ebbe a sodrásba, annak ismerete és hite erõsíti egymást.
KEZDÕÉNEK
Ez 34,11.23–24
Gondot viselek juhaimra, mondja az Úr,
és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse õket:
én, az Úr leszek Istenük.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te megadtad Szent Atanáz püspöknek,
hogy rendíthetetlenül védelmezze Fiad istenségét. Segíts kegyelmeddel, hogy tanítása nyomán és pártfogásával egyre gyarapodjunk ismeretedben és szeretetedben. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 9,31–42
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Az Egyház az üldöztetések ellenére is erõsödik, és a Szentlélek békéjében él.
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A jeruzsálemi üldözés elmúltával az Egyház egész Júdeában,
Galileában és Szamariában békét élvezett, és tovább terjedt. Az
Úr félelmében élt, és a Szentlélek vigasztalása töltötte el. Ekkor
történt, hogy Péter mindenhová elment, így a Liddában élõ hívekhez is eljutott. Ott egy Éneász nevû béna emberre talált, aki
már nyolc éve ágyban feküdt. Péter megszólította; „Éneász, Jézus Krisztus meggyógyít téged. Kelj föl, és vesd be ágyadat!”
Az nyomban fel is kelt. Lidda és Száron lakói mindnyájan látták a meggyógyultat, és megtértek. Joppében volt a tanítványok között egy asszony. Tabitának hívták, ami annyit jelent,
mint gazella. Sok jót tett, és bõven juttatott a rászorulóknak.
Éppen azokban a napokban megbetegedett és meghalt. Lemosták tehát, és felravatalozták az emeleti teremben. Mivel Lidda
közel esik Joppéhoz, és a tanítványok meghallották, hogy Péter
ott tartózkodik, elküldtek hozzá két férfit ezzel a kéréssel: „Késedelem nélkül siess hozzánk!” Péter rögtön útnak indult velük együtt. Amikor megérkezett, fölvezették az emeleti terembe. Az özvegyek mind körülállták, és sírva mutogatták neki
azokat a ruhákat és köntösöket, amelyeket Tabita még életében
készített számukra. Péter mindenkit kiküldött, majd térdre borulva imádkozott. Azután a halotthoz fordult, és felszólította:
„Tabita, kelj föl!” Erre õ felnyitotta szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Péter kezét nyújtotta neki, és fölsegítette. Azután behívta a híveket meg az özvegyeket, és megmutatta nekik,
hogy Tabita él. Az eseménynek egész Joppéban híre terjedt, és
sokan hittek az Úrban.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

115,12–13. 14–15. 16–17 7b tónus

Válasz: Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul * mindazért, amit
nékem adott. Vö. 12. vers vagy: Alleluja. 7. szám
Az Úrnak mit adhatnék * mindazért, amit nékem adott?
Veszem az üdvösség kelyhét, *
és az Úr nevét hívom segítségül.
– Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul *
mindazért, amit nékem adott. Vagy: Alleluja.
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Amit az Úrnak fogadtam, *
megadom egész népének színe elõtt.
Drága dolog az Úr színe elõtt * szentjei dicsõ halála.
– Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul *
mindazért, amit nékem adott. Vagy: Alleluja.
Szolgád vagyok, Uram, és szolgálód gyermeke, *
bilincseimet széjjeltörted.
Bemutatom néked a dicséret áldozatát, *
és az Úr nevét hívom segítségül.
– Mit adhatnék az Úrnak viszonzásul *
mindazért, amit nékem adott. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám
Uram, tanításod lélek és élet. * Örök életet adó igéid vannak.
Alleluja.
Jn 6,63c és 68c
5. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 6,60–69

Az Eucharisztia hitet kíván tõlünk.

Abban az idõben, amikor Jézus Kafarnaumban az élet kenyerérõl beszélt, tanítványai közül, akik (szavait) hallották, többen
azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus
tudta, hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt
hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy oda, ahol azelõtt volt! A Lélek
az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek,
akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettõl fogva tudta, hogy
kik nem hisznek benne, és hogy ki fogja õt elárulni. Aztán így
folytatta: „Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.” Ettõl kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak vele. Jézus ezért a tizenkettõhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök

ADOREMUS 39

HÚSVÉT 3. HETE
élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az
Isten Szentje.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, vedd jó néven adományainkat, amelyeket
Szent Atanáz püspök emlékezetére elõtted bemutatunk. Add,
hogy az õ tévedéstõl mentes hitét valljuk, az általad kinyilatkoztatott tanításról tanúságot tegyünk, és így eljussunk az
üdvösségre. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció vagy a szentekrõl)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 15,16
Nem ti választottatok engem, mondja az Úr,
hanem én választottalak titeket.
Arra rendeltelek, hogy elmenjetek, termést hozzatok,
és termésetek maradandó legyen.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, jóságos Atyánk, Szent Atanáz püspökkel együtt
állhatatosan hisszük, hogy egyszülött Fiad veled együtt igaz
Isten. Add, kérünk, hogy e szentség mindig éltessen és tápláljon minket. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
* * *
Isten szellemi, romlást és anyagot nem ismerõ Igéje a mi világunkba jött, bár elõzõleg sem volt távol: soha nem volt a világnak egyetlen olyan része sem, amelybõl hiányzott volna,
hiszen Atyjával együtt létezve mindent mindenütt betöltött.
Eljött hozzánk jóságában, s mintegy felfedte magát elõttünk.
Megkönyörült emberi nemünk nyomorúságán, megindult a
mi romlásunkon, s nem tûrve, hogy eluralkodjék rajtunk a
halál – nehogy elpusztuljon a teremtmény, és nehogy meghiúsuljon Atyjának embert alkotó tevékenysége –, õ maga is
olyan testet vett fel, amely nem különbözik a miénktõl; és
nem csupán csak jelen akart lenni ebben a testben, és nem is
csak valami jelenés akart lenni.
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Ha ugyanis csak látszani akart volna elõttünk, nyilvánvalóan más, valami dicsõbb testet is felvehetett volna; õ mégis a
mi testünket öltötte magára.
A Szûzben templomot, testet épített magának, amelyben lakott, és megmutatkozott közöttünk, s azt mint engedelmes
eszközt tette magáévá: így tehát a miénkhez hasonló testét –
mivel mindnyájan alá voltunk vetve a halál romlásának,
mindenkiért halálra adva – utolérhetetlen jósággal felajánlotta Atyjának. Részben azért, hogy mindazok számára, akik
benne halnak meg, az embereket sújtó és a bûn miatt hozott
törvény megszûnjék, hiszen az az Úr testében már érvényét
veszítette, és hogy az ugyanolyan testtel rendelkezõ emberekkel szemben se legyen már hatálya; részben pedig azért,
hogy a romlásba hullott embereket újra romolhatatlanná tegye, és visszahívja õket a halálból az életre. Magára vett testével és feltámadása kegyelmével teljesen számûzi tõlük a
halált, mint ahogy a tûz megemészti a szalmát.
Krisztus azért vette magára a halandó emberi testet, hogy
miután ez a mindenek fejedelmének, az Igének lett a teste,
egyben elégtétel is legyen halálával az összes emberért, és
mivel ebben a testben benne lakik az Ige, ezért maradjon is
meg romolhatatlanságban, és végül az õ feltámadása kegyelmébõl romolhatatlan legyen minden emberi test is.
Amikor ezt a magára vett testet halálában tiszta, szeplõtelen
és véres áldozatként felajánlotta, és önmagát másokért feláldozta, a halált a hozzá hasonló emberektõl is elûzte.
Így Isten Igéje, aki mindenek felett áll, templomát és látható
testét – amint mondta – mindenkiért felajánlva és feláldozva, halálával lerótt minden tartozást, s így Isten romlást
nem ismerõ Fia, aki emberi testével mindenkihez hozzá van
kapcsolva, a feltámadás ígéretével méltán és joggal tett halhatatlanná minden embert.
Ezek után a halál rontásának már nincs semmi ereje az
emberek felett, hála az Igének, aki az egy test révén bennük
lakik.
(Szent Atanáz püspök szónoklataiból)
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2020. május 3.
Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja
(liturgikus szín: fehér)
yerekkoromban sokat idõztem a pesti ferences templom
egyik kápolnájában, ami mély nyomott hagyott bennem.
Mint késõbb megtudtam, az oltárkép a pokolra szállást ábrázolja: Krisztus elmegy az õsszülõkért, lábbal tiporja a pokol
kapuját, majd kivezeti õket a rabságból a szabadság országába. A bûn bilincseinek feltörésére ugyanis magunktól képtelenek vagyunk, ezért Isten maga jön el hozzánk, hogy felnyissa
az önzés poklát. Az Atya Krisztusban „ment el, hogy azoknak
a lelkeknek is hirdesse az örömhírt, akik a börtönben voltak”
(1Pét 3,19). Oda érkezik meg, amirõl eddig azt gondoltuk, innen nincs kiút, szabadulás. „Leszálltam tehát” (Kiv 3,8)
mondja az Úr az égõ csipkebokornál, és az akkor adott önmeghatározása itt, a pokolban ragyog föl igazán: veled vagyok, érted vagyok, melletted állok (vö. Kiv 3,1–15) – „elérkezett hozzátok Isten országa” (Lk 11,20). Az elsõ keresztények a pásztor képében ezt a húsvéti misztériumot látták, a küzdelmet,
hogy az Úr kiragadott minket a ragadozó hatalmából; vállaira
vette az eltávolodott emberiséget, hazavitte az atyai házba.
Ezeknek a szabadságot megtapasztalt lelkeknek az öröméneke
az Exultet a húsvéti vigília során, ahogy maga a megnevezés
is (ex – sulto) az anyjuk mellett futó kisbárányokra utal, akik
mintha éreznék az élet örömét, idõnként szertelenül, esetlen
mozgással ki-kiugrálnak az ég felé a nyájból, és a gyönyörûségtõl megrázkódva folytatják útjukat.
A pásztor ismeri övéit, a nyáj ismeri pásztora hangját – az öszszetartozás képét a pásztornépek gyakorlata fejti ki számunkra. A pásztor ugyanis a nyáj kivitele elõtt egyenként átvizsgálja az állatokat, ezért világos elõtte a kondíciójuk, útjuk során
pedig ennek ismeretében halad elõre, utat nyit nekik, állandó-
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an beszél hozzájuk: elöl haladásával, valamint szavával tartja
össze a nyájat. Mert a bárány hang alapján tájékozódik, így
amelyik közülük hangtávolságon kívül esik, annak félõ a leszakadása. Egyik teológiai tanárunknak Rómában volt egy társa,
aki korábban ténylegesen hegyi pásztor volt. Tõle hallotta,
hogy amikor az övéitõl elszakadva más nyájához keveredik a
bárány, majd a pásztor utánamegy, és abban a másik nyájban
elkiáltja magát, a sok állat közül ma is csak egy kapja föl a fejét: az övé, „aki ismeri hangját” (Jn 10,4).
„Amint engem ismer az Atya, és én is ismerem az Atyát; és én
életemet adom a juhokért” (Jn 10,15) – olvassuk néhány sorral késõbb. Vagyis a Mester a báránylétet, mielõtt tõlünk kérte volna, az Atyával való kapcsolatában élte elénk, azzal, hogy
egy lett közülünk, és nem szakadt ki az Atyával való hallótávolságból: „engedelmes volt mindhalálig” (Fil 2,8). Így szerzett új népet Istennek, és lett népének Pásztorává.
A pásztor képe az ókorban az egyszerû élet szimbóluma volt a
városok személytelen forgatagában. Az ember ugyanis mindig
azt hiszi, önközpontúságának kavalkádjával, azzal, ha úgy
rendezi mindennapjait, mintha Isten nem is lenne, olyan életteret hoz létre, amely biztonságot jelent, holott ezzel csak az elidegenedés és személytelenség világának lesz forrása. Jézus ebbõl a bezártságból vezet át bennünket az Egyházba, melynek
immár õ az „ajtaja” (Jn 10,9), és aki által mindaz, akit megkereszteltek vagy fölszenteltek – ugyanabból a kegyelembõl, de
különbözõképp részesedve –, meghívást kap, hogy a rábízottak
körében jelenvalóvá tegye az Úr pásztor voltát.
Vagyis az önmaga poklában élõ ember mellé úgy odaállni,
hogy kötelékeinek feloldását elõmozdítsuk; elõrehaladni, és
megtalálni a szót, ami Istent és embert nem elszakítja, hanem
összehozza; az emberek gondja-baját szívünkön viselni; a megbízható és bizalmat építõ élet – ez a Pásztor küldetésében való
részesedés kibontakozása, ha azt kíséri Isten iránti közelségünk
megõrzésének szüntelen ápolása. Ehhez pedig a hitben egyszerre kell lennünk „menedzsernek” és prófétának. „Amint
engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21)
– köszönti tanítványait a Feltámadott húsvét hajnalán.
Kálmán Peregrin OFM
pasaréti plébános
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BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK
Zsolt 32,5–6
Telve van a föld az Úr irgalmával,
az egek az Úr szavára lettek, alleluja.

Vagy: Ho 85; ÉE 551

KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o. vagy ÉE 416
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, vezess minket a mennyország boldog
közösségébe. Jusson el híveid gyönge nyája oda, ahová elõttünk ment Jézus, a mi erõs Pásztorunk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
– Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
ApCsel 2,14a 36–41
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl.
Isten Úrrá és Messiássá tette Jézust.

Pünkösd napján Péter a tizenegy (apostol) kíséretében elõlépett,
és hangos szóval így beszélt:
„Tudja meg Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten
azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Messiássá tette!”
E szavak hallatára fájdalom járta át a szívüket, és megkérdezték Pétert meg a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek,
testvérek?” Péter azt felelte: „Tartsatok bûnbánatot, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bûneitek
bocsánatára. Akkor elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret
ugyanis nektek és gyermekeiteknek szól, és mindazoknak,
akik távol vannak ugyan, de a mi Urunk, Istenünk hívja õket.”
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Még más szavakkal is biztatta és buzdította õket: „Engedjétek,
hogy kimentsünk benneteket ebbõl a romlott nemzedékbõl!”
Erre azok, akik hajlottak szavára, megkeresztelkedtek. Aznap
mintegy háromezer lélek tért meg.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

22,1–3a 3b–4. 5. 6

9. tónus

Válasz: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vö. 1. vers vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 1. szám
Az Úr nékem pásztorom: * ínséget nem kell látnom.
Zöldellõ mezõkön terelget engem, *
csendes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti.
– Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Az igazság ösvényén vezet engem, * ahogyan õ megígérte.
A halál sötét völgyében sem félek, mert ott vagy vélem, *
biztonságot ad vesszõd és pásztorbotod.
– Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Számomra asztalt terítettél, * hogy üldözõimet szégyen érje.
Fejemen illatos olaj csillog, * serlegem megtöltöd bõkezûen.
– Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jóságod és irgalmad nyomon követ * életemnek minden
napján.
Otthonom lesz az Isten háza, * mindörökké, szünet nélkül.
– Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Vagy: Alleluja, alleluja, alleluja.
SZENTLECKE
1Pét 2,20b–25
SZENTLECKE Szent Péter apostol elsõ levelébõl.
Megtértetek lelketek Pásztorához.

Szeretteim! Ha a jót teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten elõtt. Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomá-
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ban járjatok: „Bûnt nem követett el, s hamisság nem volt a szájában.”
Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor
szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem rábízta magát az igazságos Bíróra. Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára,
hogy meghaljunk a bûnöknek, és az igazságnak éljünk. Az õ
sebei szereztek számotokra gyógyulást.
Olyanok voltatok ugyanis, mint a tévelygõ juhok, de most
megtértetek lelketek Pásztorához és oltalmazójához.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem juhaimat,
Jn 10,14
8G tónus
és juhaim ismernek engem.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 10,1–10

Én vagyok a juhok kapuja.

Abban az idõben így szólt Jézus:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a
juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az
ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az õr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti õket. Miután mind kivezette, elõttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sõt elfutnak tõle, mert az idegen hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de õk nem értették meg,
hogy mirõl beszél.
Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én
vagyok az ajtó a juhok számára. Akik elõttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az
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ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s
legelõre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és
pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõségben legyen.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, Krisztushoz, örök Fõpapunkhoz, aki jó Pásztorként jött el közénk, hogy országába
hívjon minket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, N. pápát, fõpásztorainkat és papjainkat, hogy a jó Pásztor áldozatosságával vezessék a
rájuk bízottakat!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Légy, Urunk, jó Pásztora az egész világnak, hogy békében éljenek a nemzetek! – Kérünk téged...
3. Vezesd egységre nyájadat, hogy egy akol legyen és
egy Pásztor! – Kérünk téged...
4. Áldd meg, Urunk, a keresztény családokat, és támassz belõlük szent papi és szerzetesi hivatásokat!
– Kérünk téged...
5. Adj erõt a fiataloknak, akiket szolgálatodra kiválasztottál, hogy felelõsségteljesen elfogadják és õrizzék a
hivatás kegyelmét! – Kérünk téged...
Pap: Urunk és Istenünk! Te, a jó Pásztor, életedet adtad érettünk. Add, hogy sokan kövessék hívó szavadat, és a te
áldozatos szereteteddel dolgozzanak a lelkekért. Aki
élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o.
Ho 85; ÉE 104
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk
a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vagy: Ho 142/1.,2; ÉE 548
Feltámadt a jó Pásztor,
aki életét adta juhaiért
és meghalt az õ nyájáért, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Jó Pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra, és juhaidat, akiket
Fiad drága vérén megváltottál, vezesd az örök élet országába.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Isten, aki egyszülött Fiának feltámadása által megadta nektek
a megváltás és az istengyermekség kegyelmét, örvendeztessen
meg titeket áldásával! – Ámen.
Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét! – Ámen.
Miután pedig a hit által új életre támadtok Fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá, a mennyei hazába! – Ámen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
A szentmise véget ért. Menjetek békével!
– Istennek legyen hála!
Kivonulásra: Ho 205; ÉE 224

48 ADOREMUS

2020. MÁJUS 4., HÉTFÕ

Május 4., hétfõ
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus nem véletlen baleset áldozata lett, hanem tudatosan
adta oda életét értünk. Maga mondja, hogy hatalma van élete odaajándékozására és visszavételére. „Hatalmat adott nekik” (Mt 10,1) – többször olvassuk a szinoptikus evangéliumokban, ahol a gonoszság erõinek megtörésére és a betegségek gyógyítására vonatkoztatják a szent írók ezt a megállapítást. Akkor tehát, ha valaki meri életét mindenestül az
odaadásban kockára tenni, annak elhatározása Krisztus húsvéti diadalának gyümölcse és a teremtõ Atya örömének elõcsalogatója: „Isten képmására teremtette az embert… és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó.” (Ter 1,27.31)
KEZDÕÉNEK
Krisztus feltámadt a halálból, többé meg nem hal,
a halál többé nem uralkodik rajta, alleluja.

Róm 6,9

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett
emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bûn
szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 11,1–18
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Isten minden népet meghív a keresztény életre.

Amikor az apostolok és a júdeai testvérek megtudták, hogy a
pogányok is befogadták Isten igéjét, a Jeruzsálembe visszatérõ Pétert néhányan a kereszténnyé lett zsidók közül szemrehányással illették: „Te olyan embereket látogattál meg, és olya-
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nokkal étkeztél együtt, akik nem tartják meg a mózesi törvény
elõírásait.” Péter erre hozzáfogott, és szép sorjában elbeszélte
nekik az eseményeket: „Joppé városában tartózkodtam és
imádkoztam, amikor elragadtatásban látomásom volt. Valami
lepedõféle ereszkedett le négy csücskénél fogva az égbõl egészen elém. Amikor jól szemügyre vettem, szárazföldi négylábú
állatokat, vadakat, csúszómászókat és égi madarakat láttam
benne. Egyúttal hangot is hallottam, amely így szólított meg:
»Péter, kelj föl, öld meg és egyél belõle!« De én szabadkoztam:
»Szó sem lehet róla, Uram, hiszen közönséges vagy tisztátalan
ételt sohasem vettem a számba.« Ekkor a mennyei hang másodszor is megszólalt: »Amirõl Isten úgy nyilatkozott, hogy
tiszta, azt te ne tartsd tisztátalannak!« Ez háromszor megismétlõdött, azután az egész fölemelkedett az égbe. Akkor nyomban
három férfi állt meg a ház elõtt, ahol laktam. Cezáreából küldték õket hozzám. A Szentlélek felszólított, hogy habozás nélkül
tartsak velük. Velem jött hat testvér is, és így tértünk be
Kornéliusz házába. Õ aztán elmondta, hogy házában angyal jelent meg neki, és felszólította: »Küldj Joppéba! Hívasd el Simont, más néven Pétert! Õ olyan tanítást hirdet neked, amely
által üdvözülsz te és egész házad népe.« Alighogy beszélni
kezdtem nekik, leszállt rájuk a Szentlélek, akárcsak kezdetben
mireánk. Eszembe jutottak az Úr szavai, amikor így szólt:
»János csak vízzel keresztelt, ti ellenben a Szentlélekben fogtok
megkeresztelkedni.« Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályt gördítsek Isten útjába?” Ennek hallatára a tanítványok lecsillapodtak, és dicsõítették Istent: „Így
hát a pogányoknak is megadta Isten az örök életre vezetõ bûnbánatot!”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

41,2–3; 42,3. 4

4g tónus

Válasz: Istent szomjazza lelkem: * az élõ Istent. Vö. Zsolt 41,3a
vagy: Alleluja. 4. szám
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Mint szarvasgím a források vizére, *
úgy sóvárog utánad a lelkem, Istenem.
Lelkem szomjazik az Isten után, † az élõ Isten után, *
mikor mehetek, hogy megjelenjek az Isten színe elõtt?
– Istent szomjazza lelkem: * az élõ Istent. Vagy: Alleluja.
Küldd el világosságodat és hûségedet, *
hogy azok vezessenek szent hegyedre és a te hajlékodba.
Odalépek Isten oltárához, † örömöm Istenéhez, *
citeraszóval magasztallak téged, én Uram, Istenem.
– Istent szomjazza lelkem: * az élõ Istent. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jézus mondja: † „Én vagyok a jó Pásztor. * Ismerem enyéimet,
és õk ismernek engem.”
Jn 10,14
8G tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 10,11–18

Jézus a jó Pásztor, aki életét adja juhaiért.

Abban az idõben Jézus így szólt:
„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A
béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai,
otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A
farkas aztán elragadja és szétkergeti õket. A béres azért fut el,
mert béres, és nem törõdik a juhokkal.
Én vagyok a jó pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem
az Atyát. Életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak,
amelyek nem ebbõl az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell.
Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz és egy pásztor.
Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy
majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tõlem senki, magam
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adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá
hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam
Atyámtól.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat ujjongó
Egyházadtól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add,
hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jézus megjelent tanítványai között,
és így szólt hozzájuk: Békesség nektek, alleluja.

Jn 20,19

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök
életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a
megdicsõülõ test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.

Szent Flórián vértanú vagy
(liturgikus szín: piros)
Boldog Ceferino Giménez Malla, El Pelé cigány vértanú
Amennyiben Szent Flórián vértanúról vagy Boldog Ceferino cigány vértanúról kívánnak megemlékezni, a napi mise helyett a
következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Vö. 4Ezdr 2,35
Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted;
övék a boldog örökkévalóság. Alleluja.
KÖNYÖRGÉS Szent Flórián vértanúról
Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsõséges gyõzelmét tisz-
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teljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
KÖNYÖRGÉS Boldog Ceferino Giménez cigány vértanúról
Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Boldog
Ceferino Giméneznek, hogy példája ragyogó fényként tündököljön Egyházadban. Add kegyelmedet, hogy amint õ követte
Krisztust a keresztúton, nyomában járva mi is eljussunk az örök
élet örömébe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 49. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Fölséges Istenünk, fogadd el dicsõítõ és engesztelõ áldozatunkat, amelyet Szent Flórián (Boldog Ceferino Giménez) vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban
szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon
szívünkben. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció vagy a vértanúkról)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 12,24–25
Ha a búzaszem nem hull a földbe, és meg nem hal,
egyedül marad; de ha meghal, bõséges termést hoz.
Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az
áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal
együtt Fiad dicsõséges feltámadásának is részesei lehessünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
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Május 5., kedd
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus úgy ismer bennünket, mint az Atyát, és ahogy megtestesülésével elhozta számunkra az isteni életet, úgy feltámadásával-mennybemenetelével az Atya színe elé vitte a mi emberségünket. Van valaki, aki mindenkinél jobban ismer, látja
szándékaimat, bensõmet, jobban, mint én magamat: „jól tudta ugyanis, hogy mi lakik az emberben” (Jn 2,25). Megnyugtató és félelmetes, talán ezért ilyen egyszerre vonzó és taszító
Isten szentsége az ember számára. Minden életközösség a
vonzódással kezdõdik, ám akkor válik igazán tartóssá, ha ennek részeként vállalom az önmagammal való találkoztatást.
KEZDÕÉNEK
Jel 19,7. 6
Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsõítsük Istent,
mert uralkodik az Úr, mindenható Istenünk, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, a te kegyelmedbõl ünnepeljük Jézus feltámadását. Kérünk, tégy méltóvá minket a megváltás boldog
örömére. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 11,19–26
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Jézus tanítványait elõször Antiochiában nevezték keresztényeknek.

Azok a hívek, akik az István diakónus miatt kitört üldözés elõl
szétszéledtek, eljutottak egész Föníciáig, Ciprusig és Antiochiáig, az evangéliumot azonban csak a zsidóknak hirdették.
Akadt azonban köztük néhány ciprusi és cirenei férfi is, akik
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Antiochiába érve a görögökkel is szóba álltak, és hirdették nekik az Úr Jézusról szóló evangéliumot. Velük volt az Úr segítsége, úgyhogy sokan megtértek, és az Úr hívei lettek. Ennek a
híre eljutott a jeruzsálemi egyházba is. Ezért elküldték Barnabást Antiochiába. Amikor megérkezett, örvendezve látta az Úr
kegyelmét, mindenkit buzdított, hogy õszinte szívvel ragaszkodjék az Úrhoz, mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és
hittel, így aztán nagyon sokan csatlakoztak az Úrhoz. Barnabás
erre elutazott Tarzuszba, hogy fölkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte õt Antiochiába. Egy álló esztendõn keresztül részt vettek az összejöveteleken, és nagyon sok embert
tanítottak. A tanítványokat elõször Antiochiában nevezték el
krisztusiaknak, azaz keresztényeknek.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

86,1–3. 4–5. 6–7

2. tónus

Válasz: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az
evangéliumot. Mk 16,15 vagy: Alleluja. 2. szám
Isten a szent hegyekre alapította városát, †
mert az Úr szereti Sion kapuit, *
jobban, mint Jákob hajlékait.
Dicsõ dolgokat mondanak rólad, * Isten városa.
– Menjetek el az egész világra, *
és hirdessétek az evangéliumot. Vagy: Alleluja.
Tisztelõim között említem majd Egyiptomot és Babilont, *
itt születtek mindnyájan, a filiszteusok, a tírusziak
és a néger népek.
Azt mondják majd Sionról: †
benne született ez is, meg az is, *
és a Fölséges maga tette õt erõssé.
– Menjetek el az egész világra, *
és hirdessétek az evangéliumot. Vagy: Alleluja.
Az Úr számba veszi a népeket, *
ezek mind itt születtek.
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A körtáncot lejtõk mind azt dalolják: *
„Minden forrásom belõled fakad!”
– Menjetek el az egész világra, *
és hirdessétek az evangéliumot. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 1. szám
Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem õket,
Jn 10,27
1D2 tónus
és õk a nyomomban járnak.”
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 10,22–30

Részlet Jézus jeruzsálemi beszédébõl: „Én és az Atya egy vagyunk.”

Abban az idõben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt, Salamon oszlopcsarnokában. A zsidók körülvették õt, és megkérdezték: „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan!” Jézus így felelt: „Mondtam
már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket
Atyám nevében mûvelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem
hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim
hallgatnak szavamra. Ismerem õket, és õk követnek engem. Én
örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el õket kezembõl. Atyám, aki nekem adta õket, hatalmasabb mindenkinél: senki sem ragadhatja el õket Atyám kezébõl. Én és az Atya egy vagyunk.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk
a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
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ÁLDOZÁSI ÉNEK
Szenvednie kellett Krisztusnak,
feltámadnia a halálból,
és így bemennie dicsõségébe, alleluja.

Vö. Lk 24,46. 26

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és
szerezze meg az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
* * *
Vérem hullása nem veszteség számomra, hanem értetek adott
elõleg. Jöjjetek hát, térjetek vissza, és legalább ezzel ismerjétek
el, hogy milyen jóságos Atya az, akirõl azt látjátok, hogy a
rosszért jót, az igaztalan bántalmakért szeretetet, és az ilyen
súlyos sebekért ekkora nagy szeretetet nyújt nektek cserébe.
De hallgassuk tovább, mit is kér az apostol. Ezt mondja: Kérlek benneteket: adjátok testeteket. Amikor az apostol ezt kéri
tõlünk, akkor minden embert egyben papi tevékenységre is
hív: Adjátok testeteket élõ áldozatul (Róm 12,1).
Eddig még soha nem hallott dolog a keresztény papi szolgálat, hiszen az ember egy személyben pap is meg áldozat is.
Már nem a külsõ világban keresi az ember, hogy mit áldozzon
fel Istennek, hanem már magával és magában viszi, hogy feláldozza azt önmagáért az Istennek. Mindig ugyanaz az áldozat, és ugyanõ a pap is. Ha az áldozatot levágják, és mégis él,
akkor a pap, aki áldozatot mutat be, leölést nem ismer.
Csodás áldozat, amelynél testet test nélkül és vért vérontás
nélkül áldoznak fel, amint az apostol is mondja: Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élõ áldozatul (Róm
12,1).
(Aranyszavú Szent Péter püspök beszédeibõl)
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Május 6., szerda
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Az evangéliumok központi szimbóluma a látás. Sokan szerették volna látni Jézust: Zakeus, Heródes és a többiek;
másoknak pedig visszaadta látását. A mai evangéliumban
azt mondja: „aki engem lát, azt látja, aki küldött engem”
(Jn 12,45), majd utal rá, hogy az lát igazán, aki fölismeri
benne az üdvösség forrását. Erre a látásra az ige hallgatásán
keresztül jutunk el, amikor úgy fogadjuk be emberi szavain,
példabeszédein, életének eseményein keresztül isteni életét,
hogy azok átalakítják szemléletmódunkat. Így az ige nem
ítélõnk, hanem megmentõnk lesz – már itt, e világban.
KEZDÕÉNEK
Zsolt 17,50; 21,23
Dicsõítelek, Uram, a nemzetek között,
és hirdetem neved testvéreimnek, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te vagy híveid élete, az alázatosak dicsõsége, az igazak boldogsága. Hallgasd meg könyörgõ imánkat, és töltsd be
bõséges kegyelmeddel lelkünket, mert szomjazva várjuk ígéreteid teljesülését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 12,24 – 13,5a
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
A Szentlélek Pált és Barnabást apostoli munkára küldi.

Az Úr igéje egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul feladatuk végeztével visszatértek Jeruzsálembõl (ahová az
antióchiai testvérek adományait vitték). A Márknak nevezett Jánost is magukkal hozták. Az antióchiai egyházban több próféta
és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a
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cirenei Lúciusz, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel, és Saul. Egy alkalommal, amikor istentiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: „Válaszszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam õket!” Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították õket. Õk tehát a Szentlélektõl küldetve
Szeleukiába mentek, és onnan áthajóztak Ciprusba. Szalamiszba
érve a zsinagógában hirdetni kezdték a Jézusról szóló tanítást.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
66,2–3. 5. 6 és 8
5. tónus
Válasz: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek! 4. vers vagy: Alleluja. 5. szám
Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, *
ragyogtassa fel arcát fölöttünk,
hogy megismerjék a földön utadat, *
és üdvösségedet az összes nemzetek.
– Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, *
magasztaljanak az összes nemzetek! Vagy: Alleluja.
Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek, †
mert igazságosan ítéled a népeket, *
és te vezérled õket a földön.
– Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, *
magasztaljanak az összes nemzetek! Vagy: Alleluja.
Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, *
dicsõítsenek az összes nemzetek.
Áldjon meg minket az Isten, *
félve tisztelje õt a föld minden határa.
– Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, *
magasztaljanak az összes nemzetek! Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 4. szám
Én a világ világossága vagyok – mondja a mi Urunk. * Aki
engem követ, övé lesz az élet világossága.
Alleluja.
Vö. Jn 8,12
4g tónus
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EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 12,44–50

Jézus világosságul jött e világra.

Abban az idõben Jézus hangos szóval hirdette: Aki bennem hisz,
nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el,
mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem
hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és
nem fogadja el tanításomat. A tõlem hirdetett ige ítéli el õt az
utolsó napon. Mert én nem magamtól beszéltem, hanem az
Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak
és mit hirdessek. Tudom, hogy az õ parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban
megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk,
hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vö. Jn 15,16. 19
Így szól az Úr:
Kiválasztottalak titeket a világból, és arra rendeltelek,
hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok,
és gyümölcsötök maradandó legyen, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régibõl az
új életbe. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 7., csütörtök
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

Az Egri Fõegyházmegyében:
A BAZILIKA-FÕSZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE
A FÕSZÉKESEGYHÁZBAN J lásd 205. oldal
A TÖBBI TEMPLOMBAN J lásd 206. oldal
Olvasmányok választhatók az ünneprõl.
ÚTRAVALÓ
A mai nappal megkezdjük a búcsúbeszéd olvasását, ami átvezet bennünket a mennyei Atya országába. Ennek elsõ eleme a csábító ígéretére adott igazi válasz. A gonosz azt
mondta ugyanis, „olyanok lesztek, mint az Isten” (Ter 3,5),
de a mindenhatóság igézetével elszakította az embert Urától. Jézus most a féligazság helyett föltárja Isten igaz voltát
és a hozzá hasonlóvá válás útját: ez a szolgálat által lehetséges. Isten ugyanis az ember üdvösségének szolgája, ez jelenik meg a lábmosásban és ragyog át nagypénteki eltorzult
arcán. Szolgálatával uralkodik és uralmával szolgál, egyikkel áthatja a másik cselekvésformát.
KEZDÕÉNEK
Vö. Zsolt 67,8–9. 20
Istenünk, midõn néped élén kivonultál,
utat készítvén nekik és közöttük lakván,
megrendült a föld, és esõt hullatott az ég, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a megváltással az embert magasan eredeti méltósága fölé emelted. A keresztség szentségével elindítottad bennünk
az új életet. Tekints atyai jóságod csodálatos mûvére, õrizd bennünk örök kegyelmedet és áldott ajándékaidat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
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SZENTLECKE
ApCsel 13,13–25
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Dávid utódaiból támasztotta Isten az Üdvözítõt.

Pál és kísérõi Páfuszban tengerre szálltak, és a pamfíliai Pergébe
hajóztak. A Márknak nevezett János ekkor elvált tõlük, és visszatért Jeruzsálembe. Õk viszont Pergén keresztül eljutottak a pizídiai Antióchiába. Itt egy szombati napon betértek a zsinagógába,
és leültek. A mózesi törvény és a próféták írásainak olvasása után
a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk valakit ezzel a kéréssel: „Testvérek, ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak
beszéljetek!” Ekkor Pál szólásra emelkedett, kezével csendre intett, és beszélni kezdett: „Izraelita férfiak és ti, istenfélõk, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és az egyiptomi tartózkodás idején nagy néppé tette õket. Majd hatalmas karjának oltalma alatt kivezette õket onnan, és negyven esztendeig
gondjukat viselte a pusztában. Kánaán földjén hét népet semmisített meg, hogy földjüket nekik adja birtokul. Mindez körülbelül
négyszázötven évig tartott. Azután Sámuel prófétáig bírákat
adott nekik. Ettõl fogva királyt kívántak, és Isten negyven esztendõre Sault, Kisnek fiát adta nekik, ezt a Benjámin törzsébõl származó férfiút. Amikor õt elvetette, Dávidot tette királyukká. Róla
így nyilatkozott: »Jessze fiában, Dávidban szívem szerint való
férfiúra találtam, aki mindenben teljesíti akaratomat.« Ígéretéhez
híven az õ utódaiból támasztotta Isten a választott nép Üdvözítõjét, Jézust, akinek eljövetele elõtt János a bûnbánat keresztségét
hirdette az egész népnek. Amikor János befejezte küldetését, kijelentette: »Nem az vagyok, akinek engem tartotok. De íme, itt
jön már, akinek a saruját sem vagyok méltó megoldani.«”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
88,2–3. 21–22. 25 és 27
6. tónus
Válasz: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Vö. 2. vers vagy: Alleluja. 6. szám
Az Úr irgalmáról éneklek örökkön-örökké, *
hûségedet nemzedékrõl nemzedékre hirdeti ajkam.
Így szóltál: † „Irgalmam szilárdan áll mindörökké.” *
Valóban, a te hûséged erõs, miként a mennybolt.
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– Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Vagy: Alleluja.
„Kiválasztottam szolgámat, Dávidot, *
szent olajommal felkentem.
Biztos támasza kezem lesz, *
karom teszi õt erõssé.”
– Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Vagy: Alleluja.
„Vele lesz hûségem és kegyelmem, *
magasra emelkedik feje az én nevemben.
Így szólít majd engem: † »Atyám vagy nékem, *
Istenem és üdvöm sziklája.«”
– Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 1. szám
Jézus Krisztus, te hûséges tanú † és elsõszülött a holtak közül! *
Szerettél minket, és véreddel lemostad bûneinket.
Alleluja.
Vö. Jel 1,5ab 9. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 13,16–20

Aki Jézus küldöttjét befogadja, az magát Jézust fogadja be.

Miután a húsvéti vacsorán Jézus megmosta tanítványai lábát,
így szólt hozzájuk: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem
nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldõjénél. Boldogok
vagytok, ha ezt megértitek, és így is cselekedtek. Nem mindnyájatokról mondom ezt. Ismerem azokat, akiket választottam.
De be kell teljesednie az írásnak: „Akivel megosztottam kenyeremet, sarkát emelte ellenem.” Elõre megmondom, mielõtt
megtörténnék, hogy amikor megtörténik, higgyétek, hogy én
vagyok. Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt,
akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt
fogadja be, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal
együtt, hogy jóvoltodból megtisztulva atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
Mt 28,20

ÁLDOZÁSI ÉNEK
Íme, én veletek vagyok mindennap,
a világ végéig, alleluja.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Boldog Gizella

(liturgikus szín: fehér)

Amennyiben Boldog Gizelláról kívánnak megemlékezni, a
fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Az istenfélõ asszonyt mindenki dicséri;
fiai boldognak hirdetik,
és férje dicsekedve emlegeti. Alleluja.

Vö. Péld 31,30. 28

(A Veszprémi Fõgyházmegyében:
DICSÕSÉG J lásd 213. o.)
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, te megtanítottad Boldog Gizellát, hogy már itt,
a földön országodat keresse és az élet különféle útjain neked szolgáljon. Közbenjárására engedd, hogy hivatásunkban hûségesek
maradjunk, és egykor beléphessünk a megígért országba. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 62. o.
(A Veszprémi Fõegyházmegyében más olvasmányok vannak.)
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(A Veszprémi Fõegyházmegyében:
HITVALLÁS J lásd 215. o.)
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, felajánljuk neked áldozati adományainkat Boldog
Gizella emlékezetének napján. Könyörögve kérünk: szerezzen
számunkra ez az áldozat bocsánatot és békét. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy a szentekrõl szóló prefáció) J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Mt 13,45–46
A mennyek országa hasonlít a kereskedõhöz,
aki igazgyöngyöt keresett.
Amikor egy nagyon értékeset talált,
fogta magát, eladta mindenét,
amije csak volt, és megvette azt. Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, ma, Boldog Gizella emléknapján mennyei szentséged kegyelmével világosítsd meg szívünket, és
szítsd föl bennünk a szeretet tüzét, hogy szent vágyaktól ösztönözve egyre több jót cselekedjünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Ami a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény
élet elfogadására bírta, az Szent István példás vallásossága és
ennek megfelelõ életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent
Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor „a
keresztények ostorának” tartottak, a hithirdetõk munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hûséges követõje, a hit bátor védõjének kitüntetõ
nevét érdemelte ki.
(Szent VI. Pál pápa apostoli levelébõl,
amelyet az Egyház Magyarországon történt alapításának,
s egyben Szent István születésének és megkeresztelésének
ezredik jubileuma alkalmával írt)
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Május 8., péntek
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Szedõ Dénes rendtársunk a XX. század elején, még kisgyerekként a budapesti Szent István-bazilika elõtt sétált, és látta a homlokzat latin nyelvû feliratát. Kérte, fordítsák le neki. Ekkor hallotta elõször: „Én vagyok az út, az igazság és az
élet” (Jn 14,6). „Ki az, aki elmondhatja magáról: én vagyok
az Élet? Csak az Isten!” – ötlött fel benne –, a zsidó vallású
fiút ez indította el a Jézus-keresés útján, így lett az Utas és
holdvilág Ervinje-Szeverinje, Szerb Antal számára a szent,
ezáltal (is) a magyar irodalomtörténet része. Ha az ember
kérdez, az Atya Krisztus által megmutatja magát; ha az ember hittel ráépíti életét erre a válaszra, akkor Isten szentsége
újból kinyilvánul a világban.
KEZDÕÉNEK
Jel 5,9–10
Megváltottál, Urunk, véred árán minket
minden törzsbõl, nyelvbõl, népbõl és nemzetbõl.
Istenünk országává és papjaivá tettél minket, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, szabadságunk és üdvösségünk szerzõje, hallgasd meg
könyörgõ szavunkat, és add, hogy akiket szent Fiad vére hullásával megváltottál, veled éljenek, és benned szüntelen lelki
épségnek örvendjenek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 13,26–33
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Isten a választott népnek tett ígéretét akkor teljesítette,
amikor feltámasztotta Jézust.
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A pizídiai Antióchiában Pál apostol ezeket mondotta: „Férfiak,
testvéreim! Ábrahám nemzetségének fiai és a köztetek levõ
istenfélõk! Az üdvösség híre nekünk szól. Jeruzsálem lakói és
vezetõi azonban nem ismerték el Jézust. Azáltal pedig, hogy
elítélték, beteljesítették a próféták szavát, amelyet minden
szombaton olvasnak. Bár semmi halálbüntetésre méltót nem
találtak benne, Pilátustól mégis kivégzését követelték. Miután
minden beteljesedett, amit róla írtak, levették a keresztfáról, és
sírba fektették. Isten azonban feltámasztotta Jézust a halálból,
és õ több napon át megjelent azoknak, akik vele együtt jöttek
föl Galileából Jeruzsálembe. Ezek most is tanúságot tesznek
róla a nép elõtt. Mi is ezt az örömhírt hirdetjük nektek: Isten
atyáinknak tett ígéretét nekünk, az õ utódaiknak azáltal teljesítette, hogy feltámasztotta, amint a második zsoltárban is
meg van írva: Fiam vagy nékem, ma adtam neked életet.”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
2,6–7. 8–9. 10–11
2. tónus
Válasz: Fiam vagy nékem, * ma adtam néked életet. Vö. 7. vers
vagy: Alleluja. 2. szám
„Királyommá õt én magam tettem, *
szent hegyemen, Sion hegyén.”
Az Úr szólt hozzám: † „Fiam vagy nékem, *
ma adtam neked életet.”
– Fiam vagy nékem, * ma adtam néked életet.
Vagy: Alleluja.
„Kérd tõlem, és örökségül adom neked a népeket, *
az egész földkerekség lesz a birtokod.
Vasvesszõvel kormányzod õket, *
és mint cserépedényt törheted össze õket.”
– Fiam vagy nékem, * ma adtam néked életet.
Vagy: Alleluja.
Királyok, tehát bölcsek legyetek, *
Föld bírái, értsétek intésemet.
Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, *
hódoljatok elõtte rettegéssel!
– Fiam vagy nékem, * ma adtam neked életet.
Vagy: Alleluja.
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ALLELUJA
Alleluja. 4. szám
Jézus mondja: † „Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki
sem jut Atyámhoz, csak általam.”
Jn 14,6
4g tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 14,1–6

Jézus az út, az igazság és az élet.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is
higgyetek! Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne,
mondtam volna-e: »Elmegyek, és helyet készítek nektek?« Ha
majd elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.
Hiszen ismeritek az utat oda, ahová én megyek!” Ekkor Tamás
így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait. Támogasd segítségeddel, hogy amit tõled
kaptunk, el ne tékozoljuk, és elnyerjük örök ajándékodat.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Róm 4,25
Krisztus Urunk vétkeinkért halált szenvedett,
és megigazulásunkért feltámadt, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, folytonos atyai jóságoddal õrizd megváltott
gyermekeidet, hogy akik Fiad szenvedése árán szabaddá lettek,
az õ feltámadásának örömében éljenek. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 9., szombat
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus az Atyával és velünk való egysége által olyan szoros
kapcsolatot tár fel elõttünk, ami nélküle elképzelhetetlen volna az ember számára. Nem úgy mutatja be Atyját és önmagát, mint akik távol akarják tartani maguktól az embert, de
nem is feloldódást ígér a nagy mindenségben, személyiségünk
elvesztése árán, hanem olyan életközösségre vezet, melyben a
Fiú fiú, a teremtmény teremtmény, akik az Atyától nyerik el
létük értelmét, de ugyanakkor kölcsönösen boldogítják egymást. Így a Fiú és a fiak arcán fölfedezhetõvé válik eredetük
okának, az Atyának számos vonása – „a természet sóvárogva
várja Isten fiainak megnyilvánulását” (Róm 8,19).
KEZDÕÉNEK
1Pét 2,9
Isten megváltott népe vagytok,
hirdessétek annak dicsõségét,
aki a sötétségbõl meghívott csodálatos világosságába, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, mûködjék bennünk mindenkor húsvéti kegyelmed, amellyel új életet adtál a keresztség szentségében. Engedd, hogy segítségeddel bõ termést hozzunk, és vezess el minket a boldog örökkévalóságba. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 13,44–52
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Pál és Barnabás – elsõ missziós útjukon – elkezdik
a pogányok között a térítõ munkát.
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Pál apostolnak pizídiai beszéde utáni szombaton szinte az
egész város összegyûlt, hogy hallja az Isten igéjét. Amikor
azonban a zsidók meglátták a nagy tömeget, féltékenység fogta el õket, és rágalmakat szórva akarták meghazudtolni Pál
szavait. Pál és Barnabás azonban bátran kijelentette: „Elõször
nektek kellett hirdetnünk az Isten igéjét. De mivel ti visszautasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre,
most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk
az Úr: A pogányok világosságává rendeltelek téged, hogy üdvösségük légy egészen a föld végsõ határáig.” A pogányok ennek hallatára örvendezve magasztalták az Úr tanítását. Hittek
is mindazok, akik az örök életre voltak rendelve. Az Úr igéje
így az egész környéken elterjedt. A zsidók azonban felbujtották
az elõkelõ vallásos asszonyokat meg a város elöljáróit, és üldözést szítottak Pál és Barnabás ellen. Ezért kiutasították õket a
városból. Õk pedig (vádképpen) lerázták ellenük lábuk porát,
és Ikóniumba mentek. A tanítványok pedig elteltek örömmel
és Szentlélekkel.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

97,1. 2–3ab 3cd–4

6. tónus

Válasz: A föld minden határa látta * üdvözítõ Urunknak irgalmas jóságát. 3cd vers vagy: Alleluja. 6. szám
Zengjetek az Úrnak új éneket, *
csodálatra méltó, amit mûvelt.
Diadalt aratott jobbjával, *
és gyõzelmet szentséges karjával.
– A föld minden határa látta *
üdvözítõ Urunknak irgalmas jóságát. Vagy: Alleluja.
Az Úr megmutatta szabadító erejét, *
igazságosságát feltárta a népek elõtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hûségét *
Izrael népe iránt.
– A föld minden határa látta *
üdvözítõ Urunknak irgalmas jóságát. Vagy: Alleluja.
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Meglátta a föld minden határa, *
szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, *
ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
– A föld minden határa látta *
üdvözítõ Urunknak irgalmas jóságát. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 10. szám
Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, *
és megismeritek az Igazságot – mondja a mi Urunk.
Alleluja.
Jn 8,31b–32
10. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 14,7–14

Aki Jézust látja, az látja és ismeri a mennyei Atyát is.

Az utolsó vacsorán Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek
õt, és látjátok.” Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk
az Atyát, és ez elég nekünk.” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem
lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: »Mutasd meg
nekünk az Atyát?« Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi,
aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és
az Atya énbennem! Ha másért nem, legalább a tetteimért higygyétek! Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz bennem,
ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sõt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához
megyek. Bármit kértek majd nevemben az Atyától, megteszem
nektek, hogy az Atya megdicsõüljön a Fiúban. Ha pedig tõlem
kértek valamit a nevemben, azt is teljesítem.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 17,24
Atyám, akiket nekem adtál,
akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok,
és lássák a dicsõséget, melyet nekem adtál, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát.
Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent Fiad az õ emlékezetére cselekednünk rendelt. Aki él és uralkodik
mindörökkön-örökké. – Ámen.
* * *
Sokan egy test vagyunk, és egymásnak kölcsönösen tagjai,
így tanítja a Szentírás. Krisztus fûz össze egységbe minket a
szeretet kötelékével: õ az ugyanis, aki mindkettõt eggyé tette,
a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, a parancsok törvényét
pedig rendelkezéseivel érvénytelenítette (vö. Ef 2,14). Egymás között tehát egyetértésben kell lennünk; ha szenved az
egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha tiszteletben
van része az egyik tagnak, mindegyik együtt örül vele.
Karoljátok fel tehát egymást – mondja –, amint Krisztus is
felkarolt benneteket Isten dicsõségére (Róm 15,7). Akkor
karoljuk fel ugyanis egymást kölcsönösen, ha ugyanazt
akarjuk gondolni, hasonlóképpen hordozva egymás terhét,
és így a kölcsönös béke kötelékében megõrizzük a lelki egy-
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séget (Ef 4,3). Isten is így karolt fel bennünket Krisztusban.
Mert szavahihetõ, aki mondta: Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta értünk (vö. Jn 3,16). Mert õ váltságdíjat fizetett mindnyájunk életéért, és kiragadott a halálból, a halálból és bûnbõl váltott meg minket. E nagy tervnek
a célját mutatja meg Szent Pál, amikor azt mondja: Krisztus alávetette magát a körülmetélésnek, hogy bebizonyítsa
Isten igazmondását. A zsidók õseinek ugyanis megígérte Isten, hogy belõlük támadó utóddal fogja majd megáldani, és
– mint a csillagokat – megsokasítja õket. Ezért jelent meg
testben, és ezért lett emberré az, aki maga az Isten, az Ige
volt, aki az egész teremtett világot fenntartja, és gondviselésével mindent megõriz. Testben jött el erre a világra, de nem
azért, hogy neki szolgáljanak, hanem inkább azért, hogy õ
szolgáljon, és odaadja életét váltságdíjul sokakért, amint õ
maga is mondotta.
Nyíltan tudomásunkra hozta: õ valóban azért jött, hogy teljesítse az Izraelnek tett ígéreteket. Ezt mondta ugyanis: Küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól (Mt 15,24).
Éppen ezért teljesen igaza van Pálnak, amikor ezt mondja:
Krisztus a körülmetélkedésnek alávetette magát, hogy valóra váltsa az õsatyáknak tett ígéreteket, és ez oknál fogva adta az Atyaisten, hogy irgalomra leljenek a pogányok: dicsõítsék Istent õk is, mint a világ Teremtõjét és Alkotóját, Megtartóját és Megváltóját. A mennyei irgalmasság tehát ezért
tárult ki mindenki felé, ezért fogadta magához a pogányokat
is. A bölcsesség Krisztusban levõ misztériuma ezzel nem vétette el irgalmas célját, hiszen Isten irgalmából az egész világ elnyerte az üdvösséget azok helyett, akik abból kiestek.
(Alexandriai Szent Cirill püspöknek
a Római levélhez írt magyarázatából)
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80-as évek elején a szalvatoriánus nõvérek bécsi kolostorában ismertem meg Virgilia nõvért. 1948-ban diákjai figyelmeztették, menjen el Magyarországról, mert egyébként börtönbe zárják, majd ausztriai letelepedése után fölépített egy óvodát és iskolát. Elsõ találkozásunkkor épp portai szolgálatot látott el ebben az intézményben – korát és betegségét elfogadva, tudott visszavonulni. Néhány évvel ezután már azt is megadóan kellett szemlélnie, hogy közösségük létszáma jelentõsen, 1985–1997 között harmincról hatra csökken, emiatt pedig föl kell adniuk, amit õ nagy munkával létrehozott. „Alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját” (Iz 53,7), és ahogy halála elõtt tapasztaltam nála, még
csak nem is megadóan, hanem odaadóan élte át ezt az összeomlást. Amikor ma az evangéliumban a „ne nyugtalankodjék a szívetek” (Jn 14,27) felszólítást és a megígért biztonságról szóló sorokat olvasom, Jézus szavait ez az életpélda
hozza közel hozzám. A példa, hogy erõnket megfeszítve kell
tennünk minden idõben a kötelességünket, ami egyszer az
építkezés, máskor pedig az összeomlás elfogadása, és hogy
utóbbit úgy alakíthatjuk húsvéti eseménnyé, ha a kifosztottság tapasztalatában is odaadjuk magunkat Isten szolgálatára. Végtelenül több ez a zsákutcába jutott projektek, kapcsolatok ma divatos „engedjük el” mentalitásánál. Nem közönyös viselése annak, hogy nem jött össze valami vagy megfosztanak minket valamitõl, hanem tudatos odaszenteltség,
odaadottság: „mikor szenvedett, nem fenyegetõzött, hanem
mindent az igazságos bíróra hagyott” (Pét 2,23) – jellemzi
Jézust a fõapostol, a szenvedõ szolga izaiási képe alapján.

A
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Jézus éppen ebben, a „nem tudjuk, hová mész” állapotában
szól a tanítványokhoz a helyrõl, amit nekik elõkészít, az
Atyáról, aki az õ végsõ otthona. Azokhoz szól, akik már érzik: baj lesz, akik bizonyára szeretnének mellette maradni,
de nem látják a dolgok kimenetelét. Jól ragadta meg egyik
rendtársam ennek az állapotnak az életérzését, amikor egy
rossz helyen tartott szünettel és hangfölemeléssel így olvasta fel az evangéliumi mondatot: „Mester, követlek téged,
BÁR hová mégy?” (Vö. Lk 9,57) Igen, ezek vagyunk mi, ez
a mi kérdésünk, és Jézus éppen abban akar megerõsíteni bennünket: ne rettenjünk meg attól, ha összeomlik bennünk, körülöttünk valami vagy minden, mert ez is az õ követésének
része, ugyanúgy szól hozzánk ott is, mint a húsvéti jelenetek során: „Amikor majd magasba emelnek, megtudjátok,
hogy én vagyok” (Jn 8,27).
„Én vagyok” – Izrael Istene a csipkebokornál mondta ezt
(Kiv 3,14). Amikor pedig Jézus úgy mutatkozik be, mint út,
igazság, élet, és ezeket a képeket összekapcsolja az „én vagyok” kijelentéssel, elénk állítja, hogy nem csupán próféta
vagy küldött, erkölcsi példakép vagy tanító, hanem az, akivel kapcsolatba lépve és együtt haladva magához a forráshoz, az Atyához juthatunk el – „Aki engem lát, látja az
Atyát is” (Jn 14,9).
A János-evangélium elején így hangzik Isten és ember elsõ
párbeszéde: „Mit kerestek? Rabbi, hol laksz – Gyertek, és
meglátjátok” (Jn 1,38); a passióban pedig az evangélista úgy
mutatja be a keresztet, mint messiási trónt, ahol a Fiú kinyilatkoztatja az Atya dicsõségének ragyogását, így az Egyház
a Keresztrefeszített oldalának megnyitásában már a paradicsom eddig elzárt kapujának föltárulkozását látja. Valahányszor belépünk ebbe a titokba – akár a szentségek vétele, akár
pedig a nehéz élethelyzetek evangéliumi megélése által – a
hazatalálás kapuján megyünk át, és ugyanazokat a tetteket
visszük végbe, mint Jézus: láthatóvá válik az Atya jósága és
dicsõsége cselekedeteink által.
Kálmán Peregrin OFM
pasaréti plébános
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BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK
Zsolt 97,1–2
Vagy: Ho 84; ÉE 550
Az Úrnak új dalt énekeljetek,
mivelhogy csodákat mûvelt,
tudtul adta hûségét a nemzeteknek, alleluja.
KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o. vagy ÉE 416
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te megváltottál és gyermekeiddé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra, és vezess el minket,
Krisztusban hívõket az igazi szabadságra és a mennyei dicsõségbe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 6,1–7

Kiválasztottak hét jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt férfit.

Azokban a napokban, amikor a tanítványok száma már megnövekedett, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen,
hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az õ özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a Tizenkettõ összehívta a tanítványokat,
és így szóltak hozzájuk:
„Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk Isten igéjét, s az asztal szolgálatát lássuk el. Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit, akiket megbízhatunk ezzel a feladattal. Mi pedig majd az imádságnak és
az ige szolgálatának szenteljük magunkat.”
Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és
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Prohóruszt, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az
antiochiai prozelitát. Az apostolok elé állították õket, azok pedig imádkoztak felettük, és rájuk tették kezüket.
És az Isten igéje tovább terjedt, úgyhogy a tanítványok száma
igen megnõtt Jeruzsálemben. Még a papok közül is tömegesen
hódoltak meg a hitnek.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
32,1–2. 4–5. 18–19
5. tónus
Válasz: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. Vö. 22. vers vagy: Alleluja. 5. szám
Örvendezzetek, igazak, az Úrban, * a szentekhez dicséret illik.
Dicsérjétek az Urat citerával, * tízhúrú hárfán zengjetek néki.
– Kegyes szemed legyen rajtunk, *
tebenned van bizodalmunk. Vagy: Alleluja.
Sziklaszilárd az Úr igéje, * minden tettét hûség vezeti.
Az igazlelkûséget és a törvényt szereti, *
telve van a föld az Úr irgalmával.
– Kegyes szemed legyen rajtunk, *
tebenned van bizodalmunk. Vagy: Alleluja.
Az istenfélõkre ügyel az Úr szeme, *
akik bíznak az õ irgalmában.
Megmenti lelküket a haláltól, *
és táplálja õket éhínség idején.
– Kegyes szemed legyen rajtunk, *
tebenned van bizodalmunk. Vagy: Alleluja.
SZENTLECKE
SZENTLECKE Szent Péter apostol elsõ levelébõl.

1Pét 2,4–9

Választott nép, királyi papság vagytok!

Szeretteim! Menjetek az Úrhoz, az élõ sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott, és felmagasztalt.
Mint élõ kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá,
hogy Istennek tetszõ lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus
által.
Ezért mondja az Írás:
Íme, Sionban kiválasztott, becses szegletkövet helyezek el, és
nem vall szégyent, aki hisz benne.
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Nektek tehát õ, mivel hisztek benne, a dicsõségetekre válik. A
hitetlenekre azonban ez vonatkozik:
A kõ, amelyet az építõk elvetettek,
szegletkõvé lett;
a botlás köve és a botrány sziklája.
Elbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.
Ti azonban választott nép, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsõségét hirdessétek, aki a sötétségbõl meghívott benneteket az õ csodálatos világosságára.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
ALLELUJA
Alleluja. 4. szám
Jézus mondja: † „Én vagyok az út, az igazság és az élet. * Senki
Jn 14,6
4g tónus
sem jut Atyámhoz, csak általam.”
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 14,1–12

Én vagyok az út, az igazság és az élet.

Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és
bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem
így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek, és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol
én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova
mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek õt, és látjátok.”
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Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és
ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek
vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja
az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az
Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya
énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem
van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat
a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sõt még
nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, akinek
házában Jézus Krisztus számunkra is lakást készített!
Lektor: 1. Hogy keresztény néped állhatatos hittel és tevékeny
szeretettel kiérdemelje az örök hajlékot!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden nemzetnek megadd a szeretetben és
az igazságosságban gyökerezõ békét!
– Kérünk téged...
3. Hogy a Szentlélek ereje töltse el azokat, akiket néped szolgálatára választottál! – Kérünk téged...
4. Hogy ifjúságunk megbecsülje a tisztaság erényét, és
a családok szeretetben éljenek! – Kérünk téged...
5. Hogy a betegeknek és az elhagyatottaknak vigaszt
adjon szenvedésükben az égi haza reménye!
– Kérünk téged...
Pap: Urunk és Istenünk! Tekints megengesztelõdve népedre,
amely szent Fiad áldozatával járul színed elé. Jóságoddal segítsd a földi életben, hogy elnyerje az égi hazát.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o.
Ho 89/1.,2.,3.; ÉE 110
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban
megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk,
hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 15,1. 5
vagy: Ho 134/1.,2.; ÉE 555
Én vagyok az igazi szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk
– mondja az Úr.
Aki bennem marad és én õbenne,
az bõ termést hoz, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régibõl az
új életbe. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Isten, aki egyszülött Fiának feltámadása által megadta nektek
a megváltás és az istengyermekség kegyelmét, örvendeztessen
meg titeket áldásával! – Ámen.
Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét! – Ámen.
Miután pedig a hit által új életre támadtok Fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá, a mennyei hazába! – Ámen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
A szentmise véget ért. Menjetek békével!
– Istennek legyen hála!
Kivonulásra: Ho 88; ÉE 107

80 ADOREMUS

2020. MÁJUS 11., HÉTFÕ

Május 11., hétfõ
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Az Atya és a Fiú között fennálló, meg nem szûnõ szeretetközösség által Krisztus személye láttatja és kinyilatkoztatja
számunkra az Atyát. Kölcsönösen egymásra hagyatkozhatnak. A Fiú az Atyára: tudhatja, hogy nem hagyja magára;
az Atya a Fiúra: biztos lehet benne, megismerteti nevét a világgal. A Fiú ezt a kapcsolatot adja át tanítványainak, amit
a Lélek kiáradása tesz meg nem szûnõ szeretetkapcsolattá.
Ahogy benne megbízott az Atya, most Jézus ugyanúgy bízik Egyházában, és ahogy õ ráhagyatkozott az Atyára, az
Egyház ugyanúgy bízhat Urában, hogy jóra fordítja népe
sorsát. Ez az a „kapcsolati háló”, amibe bekerülve a „világból” kilép, és Egyházzá lesz a tanítványi társaság.
KEZDÕÉNEK
Feltámadt a jó Pásztor,
aki életét adta juhaiért, és meghalt az õ nyájáért, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, a te kegyelmed ajándéka, hogy híveid egy akarattal
követnek téged. Add népednek, hogy szeressük, amit parancsolsz, vágyakozzunk arra, amit ígérsz, és e világ változandóságai közepette szívbõl ragaszkodjunk hozzád, akiben megtaláljuk igazi örömünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 14,5–18
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Pál és Barnabás buzdítja a pogányokat, hogy térjenek az igaz Istenhez.
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Pál és Barnabás Ikónium városában eredményesen hirdették az
Úr igéjét. Emiatt a pogányok és a zsidók – vezetõikkel együtt –
arra készültek, hogy bántalmazzák, sõt megkövezzék õket. Õk
azonban megtudták ezt, és elmenekültek Likaónia tartomány
városaiba: Lisztrába és Derbébe, és ezek környékére. Ott hirdették az evangéliumot. Lisztrában élt akkor egy férfi, aki nem
tudott a lábára állni. Béna volt ugyanis a születésétõl fogva, és
még soha egy lépést sem tett. Õ is hallgatta Pál beszédét, aki
reátekintve látta rajta: elegendõ hite van arra, hogy meggyógyuljon. Hangosan rákiáltott tehát „Állj egyenesen a lábadra!”
Az talpra ugrott, és járni kezdett. Amikor a tömeg látta, hogy
Pál mit mûvelt, likaóniai nyelven felkiáltott: „Istenek szálltak
le hozzánk emberi formát öltve!” Barnabást Jupiternek gondolták, Pált pedig – minthogy õ vitte a szót – Merkúrnak. Sõt, a város elõtt álló Jupiter-templom papja áldozati állatokat és
koszorúkat hozatott a kapuk elé, és a néppel együtt áldozatot
akart bemutatni. Amint Barnabás és Pál apostol ezt meghallották, ruhájukat megszaggatva a tömeg közé rohantak. „Emberek, mit csináltok?” – kiáltották. „Mi is hozzátok hasonló halandó emberek vagyunk, és éppen azt hirdetjük nektek, hogy
ezektõl a bálványoktól térjetek meg az élõ Istenhez, aki az eget,
a földet meg a tengert alkotta és mindazt, ami bennük van. Õ
az elõzõ korszakban megengedte, hogy a pogányok mind a
maguk útját kövessék. Bár létezése akkor sem maradt bizonyíték nélkül, hiszen jót tett veletek: az égbõl esõt és termékeny
idõt küldött számotokra, és bõven adott nektek eledelt, a szívetekbe pedig örömet.” Így beszéltek, de így is alig tudták lecsillapítani a tömeget, nehogy áldozatot mutasson be nekik.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

113b,1–2. 3–4. 15–16

1D2 tónus

Válasz: Ne nekünk add, Urunk, a dicsõséget, *
hanem a te nevednek. 1. vers vagy: Alleluja. 1. szám
Ne nekünk add, Urunk, a dicsõséget, hanem a te nevednek,*
mert irgalmas vagy és igazságos.

82 ADOREMUS

2020. MÁJUS 11., HÉTFÕ
Miért mondják rólunk a pogány nemzetek? *
„Hol van hát az õ Istenük?”
– Ne nekünk add, Urunk, a dicsõséget, *
hanem a te nevednek. Vagy: Alleluja.
A mi Istenünk a mennyben lakik, *
amit csak akar, mindent végbevitt,
de az õ bálványaik csak arany és ezüst, *
emberi kéz alkotása.
– Ne nekünk add, Urunk, a dicsõséget, *
hanem a te nevednek. Vagy: Alleluja.
Az Úr megáldott titeket, *
õ a mennynek és a földnek alkotója.
A magas ég az Úr birodalma, *
de a földet átadta az embereknek.
– Ne nekünk add, Urunk, a dicsõséget, *
hanem a te nevednek. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 1. szám
A Szentlélek mindenre megtanít titeket, * eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
Jn 14,26
1D2 tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 14,21–26

A vigasztaló Szentlélek, akit az Atya küld,
mindenre megtanítja az apostolokat.

Jézus az utolsó vacsorán így beszélt tanítványaihoz: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret
engem, azt Atyám is szereti. Én is szeretni fogom õt, és kinyilatkoztatom magam neki.” Júdás – nem a karióti – itt közbeszólt: „Uram, hogyan van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki
szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja õt,
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hozzá megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret
engem, az nem tartja meg tanításomat. Az a tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok.
S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az
Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazt,
amit mondtam nektek.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal
együtt, hogy jóvoltodból megtisztulva atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek,
nem ahogy a világ adja, adom én nektek
– mondja az Úr, alleluja.

Jn 14,27

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Boldog Salkaházi Sára vértanú

(liturgikus szín: piros)

Amennyiben Boldog Salkaházi Sára vértanú szûzrõl kívánnak
megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ oldalon található misét lehet mondani:
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KEZDÕÉNEK
Vö. 4Ezdr 2,35
Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted;
övék a boldog örökkévalóság. Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te boldog Sára szûz és vértanú neked
szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk, engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
– Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 81. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Fölséges Istenünk, fogadd el dicsõítõ és engesztelõ áldozatunkat, amelyet Boldog Salkaházi Sára vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk
bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus, a
mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy a vértanúkról szóló
prefáció) J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 12,24–25
Ha a búzaszem nem hull a földbe, és meg nem hal,
egyedül marad; de ha meghal, bõséges termést hoz.
Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az
áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal
együtt Fiad dicsõséges feltámadásának is részesei lehessünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
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Május 12., kedd
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Az utolsó napok jeleneteiben és a húsvéti eseményekben
többször halljuk Jézustól: „békességet hagyok rátok, az én
békémet adom nektek” (Jn 14,27). Egy legenda szerint a lateráni bazilika fölszentelésekor az Isten Báránya harmadik
invokációjára megjelent Jézus, és maga mondta: „Békesség
nektek!” A béke, amit az Úr ad, nem a jólétbõl vagy a kiegyezésbõl fakad, a forrása Krisztus jelenléte. Az üldözött
keresztények példája ennek legjobb alátámasztása, akikrõl
sokan tapasztaljuk, hogy a háborús viszonyok, az embertelen erõszak közepette is milyen békét árasztanak egy-egy találkozás alkalmával, mert a szorongattatás megtanítja õket
arra, ne pacifisták, hanem a béke Forrásával közösségben
maradók legyenek.
KEZDÕÉNEK
Jel 19,5; 12,10
Dicsérjétek Istenünket, akik félve tisztelitek õt,
kicsinyek és nagyok,
mert beteljesedett Fölkentjének üdvössége,
ereje és uralma, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Krisztus feltámadásával visszaszerezted nekünk az
örök életet. Add népednek, hogy erõs hittel, teljes reménységgel és kételkedés nélkül várjuk mindannak megvalósulását,
aminek beteljesülését megígérted. A mi Urunk, Jézus Krisztus,
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 14,19–28
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
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Pál és Barnabás elsõ missziós útjukról visszatérnek a szíriai Antiochiába,
és beszámolnak apostoli munkájukról.

Amikor Pál és Barnabás Lisztrában hirdette a Krisztusról szóló
tanítást, utánuk jött néhány zsidó a pizídiai Antiochiából és
Ikóniumból. Ezek úgy fellázították a népet, hogy a lisztraiak
megkövezték Pált; majd abban a hitben, hogy meghalt, a városon kívülre vonszolták. De mikor a tanítványok köréje gyûltek,
fölkelt és bement a városba. Másnap Barnabással együtt útra
kelt Derbébe. Ebben a városban is hirdették az evangéliumot,
és sok tanítványt toboroztak. Ezután visszafordultak Lisztrába,
Ikóniumba és Antiochiába. Erõt öntöttek a tanítványok lelkébe,
buzdították õket, hogy tartsanak ki a hitben, mert „sok viszontagságon át kell bemennünk az Isten országába”. Az egyes egyházak élére kézrátétellel elöljárókat rendeltek, és végül imádkozva és böjtölve az Úr oltalmába ajánlották õket, akinek hívei
lettek. Pizídián keresztül haladva Pamfíliába jutottak. Miután
pedig Pergében hirdették az Úr igéjét, lementek Attáliába. Innét azután visszahajóztak (a szíriai) Antiochiába, ahonnan egykor elindultak Isten rendelésébõl a rájuk bízott munka teljesítésére. Megérkezésük után összehívták az egyházat, és elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk, és hogyan tárta fel a pogányok elõtt a hit kapuját. Ezután jó ideig a tanítványok körében
tartózkodtak.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

144,10–11. 12–13ab 21

5. tónus

Válasz: A te barátaid, Uram, * ismertessék meg országod
dicsõségét. Vö. 12. vers vagy: Alleluja. 5. szám
Magasztaljon téged, Uram, minden mûved, *
szentjeid áldást mondjanak.
Országod dicsõségérõl szóljanak, *
és hatalmadat mindenek hirdessék.
– A te barátaid, Uram, *
ismertessék meg országod dicsõségét. Vagy: Alleluja.
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Hirdessék az embereknek hatalmas tetteid, *
királyságod fölséges dicsõségét.
A te országod örökkévaló ország, *
uralmad megmarad nemzedékrõl nemzedékre.
– A te barátaid, Uram, *
ismertessék meg országod dicsõségét. Vagy: Alleluja.
Az Úr dicséretét hirdesse ajkam, *
szent nevét mindörökké áldja minden élõ.
– A te barátaid, Uram, *
ismertessék meg országod dicsõségét. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 3. szám
Krisztusnak szenvednie kellett, és feltámadnia a halálból, *
hogy bemehessen dicsõ országába.
Alleluja.
Lk 24,46.26
3a tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 14,27–31a

Jézus búcsúzóul az õ békéjét hagyja övéire.

Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom
nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen! Hiszen hallottátok, hogy
azt mondtam: »Elmegyek, de visszajövök hozzátok.« Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek,
mert az Atya nagyobb nálam. Elõre megmondtam nektek, mielõtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek.
Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme.
Rajtam ugyan nincs hatalma; hogy azonban megtudja a világ,
hogy szeretem az Atyát: úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat ujjongó
Egyházadtól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add,
hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Róm 6,8
Ha meghaltunk Krisztussal,
hisszük, hogy Krisztussal együtt élni is fogunk, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök
életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a
megdicsõülõ test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
* * *
Az Úr szõlõtõnek mondta magát, mert meg akarta mutatni
azt, hogy mennyire szükséges ragaszkodnunk az iránta való szeretethez, és hogy mennyi hasznunk származik abból,
ha vele kapcsolatban maradunk. Azokat pedig a szõlõveszszõkhöz hasonlította, akik belé vannak oltva, vele egyesültek, és rajta függnek, és már isteni természetének részesei,
hiszen megkapták a Szentlelket (mert Krisztus Szentlelke
kapcsol össze minket is vele).
Akik hozzátartoznak a szõlõtõhöz, azoknak hozzá való ragaszkodása akarat és elhatározás dolga; viszont az õ hozzánk
való kapcsolódása a szeretet és az állapot dolga. Mi a hitünk
sugallatára jószándékkal járultunk Krisztushoz, de az õ
nemzetsége azáltal lettünk, hogy õ megadta nekünk a gyermekké fogadás méltóságát. Így mondja Szent Pál is: Aki az
Úrral egyesül, egy lélek vele (1 Kor 6,17).
(Alexandriai Szent Cirill püspöknek
Szent János evangéliumáról szóló magyarázatából)
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Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúk
(liturgikus szín: piros)
Amennyiben Szent Néreusz és Szent Achilleusz vértanúkról
kívánnak megemlékezni, a napi mise helyett a következõ misét
lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Jöjjetek, Atyám áldottai,
vegyétek birtokba a világ kezdetétõl
nektek készített országot. Alleluja.

Vö. Mt 25,34

KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, most megemlékezünk Szent Néreusz és
Szent Achilleusz vértanúk bátor hitvallásáról. Add éreznünk,
hogy áldott közbenjárásukkal segítenek minket. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 86. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, szentjeid drága halálának emlékezetére felajánljuk
neked ezt az áldozatot, amely minden vértanúság õsforrása.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció vagy a vértanúkról)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A gyõztesnek az élet fájáról adok enni,
amely az Isten paradicsomában van. Alleluja.

Jel 2,7

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Szent vértanúidnak, Szent Néreusznak és Szent Achilleusznak mennyei gyõzelmét isteni lakomával ünnepeltük, jóságos
Atyánk. Könyörögve kérünk, add, hogy mi, akiket az élet kenyerével tápláltál, gyõztesként ehessünk az élet fájáról, a paradicsomban. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Szent Pongrác vértanú

(liturgikus szín: piros)

Amennyiben Szent Pongrác vértanúról kívánnak megemlékezni, a napi mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Vö. 4Ezdr 2,35
Szentjeidet, Urunk, örök világosságod világába vezetted;
övék a boldog örökkévalóság. Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Add, Istenünk, hogy Egyházad Szent Pongrác vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsõséges közbenjárása révén a te odaadó szolgálatodban kitartson. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 86. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Fölséges Istenünk, fogadd el dicsõítõ és engesztelõ áldozatunkat, amelyet Szent Pongrác vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció vagy a vértanúkról)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 12,24–25
Ha a búzaszem nem hull a földbe és meg nem hal,
egyedül marad; de ha meghal, bõséges termést hoz.
Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az
áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal
együtt Fiad dicsõséges feltámadásának is részesei lehessünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
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Május 13., szerda
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
A fatimai Szûz ünnepét üljük, és arra emlékezünk, hogy 39
évvel ezelõtt érte Szent II. János Pált az a lövés, amelyrõl késõbb azt vallotta: egy kéz meghúzta a ravaszt, egy másik kéz
pedig eltérítette a golyót. A szent pápa ezzel a kijelentésével
hitet tett amellett, hogy Isten nem hagyja el övéit; hogy minden csoda annak a végsõ gondoskodásnak az elõképe, mely
megment minket az örök haláltól. Ugyanõ éppen ebben a kiszolgáltatottságában fedezte föl, milyen nagy értéke van annak, ha nem csak tesz, hanem szenved is az Egyházért. Az engesztelõ szenvedés ugyanis a kegyelem új mûködési terét
nyitja meg, aminek gyümölcse a gonoszság mûvének irányváltása, annak bizonyossága: az élet erõsebb a halálnál.
KEZDÕÉNEK
Zsolt 70,8. 23
Uram, töltse be ajkamat énekkel dicséreted.
Örvendezik ajkam, ha neked énekelek, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te kedveled az ártatlanságot, és kegyelmeddel viszszaadod nekünk a lelki tisztaságot. Irányítsd magadhoz híveid
szívét, akiket megszabadítottál a hitetlenség homályától, hogy
mindig igazságod világosságában éljünk. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 15,1–6

Pál és Barnabás Jeruzsálembe megy, hogy az apostolok döntését kérje
a pogányságból megtért keresztények kötelezettségeirõl.

Amikor Pál és Barnabás befejezte elsõ missziós útját, néhányan
Júdeából Antióchiába érkeztek, és így tanították a pogányság-
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ból megtért testvéreket: „Ha nem fogadjátok el a Mózes törvényében elõírt körülmetélkedést, nem üdvözülhettek.” Mivel pedig Pál és Barnabás hevesen tiltakozott és vitába szállt velük,
közösen elhatározták, hogy Pál és Barnabás meg még néhányan
a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz és
a presbiterekhez ennek a vitás kérdésnek ügyében. A közösség
elbúcsúztatta õket. Ezután áthaladtak Fönícián és Szamarián, és
elbeszélték az ottani híveknek a pogányok megtérését. Ezzel
nagy örömöt szereztek nekik. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egyház, az apostolok és a presbiterek szívesen fogadták
õket. Õk pedig elbeszélték, mi mindent mûvelt általuk az Isten.
Erre azonban felállt néhány, a farizeusok felekezetébõl megtért
hívõ, és kijelentette: „Körül kell metélni õket, és rájuk kell parancsolni, hogy tartsák meg Mózes törvényét.” Erre az apostolok és a presbiterek összegyûltek a kérdés megvizsgálására.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
121,1–2. 3–4a 4b–5
7b tónus
Válasz: Isten házába indulunk, * örömtõl dobban a szívünk.
Vö. 1. vers vagy: Alleluja. 7. szám
Örvendeztem, amikor azt mondták nekem, *
az Úr házába megyünk.
Íme, itt állunk már kapuid elõtt, *
kapuid elõtt, ó, Jeruzsálem.
– Isten házába indulunk, *
örömtõl dobban a szívünk. Vagy: Alleluja.
Jeruzsálem városa jól megépült, *
részei egymáshoz illenek.
Oda járulnak föl a törzsek, *
az Úr népének törzsei.
– Isten házába indulunk, *
örömtõl dobban a szívünk. Vagy: Alleluja.
Az Úr Izraelnek törvénybe adta, *
hogy ott nevére áldást mondjanak.
Mert ott állnak az ítélõszékek, * Dávid házának székei.
– Isten házába indulunk, *
örömtõl dobban a szívünk. Vagy: Alleluja.
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ALLELUJA
Alleluja. 10. szám
Jézus mondja: †„Maradjatok meg bennem, és én bennetek! *
Aki énbennem marad, bõséges termést hoz.
Alleluja.
Jn 15,4a 5b
10. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 15,1–8

Aki Jézusban marad, mint a szõlõvesszõ
a szõlõtõn, az sok gyümölcsöt terem.

Abban az idõben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok
az igazi szõlõtõ, és Atyám a szõlõmûves. Minden szõlõvesszõt,
amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig,
amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen.
Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szõlõvesszõ nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem
marad a szõlõtõn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én
vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk. Aki bennem marad, és én
õbenne, az bõ termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szõlõvesszõt,
és elszárad. Összeszedik, tûzre vetik és elégetik. Ha bennem
maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit
akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsõül meg Atyám,
hogy bõ termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk
a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
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ÁLDOZÁSI ÉNEK
Feltámadt az Úr, hajnali fényünk,
megváltott minket vére árán, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben és
szerezze meg az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.

A Fatimai Boldogságos Szûz Mária (liturgikus szín: fehér)
Amennyiben a Fatimai Boldogságos Szûz Máriáról kívánnak
megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet
mondani:
KEZDÕÉNEK
A tanítványok egy szívvel-lélekkel
állhatatosan imádkoztak
Máriával, Jézus anyjával együtt, alleluja.

Vö. ApCsel 1,14

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te egyszülött Fiadnak, Urunk, Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy
az õ Szent Anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet
örömébe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 92. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
A Boldogságos Szûz Mária ünnepét megülve neked ajánljuk,
Istenünk, áldozati adományainkat, és könyörögve kérünk,
hogy Krisztus embersége legyen elõtted oltalmunk, aki a kereszten szeplõtelen áldozatként önmagát adta értünk. Aki él és
uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
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EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció Szûz Máriáról I.) (és amikor
tiszteljük a Boldogságos, mindenkor Szûz Máriát)
J lásd 222. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vigadj, Szûzanya, mert feltámadt Krisztus a sírból.
Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, gyökereztesd mélyen szívünkbe szent hitünk igazságait. Add, hogy mi, akik a Szûzanya Fiát igaz Istennek és igaz embernek valljuk, az õ halált legyõzõ feltámadása
révén vele együtt az örök élet örömére jussunk. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
* * *
Mária mintegy mennyországgá lett számunkra, mivel az Isten Fiát hordozta. Krisztus anélkül, hogy az Atya dicsõségébõl eltávozott volna, Mária szûzi méhébe zárkózott be, hogy
az embert nagyobb méltóságra emelje. Isten az összes szûz
közül ezt az egyet választotta ki, hogy õ legyen a mi üdvösségünk eszköze.
Máriában beteljesedett minden igaznak és prófétának jövendölése. Belõle támadt Krisztus, a ragyogó hajnalcsillag, akinek vezetésével a nép, amely egykor sötétségben járt, nagy
világosságot látott (Mt 4, 16).
Máriát nagyon találóan különbözõ nevekkel illetjük. Mária
Isten Fiának temploma. Krisztus ebbõl a templomból egészen más módon lépett ki, mint ahogy oda belépett. Test
nélkül lépett ugyanis be a szûzi méhbe, és testet öltve hagyta el azt.
Mária az a titokzatos új ég, amelybõl a Királyok Királya
mintegy saját trónjáról a földre lépett, földi alakot és hasonlóságot véve magára.
(Szent Efrém diakónus beszédeibõl)
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Május 14., csütörtök
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Amikor Jézus úgy mutatja be parancsainak megtartását, mint
a szeretetében való megmaradás garanciáját, akkor ezt nem
minket nem ismerõ kívánságként tárja elénk, hisz korábban
már megtapasztalta a megkísértettséget, néhány órával késõbb
pedig már emberi akarata is egymásnak feszül az Atya akaratával, „ha lehet… de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem
ahogy te…” (Mt 26,39) Élete egészét áthatja, hogy sosem csupán elszenvedi az Atya parancsát, hanem mindig tevékenyen
együttmûködik vele. Ezáltal lesz sajátjává annak a szeretetközösségnek az elevensége, ami könnyûvé teszi a parancsot, mert
a parancs teljesítése itt már nem egy külsõ törvénynek való
megfelelés kényszere, hanem szüntelen önajándékozás.
KEZDÕÉNEK
Kiv 15,1–2
Énekeljetek az Úrnak, mert fenségesek dicsõ tettei.
Az Úr az én erõsségem és dicséretem,
õ lett üdvösségem, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, a te kegyelmed átalakít minket: bûnösökbõl megigazultakká válunk, és a lelki nyomorúságból boldogságra jutunk.
Állj mellettünk gondviseléseddel és támogass ajándékaiddal:
adj nekünk erõt, hogy mindvégig állhatatosak maradjunk a hitbõl fakadó kegyelmi életben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 15,7–21
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Az apostolok döntése szerint azok, akik a pogányok közül tértek meg,
nem kötelesek teljes mértékben a mózesi törvény megtartására.

ADOREMUS 97

HÚSVÉT 5. HETE
Az apostoli zsinaton heves vita támadt a mózesi törvény megtartása körül. Péter akkor szólásra emelkedett: „Férfiak, testvérek! Tudjátok, hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott engem közületek, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát, és az igaz hitre térjenek. A szíveket vizsgáló Isten bizonyságot tett mellettük, amikor nekik éppen úgy megadta a Szentlelket, mint nekünk. Nem tett különbséget köztünk és
köztük, amikor a hit által szívüket megtisztította. Most tehát
miért ellenkeztek Istennel azáltal, hogy azt az igát akarjátok a
tanítványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mi nem
bírtunk viselni? Ellenkezõleg: a mi hitünk az, hogy Urunk, Jézus Krisztus kegyelme által üdvözülünk, és éppen úgy õk is.”
Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást
és Pált, amint elbeszélték, milyen csodajeleket mûvelt általuk
Isten a pogányok között. Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel: „Férfiak, testvérek, hallgassatok meg engem! Simon (Péter) elbeszélte, hogyan mutatta meg Isten, hogy a pogányok közül akar magának népet választani. Ezzel megegyeznek a próféták szavai. Azt mondja ugyanis a Szentírás: Ezek után visszatérek, és újjáépítem Dávid leomlott sátorát: omladékait újjáépítem és helyreállítom, hogy a többi ember is keresse az Urat, és
minden nép, amely segítségül hívja nevemet. Az Úr mondja ezt,
és meg is teszi. Ez az õ örök határozata. Véleményem szerint tehát nem kell háborgatnunk azokat, akik a pogányok közül tértek meg Istenhez. Azt azonban írjuk meg nekik, hogy (a köztük
élõ zsidókra való tekintettel) tartózkodjanak a bálványoknak
bemutatott áldozati állatok evésétõl, a paráznaságtól, valamint
a fojtott állat és a vér fogyasztásától! Mózesnek ugyanis minden
városban régtõl fogva van hirdetõje, hiszen minden szombaton
olvassák a zsinagógában.”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
95,1–2a 2b–3. 10
11. tónus
Válasz: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr
csodás tetteit. Vö. 3. vers Vagy: Alleluja. 11. szám

98 ADOREMUS

2020. MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
Énekeljetek az Úrnak új éneket, *
minden föld az Úrnak énekeljen.
Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, *
napról napra hirdessétek üdvösségét.
– Hirdessétek minden népnek, *
mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vagy: Alleluja.
Hirdessétek dicsõségét a nemzetek között, *
és csodatetteit minden népnek.
– Hirdessétek minden népnek, *
mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vagy: Alleluja.
Mondjátok a nemzeteknek: * „Az Úr uralkodik!”
Õ tette a földet szilárddá, és az meg nem inog, *
õ ítélkezik a népek fölött igazságban.
– Hirdessétek minden népnek, *
mondjátok el az Úr csodás tetteit. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jézus mondja: † „Juhaim hallgatnak szavamra, * ismerem õket,
és õk a nyomomban járnak.”
Jn 10,27
8G tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 15,9–11

Aki megmarad Jézus szeretetében, annak öröme teljes lesz.

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Amint engem szeret az
Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az õ szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek,
hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes
legyen.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban
megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk,
hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
2Kor 5,15
Mindenkiért meghalt Krisztus,
hogy akik élnek, már ne maguknak éljenek,
hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régibõl az
új életre. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Egy halt meg mindenkiért; és ugyanõ az Egyház minden
egyes templomában a kenyér és bor misztériumában megújítja azokat, akikért feláldozza magát; élteti azokat, akik
hisznek benne, és megszenteli áldozatával az õt feláldozókat.
Ez a Bárány teste, ez az õ vére. A mennybõl alászállott Kenyér ugyanis maga mondja: A kenyér, melyet én adok, az én
testem a világ életéért (Jn 6,51). Megfelelõ, hogy a bor színe
fejezi ki az õ vérét, hiszen õ maga mondja az evangéliumban:
Én vagyok az igazi szõlõtõ (Jn 15,1), ezzel elég világosan adja elénk, hogy az õ vére minden bor, amelyet szenvedésének
ábrázolásaként felajánlunk. Jákob pátriárka is ezért jövendöl
így Krisztusról: Borban mossa köntösét, s a szõlõ vérében
ruháját (vö. Ter 49,11). Azaz a mi emberi természetünket,
ezt a magára vett öltözetet a saját vérében fogja majd lemosni. Õ az egész teremtett világ Ura. Õ sarjasztja ki számunkra a kenyeret a földbõl, a kenyeret viszont – mert van hatalma rá, és megígérte – saját testévé teszi; és aki egykor a vizet borrá változtatta, ugyanõ a bort saját vérévé változtatja.
(Szent Gaudentius bresciai püspök értekezéseibõl)
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Május 15., péntek
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus, miután szeretetének végsõ jelét átadja a tanítványoknak, már nem azt mondja, „szeresd felebarátodat, mint önmagadat” (Mt 19,19), hanem hogy „szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek titeket” (Jn 15,12). Ez vezet bennünket
át a szolgaságból Isten barátságába. Szent János, a legfiatalabb tanítvány õrizte meg egyedül ezt a mondatot, akinek
tapasztalatában ott élt: Krisztus által õt maga Isten szerette, és Krisztusban õ Istent szerethette, tehát Krisztusban Isten elfogadta az õ emberi szeretetét, Krisztus által pedig õ
részesedett Isten emberek iránti szeretetében. A jánosi gondolkodásban ez a szeretettapasztalat a hit kiváltó aktusa:
„megismertük a szeretetet, és hittünk benne” (1Jn 4,16), az
a szõlõtõ, amelybõl táplálkozva gyümölcsöt teremhetünk.
KEZDÕÉNEK
Méltó a Bárány, akit megöltek,
hogy övé legyen a hatalom, az isteni méltóság,
a bölcsesség, az erõ és a tisztelet, alleluja.

Jel 5,12

KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, segíts, hogy jól megértsük és átéljük húsvét
szent titkát. Védjen és üdvözítsen a feltámadás kifogyhatatlan
ereje, amelyet örvendezõ szívvel ünneplünk. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 15,22–31
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Az apostolok kihirdetik, amit a Szentlélek nevében helyesnek és szükségesnek tartottak a pogányok közül megtért keresztény testvérek számára.
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Az apostoli zsinaton az apostolok és a presbiterek az egész közösséggel együtt elhatározták, hogy néhány férfit kiválasztanak maguk közül, és Pállal meg Barnabással Antióchiába küldik: mégpedig Júdást, más néven Barszabbást meg Szilást, akik
vezetõ szerepet töltöttek be a testvérek között. Ezt az írást
küldték velük: „Az apostolok és a presbiterek testvéri üdvözletüket küldik az Antióchiában, Szíriában és Kilikiában élõ, pogányok közül megtért testvéreknek. Hallottuk, hogy közülünk
néhányan – megbízásunk nélkül tanítva – megzavartak titeket,
és földúlták lelketeket. Ezért megállapodásra jutva, jónak láttuk, hogy kiválasszunk és hozzátok küldjünk néhány férfit a
számunkra igen kedves Barnabással és Pállal, akik egészen a
mi Urunknak, Jézus Krisztusnak szentelték magukat. Elküldtük tehát Júdást és Szilást, akik személyesen, élõ szóval is tudtotokra adják a következõket: A Szentlélek és mi magunk azt
tartottuk helyesnek, hogy ne rakjunk rátok több terhet, mint
ami szükséges. Tartózkodjatok ezért a bálványoknak bemutatott áldozati állatok evésétõl, a vér és fojtott állat fogyasztásától, valamint a paráznaságtól! Ha ezektõl õrizkedtek, helyesen
cselekedtek. Üdvözlünk titeket.” A küldötteket útra bocsátották, és ezek lementek Antióchiába. Itt egybegyûjtötték a közösséget, és átadták a levelet. A hívek örömmel olvasták a megnyugtató sorokat.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
56,8–9. 10–12
2. tónus
Válasz: Hadd magasztaljalak, Uram, * minden nép között!
10a vers vagy: Alleluja. 2. szám
Kész az én szívem, Istenem, † kész az én szívem, *
hadd daloljak, hadd ujjongjak.
Kelj föl, dicsõségem, † kelj föl, lantom, citerám, *
hadd ébresszem így a hajnalt.
– Hadd magasztaljalak, Uram, *
minden nép között! Vagy: Alleluja.
Dicsõítelek a népek között, Uram, *
a nemzetek elõtt neked szól énekem.
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Szeretõ jóságod felér az égig, * és hûséged a fellegekig.
Emelkedj, Istenem, az egek fölé, *
és a te dicsõséged az egész föld fölé.
– Hadd magasztaljalak, Uram, *
minden nép között! Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 7. szám
Barátaimnak mondalak titeket, mondja az Úr, * mert elmondtam nektek mindent, amit Atyámtól hallottam.
Alleluja.
Jn 15,15b
7b tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 15,12–17

Jézus új parancsolata: szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket!

Jézus így tanított az utolsó vacsorán: „Az az én parancsom,
hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek. Nem mondalak titeket többé szolgának, mert a
szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam
nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak
titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt
hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Bármit kértek az Atyától az
én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, hogy
szeressétek egymást!”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A megfeszített Krisztus feltámadt a halálból,
és megváltott minket, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát.
Alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent Fiad az õ emlékezetére cselekednünk rendelt. Aki él és uralkodik
mindörökkön-örökké. – Ámen.
* * *
Amint az embernek a feje és a teste együtt egyetlen ember,
ugyanígy a Szûznek a Fia és az õ testének választott tagjai
is együtt egy ember: az egy Emberfia. A Szentírás szerint is
a teljes és egész Krisztus: a Fõ és a test együtt. Mi, az összes
tag ugyanis egy test vagyunk, amely a Fõvel együtt az egy
Emberfia, aki a fiúság által maga az Isten Fia, sõt istensége
révén maga az egyedülvaló Isten.
Tehát az egész test a Fõvel, az Emberfiával együtt maga az Isten Fia, sõt maga az Isten. Ebbõl érthetõk e szavak: Atyám,
azt akarom, hogy amint én és te egyek vagyunk, úgy legyenek õk is egyek velünk (vö. Jn 17,21).
Tehát e szentírási ünnepélyes kijelentés értelmében nincs
test Fõ nélkül, sem Fõ test nélkül; sõt nincs Fõ és test, vagyis a teljes Krisztus Isten nélkül.
Tehát mindez, Istennel együtt az egy Isten. Isten Fia az isteni léttel természetes egységben, az Emberfiával személyes
egységben, a titokzatos Testtel szentségi egységben van.
(Boldog Izsáknak,
a stellái monostor apátjának beszédeibõl)
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Május 16., szombat
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
A búcsúbeszédet átszövi a világ és a tanítványok közötti szakadék hangsúlyozása. Miközben Jézus kimondja ezt, nem ítéli el vagy sajnálja le a világot, hanem úgy beszél arról, mint
aminek kiszolgáltatottsága szeretetre serkenti õt. Nem mossa
össze a határokat, nem méricskél: mi az, ami még belefér, hogy
ide és oda is tartozzak, hanem kérdés elé állítja a tanítványokat: hova akartok tartozni? De Jézus számára is „identitástisztázó” ez a folyamat, hisz ennél többször már csak az Atyával való egységének – mint léte alapjának – hangsúlyozása
szerepel a búcsúbeszédben. A világ gyûlöletével való találkozás tehát számunkra sem elsõsorban konfliktus, hanem kérdés: te hol vagy otthon, a világban vagy az Atyában?
KEZDÕÉNEK
Kol 2,12
A keresztségben Krisztussal együtt eltemettek titeket,
vele együtt fel is támadtatok
az Isten erejébe vetett hit által,
aki feltámasztotta õt a halálból, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te a keresztségben újjáalkotva meghívtál minket a mennyei életre, és megadtad, hogy a megigazulás
által alkalmasak legyünk a halhatatlanságra. Kérünk, vezess el
egykor az örök dicsõségbe, hogy ott beteljesedjék megváltásunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 16,1–10
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
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Pál apostolt egy látomás Macedóniába hívja.

Második apostoli útja során Pál eljutott Derbébe és Lisztrába is.
Itt találkozott egy Timóteus nevû tanítvánnyal, egy hívõ zsidó
anyának és egy görög apának fiával. A lisztrai és ikóniumi testvérek dicsérõleg nyilatkoztak róla. Pál magával akarta vinni
útitársul, és ezért a környékbeli zsidókra való tekintettel körülmetéltette, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor aztán sorra járták a városokat, (az ott lakó testvéreknek) lelkükre kötötték, hogy tartsák meg az apostolok és a jeruzsálemi
presbiterek által hozott végzéseket, így az egyházak megerõsödtek a hitben, és a hívek száma napról napra gyarapodott.
Mivel a Szentlélek megtiltotta, hogy Ázsia tartományban prédikáljanak, Frígián és a galaták földjén utaztak keresztül. Mízia
határához érve megkísérelték ugyan, hogy Bitíniába menjenek,
de Jézus Lelke nem engedte meg nekik. Ezért keresztülvágtak
Mízián és lementek Troászba. Itt egy éjszaka Pálnak látomása
volt. Egy macedón férfi állt eléje ezzel a kéréssel: „Jöjj át Macedóniába, és segíts rajtunk!” E jelenés után azonnal készen voltunk, hogy elinduljunk Macedónia felé abban a biztos tudatban, hogy Isten rendelt minket oda az evangélium hirdetésére.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

99,2. 3. 5.

1. tónus

Válasz: Örvendezzünk Isten elõtt, * az egész föld õt dicsérje.
Vö. 2a vers vagy: Alleluja. 1. szám
Ujjongjatok az Úrnak, minden földek, *
szolgáljatok az Úrnak vidámsággal.
Járuljatok színe elé * vidám énekszóval.
– Örvendezzünk Isten elõtt, *
az egész föld õt dicsérje. Vagy: Alleluja.
Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, *
övéi vagyunk, õ alkotott minket.
Az õ népe vagyunk, * legelõjének nyája.
– Örvendezzünk Isten elõtt, *
az egész föld õt dicsérje. Vagy: Alleluja.
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Valóban jó az Úr, † irgalma örökké megmarad, *
és hûsége nemzedékrõl nemzedékre.
– Örvendezzünk Isten elõtt, *
az egész föld õt dicsérje. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám
Ha Krisztussal együtt feltámadtatok, * keressétek, ami fönt van,
Kol 3,1
5. tónus
ahol Krisztus ül az Isten jobbján!
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 15,18–21

Jézus kiválasztotta övéit a világból, ezért gyûlöli õket a bûnös világ.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez: „Ha a világ gyûlöl titeket, tudjátok meg: engem elõbb gyûlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból; ezért gyûlöl
benneteket a világ. Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni
fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják. Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt,
aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének
felajánlott adományait. Támogass segítségeddel, hogy amit
tõled kaptunk, el ne tékozoljuk, és elnyerjük örök ajándékodat. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
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ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 17,20–21
Atyám, érettük könyörgök,
hogy egyek legyenek mibennünk,
és így elhiggye a világ, hogy te küldöttél engem
– mondja az Úr, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, folytonos atyai jóságoddal õrizd megváltott
gyermekeidet, hogy akik Fiad szenvedése árán szabaddá lettek,
az õ feltámadásának örömében éljenek. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
(liturgikus szín: piros)
Amennyiben Nepomuki Szent János áldozópap vértanúról kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét
lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Ez a szent halálig küzdött Istenének törvényéért,
nem félt a gonoszok szavától,
mert életének alapja szilárd kõszikla volt. Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te megerõsítetted Nepomuki Szent János áldozópapot, hogy az Egyház jogait élete árán is védelmezze. Példájára
és közbenjárására add, hogy mi is helytálljunk a jog és az igazság védelmében, és vele együtt szentjeid sorába jussunk. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 105. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, szent titkaid gyújtsák lángra bennünk azt a
tüzet, amely Nepomuki Szent János áldozópap szívét a szent-
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miseáldozat bemutatása közben hevítette. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a vértanúkról)
J lásd 219. o vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Mt 16,24
Aki követni akar, tagadja meg magát,
vegye fel keresztjét, és kövessen – mondja az Úr –, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, az erõsek kenyere, amelyet errõl az oltárról magunkhoz vettünk, adjon nekünk bátorságot, amint
Nepomuki Szent János áldozópap vértanút gyõzelemre segítette az Egyház jogainak védelmében. Krisztus, a mi Urunk
által. – Ámen.
* * *
Ami a gyónást illeti: Isten minden idõben megkívánta a bûnös embertõl, hogy ha bocsánatot akar nyerni, maga legyen
vádolója bûnének.
Amikor édes Üdvözítõnk ítélõszéket kívánt emelni, amelyben magunk tartozunk a papok elõtt vallomást tenni bûneinkrõl, elõször az apostolokra lehelt, és azt mondta nekik:
Vegyétek a Szentlelket! (Jn 20,22) Mintha azt mondta volna: Bizonyos, hogy tibennetek nincs arra hatalom, hogy az
Isten ellen való bûnöket megbocsássátok, hanem én teszlek
titeket eszközzé az Istennel való kibékülésben (2Kor 5,19).
Ezért méltán mondhatjátok, hogy ti üdvözítitek az embereket, mint szolgák és Isten sáfárai. Azért akinek megbocsátjátok bûneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az
bûnben marad (Jn 20,23). Kötve lesz a mennyben, amit
megkötöztök; oldva lesz, amit feloldoztok.
(Pázmány Péter bíboros szentbeszédeibõl)
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Tömegtájékoztatási világnap
(liturgikus szín: fehér)
egismertük a szeretet, és hittünk benne (1Jn 4,16) –
Szent János ebben a megállapításban összegzi Jézus-élményét. Megismerte, mert az Ige testté, Krisztusban láthatóvá, tapinthatóvá és hallhatóvá lett. Isten föltárta magát: õ a
szeretet, vagyis – tehetjük hozzá – Szentháromság, hiszen a
szeretetben való összetartozáshoz három fél szükséges: aki
szeret, akit szeretnek, és akivel szeretnek. A jánosi hagyományban ez a tapasztalat a befogadója minden jézusi szónak,
a mai evangéliumi résznek is: „aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem” (Jn 14,21).
Ismerni Isten parancsait: tudás és tapasztalat szintjén. A
Szentírás olvasása, tanulmányozása, az Egyház tanításának
megismerése tehát nem a VIP-keresztények kiváltsága, ami
keveseknek van fenntartva, hanem ugyanolyan szeretetcselekedet, mint az éhezõnek enni adni, mert ahhoz, hogy helyesen
szeressünk, értelmünkkel is meg kell ismernünk a Szeretetet
és parancsait. Értelmemmel törekszem-e a Szeretet megismerésére, hogy parancsai alapján, azaz helyesen szerethessek?
Ez az ismeret azonban nem állhat meg egyfajta tananyagtudásnál, hanem le kell szállnia a szív mélyébe, tapasztalattá kell
válnia bennem. Nemrég egy asszonynak azt javasolta valaki,
menjen el, hallgassa meg Barsi Balázs atya prédikációját. Válasza az volt, õ hívõ református, mi többet tud neki mondani
lelkészei után? Végül elment a pesti ferences templomba, és
mivel figyelmeztették, hogy nehéz helyet találni, korán indult.
Az elsõ padok egyikébe ült be, mégpedig középre. Arra számított, csak prédikáció lesz, viszont azzal szembesült, mise kezdõdik, amiben ráadásul nincs prédikáció, õ meg tudatos refor-
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mátusként jelenlétével ehhez asszisztál. Kimenni se bírt, mert
az emberek teljesen beszorították. És valóban, Balázs atya már
nem is tudott semmit se mondani neki a mise utáni igehirdetésben, mert az átváltoztatás alatt olyan mély vágyat érzett az
Eucharisztia iránt, hogy leragadt annál. Onnantól kezdve reformátusként rendszeresen belopózott egy-egy misére – ami,
jól tudjuk, épp az Eucharisztia utáni vágy miatt nem ritka
protestáns testvéreink körében –, megvette a katekizmust, és
miután három éven át tanulmányozta, szót kért gyülekezetében, ahol azt mondta: katolikus leszek, de ezzel nem tagadlak
meg titeket, mert épp annak beteljesedését találtam meg, amit
ti tanítottatok nekem. Az ismeretnek, a hallott vagy olvasott
igének be kell teljesednie bennünk Krisztus különbözõ jelenlétformáinak felismerésében, ami a Lélekben való részesedés egyik
nagy ajándéka: „megmutatom neki magamat” (Jn 14,21).
Jézus megígéri a Vigasztalót, akit elküld az Atya, és aki által
úgy épülünk be Isten életébe, mint szõlõvesszõk a szõlõtõbe.
János evangéliumában a kereszten Jézus kileheli lelkét a világra, majd oldalából víz és vér fakad, ami már az elsõ századoktól fogva a keresztség és az Eucharisztia szimbóluma az Egyházban. Vagyis a keresztségben beleoltottak bennünket a
Szentháromság életébe, a kereszt titkába, és ez a közösség akkor nem sorvad el, ha az Eucharisztia véráramlása táplálja.
„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem
marad, és én õbenne” (Jn 6,54) – mondta Jézus az Eucharisztiáról szóló tanításában.
A keresztáldozat megújítása mindig a Lélek kilehelése, az
áldozás pedig annak befogadása; mert aki befogadja õt,
„nemcsak engem fogad be, hanem azt is, aki engem küldött” (Jn 13,20) – és aki által jött. Így az eucharisztikus liturgia az a nap, amikor „megtudjátok, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek” (Jn 14,20). Ezért (is)
tanítja a szentmisérõl a II. vatikáni zsinat: culmen et fons –
csúcs és forrás, amit a világ nem lát és nem ismer, de mi a Lélek által megkaptunk mint vigasztalást és velünk maradást.
Kálmán Peregrin OFM
pasaréti plébános
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BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK
Vö. Iz 48,20
Vagy: Ho 85; ÉE 552
Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja,
hirdessétek mindenütt a földön:
megváltotta az Úr az õ népét, alleluja.
KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o. vagy: ÉE 416
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, add, hogy odaadó buzgósággal ünnepeljük Urunk feltámadásának örömnapjait. Engedd, hogy cselekedeteinkkel mindenkor életre váltsuk, amit az emlékezéssel
felidézünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
ApCsel 8,5–8. 14–17
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl.
Rájuk tették a kezüket, s azok megkapták a Szentlelket.

Abban az idõben:
Fülöp elment Szamaria városába, és hirdetni kezdte Krisztust.
A nép, hallva és látva a csodákat, amelyeket végbevitt, feszült
figyelemmel hallgatta. A tisztátalan lelkek ugyanis nagy kiáltással eltávoztak sok megszállottból, és sok béna meg sánta
meggyógyult. Nagy lett az öröm abban a városban.
Amikor a Jeruzsálemben maradt apostolok meghallották, hogy
Szamaria befogadta az Isten szavát, elküldték hozzájuk Pétert
és Jánost. Mikor megérkeztek, imádkoztak értük, hogy szálljon
le rájuk a Szentlélek. Mert addig még nem szállt le rájuk, csak
meg voltak keresztelve Urunk, Jézus nevében. Rájuk tették tehát a kezüket, és azok megkapták a Szentlelket.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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VÁLASZOS ZSOLTÁR 65,1–3a 4–5. 6–7a 16 és 20 10. tónus
Válasz: Minden föld Istent dicsérje! Vö. 1. vers 13. dallam,
vagy: Alleluja, alleluja, alleluja. 10. szám
Elõénekes: Minden föld dicsérje az Istent, *
dicsõ nevének zsoltárt zengjetek.
Magasztaló énekkel mondjátok Istennek: *
„Mily csodásak a te mûveid!”
– Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja, alleluja.
Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, *
nevedet zsoltárral dicsérje.
Jöjjetek, és lássátok Isten mûveit, *
csodálatos, amit az emberekért végbevitt.
– Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja, alleluja.
Szárazfölddé tette a tengert, * gyalogszerrel keltek át a vízen.
Örvendezzünk tehát õbenne, *
mert hatalmával uralkodik mindörökké.
– Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja, alleluja.
Jertek ide mind, és halljátok, † kik félitek az Istent, *
elmondom, mily nagy dolgot tett vélem.
Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, *
és nem vonta meg tõlem irgalmát.
– Minden föld Istent dicsérje! Vagy: Alleluja, alleluja.
SZENTLECKE
1Pét 3,15–18
SZENTLECKE Szent Péter apostol elsõ levelébõl.
Test szerint ugyan megölték Jézust, de a Lélek szerint életre kelt.

Szeretteim! Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben!
Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni
tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt
szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy
akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket,
szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
Jobb ugyanis, ha inkább jótetteitekért szenvedtek, mikor ez az
Isten akarata, mintsem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is
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meghalt egykor a bûnök miatt, az Igaz a bûnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték õt, de a
Lélek szerint életre kelt.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jézus mondja: † „Aki szeret engem, megfogadja szavamat. *
Atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk.
Alleluja.
Jn 14,23
8G tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 14,15–21

Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek.

Abban az idõben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig
kérni fogom az Atyát, és õ más Vigasztalót ad majd nektek: az
Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek õt, mert
veletek marad és bennetek lakik.
Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idõ,
és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek,
és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok,
ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is
szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
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HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Testvéreim! A mennyei Atya azt akarja, hogy kövessük
szent Fiát. Kérjük ehhez bizalommal segítségét!
Lektor: 1. Hogy Egyházad mindig Krisztus útján járjon!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Hogy minden ember számára Krisztus legyen az út,
az igazság és az élet! – Kérünk téged...
3. Hogy az emberiség az evangélium fényében megtalálja a békére vezetõ utat! – Kérünk téged...
4. Hogy szent néped mindenben keresse és teljesítse
akaratodat! – Kérünk téged...
5. Hogy a keresztények életükkel tegyenek tanúságot
Krisztusban való hitükrõl! – Kérünk téged...
Pap: Mennyei Atyánk! Hallgasd meg könyörgésünket. Segíts,
hogy Fiad útján járjunk, kövessük az õ tanítását, s így
elnyerjük az örök életet. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o.
Ho 85.; ÉE 106
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt. Add, hogy kegyelmed erejébõl megtisztulva
atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 14,15–16
Vagy: Ho 134; ÉE 555
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat
– mondja az Úr.
Én pedig kérni fogom az Atyát,
és más Vigasztalót ad nektek,
aki veletek marad mindörökké, alleluja.
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentség
kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszd szívünkbe.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Isten, aki egyszülött Fiának feltámadása által megadta nektek
a megváltás és az istengyermekség kegyelmét, örvendeztessen
meg titeket áldásával! – Ámen.
Aki a megváltás kegyelme által mindörökké szabaddá tett titeket, adja meg nektek mennyei országának örökségét! – Ámen.
Miután pedig a hit által új életre támadtok Fiával együtt a keresztségben, éljetek példája szerint itt a földön, hogy méltók legyetek eljutni hozzá, a mennyei hazába! – Ámen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
A szentmise véget ért. Menjetek békével!
– Istennek legyen hála!
Kivonulásra: Ho 88; ÉE 107
* * *
Akik már megkapták a Szentlélek lefoglaló zálogát, és a feltámadás reményének a birtokosai, azok a jövendõ feltámadást
már jelenvalónak tartják, és azt hangoztatják, hogy ezentúl
nem tekintenek senkit emberi szempontból. Mindnyájan lelkiek vagyunk ugyanis, és mentesek a testi romlandóságtól.
Mert amikor felragyogott felettünk Isten egyszülött Fia, hasonlóvá lettünk a mindent éltetõ Igéhez.
(Alexandriai Szent Cirill püspöknek
a második korintusi levélhez írt magyarázatából)
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Május 18., hétfõ
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
„Bemutatják a gyõzelmi áldozatot azon a helyen, ahol Krisztus az áldozat, de õ az oltár fölött, hiszen mindenkiért szenvedett. Ezek viszont az oltár alatt, hiszen az õ szenvedése révén
nyerték el a megváltást” – tanítja Szent Ambrus az ereklyék
oltárba helyezésérõl. Mi pedig tudjuk, a vértanúk sokaságát
az Eucharisztiából való táplálkozás tette kitartóvá. Hiszen
ahogy János evangéliumában Krisztus lelkének kilehelése által részesedik a Lélekben az Egyház, úgy a tanítványsággal
együtt jár a lélek, az élet odaadása. Jézus kéri is, ne botránkozzunk meg, ha ez jut osztályrészül – „nem nagyobb a szolga
uránál” (Jn 13,16). Mintha ez volna az egész eucharisztikus
lakoma jézusi felszólítása: adjunk életet egymásnak.
KEZDÕÉNEK
Krisztus feltámadt a halálból, többé meg nem hal,
a halál többé nem uralkodik rajta, alleluja.

Róm 6,9

KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megüljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsözõ erejét mindenkor érezzük. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 16,11–15
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Az Úr megnyitja a hívek lelkét, hogy figyelemmel hallgassák Pál szavait.

Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápoliszba, innen
meg Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentõsebb
városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban marad-
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tunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz,
mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk,
és beszélni kezdtünk a körénk gyûlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevû istenfélõ bíborárus asszony
Tiatíra városából. Ennek az Úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott: „Ha véleményetek szerint
az Úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást!” És erõvel rá is vett minket erre.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

149,1–2. 3–4. 5–6a és 9b

3a tónus

Válasz: Kedvét találja az Úr az õ népében, * és üdvösségre
vezeti a szelídeket. Vö. 4a vers vagy: Alleluja. 3. szám
Az Úrnak új dalt énekeljetek, *
a szentek közösségében zengjen dicsérete.
Teremtõjének örvendjen Izrael, *
és Sion gyermekei ujjongjanak királyuknak.
– Kedvét találja az Úr az õ népében, *
és üdvösségre vezeti a szelídeket. Vagy: Alleluja.
Nevét körtánccal dicsérjék: *
zengjen a zsoltár dobbal és citerával,
mert kedvét találja az Úr az õ népében, *
és üdvösségre vezeti a szelídeket.
– Kedvét találja az Úr az õ népében, *
és üdvösségre vezeti a szelídeket. Vagy: Alleluja.
Örvendjenek a szentek dicsõségükben, *
pihenõhelyükön is ujjongjanak.
Isten magasztalása zeng az ajkukon, *
összes szentjeinek ez lesz dicsõsége.
– Kedvét találja az Úr az õ népében, *
és üdvösségre vezeti a szelídeket. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 10. szám
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Jézus mondja: † Az Igazság Lelke tanúságot tesz majd rólam, *
Jn 15,26b 27a
10. tónus
és ti is tanúságot tesztek.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 15,26 – 16,4a

A Szentlélek, az Igazság Lelke tesz tanúságot a Fiúról.

Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: Ha eljön a Vigasztaló, akit az Atyától küldök, az Igazság Lelke, aki az Atyától származik, õ majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettõl fogva velem vagytok! Azért
mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak
zárni benneteket a zsinagógákból. Sõt, eljön az óra, amikor
mindaz, aki megöl titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek, így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az Atyát,
sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy elõre megmondtam nektek.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat ujjongó
Egyházadtól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add,
hogy egykor az örök boldogságot is élvezze. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 20,19
Jézus megjelent tanítványai között,
és így szólt hozzájuk: Békesség nektek, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló szentségeiddel megújítottál, azokat juttasd el a megdicsõülõ test romolhatatlan feltámadására. Krisztus, a mi Urunk
által. – Ámen.
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Szent I. János pápa és vértanú

(liturgikus szín: piros)

Amennyiben Szent I. János pápa és vértanúról kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Kiválasztotta és fõpapjává szentelte õt az Úr;
megnyitotta kincstárát, és elhalmozta õt kegyelmeivel,
alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, hûséges lelkek megjutalmazója, te a mai napot Szent
I. János pápa vértanúságával szentelted meg. Hallgasd meg néped könyörgését, és add, hogy szent vértanúd érdemét tisztelettel ünnepelve, állhatatos hitét is kövessük. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel
egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 117. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Felajánljuk neked, Istenünk, ezt a dicsõítõ áldozatot szentjeid
emlékezetére. Közbenjárásukban bizakodva remélünk a jelen
és a jövõ bajoktól szabadulást. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a vértanúkról)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A jó Pásztor életét adta juhaiért. Alleluja.

Vö. Jn 10,11

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk,
szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely Szent I. János pápát képessé tette arra, hogy egész életét az Egyház szolgálatára szentelje. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 19., kedd
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Isten hiánya a Lélek nélkül elviselhetetlen. Megtapasztalták
az apostolok és megtapasztaltuk mi is közelségét, aztán ott a
pusztaság, a teljes kiszolgáltatottság. Krisztus is bejárta ezt
az utat, de oda is a Lélek vezette, és így engedelmességével
ott kezdte meg a sátán porba tiprását. Éppen ezért ugyanezekben a helyzetekben biztosak lehetünk, nem vagyunk kívül Isten hatalmán, ahogy Jézus megkísértése és végsõ elhagyatottsága is benne volt az Atya akaratában. Sokszor éppen ez a jelenség Isten országa közelségének vagy a húsvéti
tapasztalat megújulásának elõkészülete. Kérjük ilyenkor a
Szentlelket: „Mosd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, seb fájását csillapítsd”.
KEZDÕÉNEK
Jel 19,7.6
Örvendezzünk, ujjongjunk és dicsõítsük Istent,
mert uralkodik az Úr, mindenható Istenünk, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék,
mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a
fogadott fiúság dicsõségének örvendeznek, a biztos remény
örömével várják a feltámadás napját. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 16,22–34
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül.

A nép – Pál ellenfeleinek biztatására – Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megvesszõztették õket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe ve-

ADOREMUS 121

HÚSVÉT 6. HETE
tették õket. A börtönõrnek meghagyták, hogy gondosan ügyeljen rájuk. A kapott parancs értelmében a belsõ börtönbe vetette õket, és lábukat kalodába zárta. Éjféltájban Pál és Szilás zsoltárokat énekelve dicsérték Istent, a foglyok pedig hallgatták
õket. Ekkor hirtelen olyan erõs földrengés támadt, hogy még a
börtön alapfalai is beleremegtek. Az ajtók hirtelen mind kinyíltak, és mindenkirõl leoldódtak a bilincsek. Amikor álmából fölriadva a börtönõr látta, hogy a börtön ajtói tárva-nyitva állnak,
kihúzta kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni. Azt hitte
ugyanis, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban harsány
hangon rákiáltott: „Ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk!” Az õr világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilás lábához; majd pedig kivezette õket, és
ezt kérdezte: „Uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?”
Azok így válaszoltak: „Higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz!” Ezután hirdették neki és egész háza
népének Isten igéjét. Õ pedig éjnek idején, még abban az órában megmosta sebüket, és rögtön meg is keresztelkedett minden hozzátartozójával együtt. Bevezette õket otthonába, és asztalt terített nekik. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el õt és
egész háza népét.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

137,1–2a 2bc–3. 7c–8

12. tónus

Válasz: Uram, a te jobb kezed * megszabadít engem! Vö. 4a vers
Vagy: Alleluja. 12. szám
Ünnepellek, Uram, szívem mélyébõl, *
mert meghallgattad ajkam igéit.
Angyalaid elõtt zsoltárt éneklek, *
magasztallak téged, Istenem.
– Uram, a te jobb kezed * megszabadít engem!
Vagy: Alleluja.
Szent nevedet mindig megvallom, *
irgalmadért és igaz voltodért,
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Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, *
gyarapítsd az erõt lelkemben.
– Uram, a te jobb kezed * megszabadít engem!
Vagy: Alleluja.
Megszabadít engem a te jobb kezed, *
az Úr javamra dönti el ügyem.
Örökké tart, Uram, a te irgalmad, *
ne vesd meg kezed alkotásait.
– Uram, a te jobb kezed * megszabadít engem!
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám
Jézus mondja: † „Az Igazság Lelkét küldöm nektek. * Õ minden igazságra megtanít titeket.”
Jn 16,7.13
5. tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 16,5–11

Jézusnak el kell távoznia az apostolok körébõl, hogy eljöjjön a Szentlélek.

Búcsúbeszédében Jézus ezt mondotta tanítványainak: „Most
elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság
tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom: Jobb nektek,
ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Vigasztaló nem jön
el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm õt nektek. Amikor eljön, meggyõzi majd a világot a bûnrõl, az igazságról és az
ítéletrõl. A bûnrõl: mert nem hittek bennem. Az igazságról:
mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletrõl: mert a világ fejedelmét már elítélték.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk
a húsvéti áldozat által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme szüntelen örvendezés forrása legyen. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Szenvednie kellett Krisztusnak,
feltámadnia a halálból,
és így bemennie dicsõségébe, alleluja.

Vö. Lk 24,46.26

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és
szerezze meg az örök boldogságot. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
* * *
Hogy pedig a Szentlélekben való részesedés útján is egyesülünk, ez talán kitûnik az alábbiakból. Ha elhagytuk a test
szerint való életet, és elköteleztük magunkat a lélek törvényeinek, akkor – ugye világosan látja mindenki –, ha megszûntünk mintegy a magunk életét élni, és belénk áradt a
Szentlélek, akkor valamiképpen mennyeivé formálódtunk át,
és más természetté alakultunk át, már nem csak embernek
hívnak minket, hanem Isten gyermekeinek és mennyei embernek, hiszen az isteni természet részeseivé lettünk.
Egyek vagyunk tehát mindannyian az Atyában és a Fiúban
és a Szentlélekben: egyek vagyunk, mondom, mert azonosak
az erkölcseink, egyek vagyunk, mert azonos bennünk a vallásosság, és mert tagjai vagyunk Krisztus testének, és egyetlen a Szentlélek is, akiben részesedünk.
(Alexandriai Szent Cirill püspöknek
Szent János evangéliumáról szóló magyarázatából)
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Május 20., szerda
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus az Atya teljességének részese, ebbõl kap részt a tanítvány
a Lélek által. „Mi mindnyájan az õ teljességébõl kaptunk kegyelmet kegyelemre halmozva” (Jn 1,16). Ezért is hívhatjuk
szentnek az Egyházat, hiszen Jézus rábízta a Lelkét: „vegyétek
a Szentlelket” (Jn 20,22), vagyis az emberek részesítését Isten
gazdagságában. Istennek ez a szándéka bátorít bennünket abban, hogy mi is tudjunk úgy tekinteni Krisztus tanítványi közösségére, ahogy õ látja: alkalmatlan, de kiválasztott; bûnös, de
kegyelemhordozó – amilyenek mi, valamennyien vagyunk, Isten gazdagító szeretete által.
KEZDÕÉNEK
Zsolt 17,50; 21,23
Dicsõítelek, Uram, a nemzetek között,
és hirdetem neved testvéreimnek, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, hallgass meg minket, akik Fiad feltámadásának szent titkát ünnepeljük. Engedd, hogy amikor újra eljön,
összes szentjeiddel együtt örömmel köszönthessük õt. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 17,15. 22 – 18,1
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Pál apostol „az ismeretlen Istent" hirdeti az athénieknek.

Mivel Pál ellenfelei újra fellázították a népet, a testvérek kísérõket adtak Pál apostol mellé, akik egészen Athénig vezették õt.
Amikor a kísérõk visszafordultak, Páltól azt az utasítást vitték
Szilás és Timóteus számára, hogy minél elõbb menjenek utána
Athénba.
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Amíg ott rájuk várakozott, egy alkalommal így beszélt az Areopáguszon, Athén fõterén:
„Athéni férfiak! Látom, hogy minden szempontból nagyon
vallásosak vagytok. Amint ugyanis körbejárva megtekintettem
szentélyeiteket, olyan oltárra akadtam, amelyen ez a felírás állott: »Az ismeretlen istennek.« Azt hirdetem tehát nektek, akit
ti ismeretlenül is tiszteltek.
A világot és minden benne lévõ dolgot teremtõ Isten nem lakik
kézzel épített templomokban, mivel õ a mennynek és a földnek
Ura. Semmiben sem szorul emberi kéz segítségére, hiszen õ ad
mindenkinek életet, levegõt és mindent. Õ telepítette be az egy
õstõl származó emberiséggel az egész földet, és õ szabta meg
itt lakásuk pontos idejét és határát. Azt akarta, hogy keressék
az Istent, hogy rátaláljanak és elérjék, hiszen nincs messze
egyikünktõl sem. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy
költõitek is mondják: »Az õ fiai vagyunk.«
Ha tehát az Isten fiai vagyunk, nem szabad azt gondolnunk,
hogy az Isten emberi mûvészettel, emberi tervek szerint formált arany-, ezüst- vagy kõszoborhoz hasonlít. De elmúlt már
az az idõ, melyben Isten elnézte a vele kapcsolatos tudatlanságotokat, mert az emberek tudomására hozta, hogy mindenhol
mindenkinek meg kell térnie.
Kiválasztott ugyanis egy napot, amelyen igazságos ítéletet tart
majd az egész világ felett egy arra rendelt férfi által, akirõl mindenki elõtt tanúbizonyságot tett azzal, hogy feltámasztotta õt a
halálból.”
A halottak feltámadásának hallatára némelyek gúnyolódni
kezdtek, mások meg azt mondták: „Errõl majd még máskor is
meghallgatunk téged.” Pál erre eltávozott közülük.
Néhányan mégis csatlakoztak hozzá, és hívõk lettek. Köztük
Areopagita Dénes, egy Damarisz nevû asszony és még mások is.
Ezek után Pál Athénbõl Korintusba távozott.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.

126 ADOREMUS

2020. MÁJUS 20., SZERDA
VÁLASZOS ZSOLTÁR 148,1–2. 11–12ab 12c–14bcd 8G tónus
Válasz: Dicsõséged betölti * a mennyet és a földet.
Vagy: Alleluja. 8. szám
Dicsérjétek az Urat a mennybõl, *
dicsérjétek õt a magasságban.
Dicsérjétek mindnyájan, angyalok, *
dicsérjétek, összes mennyei karok.
– Dicsõséged betölti * a mennyet és a földet.
Vagy: Alleluja.
Föld királyai és minden népek, *
fejedelmek és a föld minden bírája,
ifjak és leányok, *
öregek és gyermekek, dicsérjétek az Úr nevét.
– Dicsõséged betölti * a mennyet és a földet.
Vagy: Alleluja.
Dicsérjétek az Úr nevét, *
mert egyedül csak az õ neve fölséges.
Fölsége felülmúlja az eget és a földet, *
és õ emeli fel népe fejét.
– Dicsõséged betölti * a mennyet és a földet.
Vagy: Alleluja.
Dicsérõ ének ez minden szentjének, *
Izrael fiainak, a népnek, amely közel áll hozzá.
– Dicsõséged betölti * a mennyet és a földet.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 1. szám
Kérni fogom Atyámat, és más Vigasztalót ad majd nektek, *
9. tónus
hogy veletek maradjon mindörökké. Jn 14,16
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 16,12–15
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A Szentlélek majd minden igazságra megtanítja Jézus követõit.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Még sok mondanivalóm volna nektek, de nem vagytok hozzá
elég erõsek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, õ majd elvezet titeket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és
a jövendõt fogja hirdetni nektek. Megdicsõít engem, mert az
enyémbõl veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az
enyémbõl veszi, amit majd hirdet nektek.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a csodálatos csere által, amely ebben az áldozatban
megvalósul, isteni életed részeseivé tettél minket. Add, kérünk,
hogy az így megismert igazságot méltó élettel meg is valósítsuk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vö. Jn 15,16.19
Így szól az Úr:
Kiválasztottalak titeket a világból, és arra rendeltelek,
hogy elmenjetek, gyümölcsöt hozzatok,
és gyümölcsötök maradandó legyen, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régibõl az
új életbe. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Sienai Szent Bernardin áldozópap (liturgikus szín: fehér)
Amennyiben Sienai Szent Bernardin áldozópapról kívánnak
megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ oldalon található misét lehet mondani:
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KEZDÕÉNEK
Ezek a szent férfiak, akik Isten barátai lettek,
és Isten igazságának hirdetése által
szereztek dicsõséget maguknak.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Sienai Szent Bernardin áldozópap lelkébe csodálatos szeretetet adtál Jézus szent neve iránt. Tekints érdemére, és
közbenjáró imájára add, hogy mindenkor a te szereteted lelkesítsen minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 125.o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, vedd jó szívvel áldozati adományainkat, amelyeket Sienai Szent Bernardin áldozópap ünnepén felajánlunk neked. Add, hogy mi, akik az Úr szenvedésének emlékét ünnepeljük, éljük is azt, ami az áldozatban megvalósul.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a szentekrõl)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Ez 34,15
Magam legeltetem juhaimat,
és nyugodt pihenõre vezetem õket – mondja az Úr.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, add, hogy ennek a szent áldozatnak kegyelmi ereje
erõsítsen meg minket az igaz hitben, hogy amiért Sienai Szent
Bernardin áldozópap fogyhatatlan erõvel dolgozott és egész
életét odaadta, azt mi is mindenütt megvalljuk szóval és tettel
egyaránt. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 21., csütörtök
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

Magyarország határain kívül azokban az országokban, ahol
Urunk mennybemenetele (áldozócsütörtök) ünnepét ma tartják, a mise szövegét lásd a 150. oldalon.
ÚTRAVALÓ
Jézus a búcsúbeszéd mai szakaszában az elhurcolása és feltámadása közötti kis idõre utal. Mennybemenetelével viszont ez a kis idõ kitágul, végsõ visszatérése lesz ennek a várakozásnak a végpontja. A tanítványoknak akkor ugyanazt
kellett megélniük, amit a húsvét utáni Egyháznak: a „már
nem” és a „még nem” konfliktusát. Ha ugyanis valamikor
Isten közelébe kerültünk, utána már nem vagyunk ugyanazok, mint elõtte, de még nem teljesedett be bennünk az,
amit megtapasztaltunk nála. Ekkor kell nem engedni a szomorúságnak, és nemet mondani a visszafordulásra, ekkor
kell föléleszteni a szívünkben az égiek utáni vágyat, miként
Jézus is erre próbálja irányítani a tanítványok gondolkodását, elfogatására várva.
KEZDÕÉNEK
Vö. Zsolt 67,8–9. 20
Istenünk, midõn néped élén kivonultál,
utat készítvén nekik és közöttük lakván,
megrendült a föld, és esõt hullatott az ég, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a megváltás részeseivé tettél minket. Engedd, kérünk, hogy mindenkor örömmel ünnepeljük Urunk feltámadását. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 18,1–8

Apostoli munkája mellett Pál megdolgozik megélhetéséért.
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Második apostoli körútja alkalmával Pál elhagyta Athént, és
Korintusba érkezett. Itt találkozott egy Akvilász nevû, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priszcillával, mert Klaudiusz császár elrendelte, hogy
minden zsidónak el kell hagynia Rómát. Pál hozzájuk költözött, náluk maradt, és velük együtt dolgozott, mivel ugyanazt
a mesterséget ûzte. Sátorkészítõk voltak ugyanis. Minden
szombaton felszólalt a zsinagógában, és igyekezett meggyõzni
a zsidókat meg a görögöket (Jézusról). Amikor pedig Szilás és
Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen az igehirdetésnek szentelte magát. Bizonyítékokat tárt a zsidók elé, hogy
Jézus a Messiás. De azok ellene mondtak, és gyalázkodtak. Erre Pál ruháját rázva így kiáltott: „A saját fejetekre szálljon véretek! Én ártatlan vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz fordulok.” Otthagyta õket, és egy Tíciusz Jusztusz nevû istenfélõ
ember házában szállt meg, akinek lakása a zsinagóga szomszédságában állt. Kriszpusz, a zsinagóga elöljárója azonban
hitt az Úrban, egész háza népével együtt; és sok korintusi is
megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták õt.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

97,1. 2–3ab 3cd–4

6. tónus

Válasz: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe elõtt.
Vö. 2b vers vagy: Alleluja. 6. szám
Zengjetek az Úrnak új éneket, *
csodálatra méltó, amit mûvelt.
Diadalt aratott jobbjával, *
gyõzelmet szentséges karjával.
– Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe elõtt.
Vagy: Alleluja.
Az Úr megmutatta szabadító erejét, *
igazságosságát feltárta a népek elõtt.
Emlékezetébe idézte jóságát és hûségét * Izrael népe iránt.
– Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe elõtt.
Vagy: Alleluja.
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Meglátta a föld minden határa, *
szabadulást Istenünk hozott nekünk.
Minden földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, *
ujjongjatok és zsoltárt mondjatok.
– Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe elõtt.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 4. szám
Jézus mondja: † „Nem hagylak árván titeket, * elmegyek, de viszszajövök hozzátok és örülni fog majd szívetek.”
Alleluja.
Jn 14,18
4g tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 16,16–20

Ha Krisztus távolléte miatt szomorkodunk is, bánatunk majd örömre fordul.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: „Még egy kis
idõ és már nem láttok engem, és ismét egy kis idõ és viszontláttok engem (mert az Atyához megyek).” Tanítványai erre így tanakodtak: „Mit akar mondani ezzel: »Még egy kis idõ és már
nem láttok engem, és ismét egy kis idõ és viszontláttok engem?«
És hogy: »Az Atyához megyek?« Mit jelent az, hogy: »Még egy
kis idõ?« Nem értjük, mit beszél.” Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk: „Azon tanakodtok, hogy azt
mondtam: »Még egy kis idõ és már nem láttok engem, és ismét
egy kis idõ és viszontláttok engem?« Bizony, bizony, mondom
nektek: Sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni
fogtok, de szomorúságtok örömre fordul.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal
együtt, hogy jóvoltodból megtisztulva atyai jóságod szentségeihez méltók legyünk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Mt 28,20
Íme, én veletek vagyok mindennap,
a világ végéig, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te Krisztus feltámadásában újjáteremtesz minket az örök életre. Növeld bennünk a húsvéti szentségek kegyelmét, és az üdvösséges eledel erejével töltsd be lelkünket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Maguk a szent apostolok is nagy lépést tettek elõre a mennybemenetel láttán. Azelõtt mennyi csodának voltak tanúi,
mily sok oktatásban volt részük, és mégis: az Úr szenvedését látva megijedtek, és feltámadása igazát is csak ingadozva tudták elfogadni. Most azonban már öröm töltötte el a
szívüket, pedig azelõtt az ilyen látvány rettegésbe ejtette
volna õket. Lelkük egész figyelmével fordultak Krisztus istensége felé, aki az Atya jobbjára ült; most már nem vonta
el figyelmüket Krisztus testének látható jelenléte attól, hogy
figyelmükkel egészen az Ige felé forduljanak, aki a megtestesüléssel sem távolodott el az Atyától, s aki a mennybemenetelkor sem hagyta el a tanítványokat.
Az Emberfia, az Isten Fia, szeretteim, akkor nyilatkoztatta
ki tehát önmagát kiválóbban és istenibb módon, amikor viszszavonult fönséges Atyja dicsõségébe, így istensége révén
kimondhatatlanul jelenvalóbbá lett köztünk az, aki testi mivoltában tõlünk eltávolodott.
(Nagy Szent Leó pápa beszédeibõl)

Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, vértanúk
(liturgikus szín: piros)
Amennyiben Magallán Szent Kristóf áldozópapról és társairól,
vértanúkról kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ oldalon található misét lehet mondani:
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KEZDÕÉNEK
Az üdvözült lelkek örvendeznek a mennyben.
Krisztust követték,
Krisztusért vérüket ontották,
és most vele együtt ujjonganak örökkön-örökké, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, örvendeztess meg minket kéréseink teljesítésével.
Add, hogy mi, akik szent vértanúid, Magallanes Szent Kristóf
és társai szenvedése napját évenként megújuló áhítattal megünnepeljük, állhatatos hitüket is kövessük. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 130. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Mennyei Atyánk, fogadd el ezeket az áldozati adományokat,
amelyeket szent vértanúid emlékezetére neked felajánlunk.
Add meg nekünk, szolgáidnak, hogy neved megvallásában
hûségesnek bizonyuljunk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy a vértanúkról szóló
prefáció) J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Lk 22,28–30
Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban.
Ezért nektek adom az országot,
hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban
– mondja az Úr, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a szent kereszt titkát vértanúid szenvedésében csodálatosan közel hoztad hozzánk. Add, kérünk, hogy szent áldozatodban megerõsödve Krisztussal híven egybeforrjunk, és
Egyházadban az emberek üdvösségéért munkálkodjunk.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 22., péntek
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
A tanítványok reakciói Jézus elhurcolásakor valamiképpen
megjelenítik az embereknek az Úr felhõk fölé való emelkedése utáni életberendezkedését. Vannak, akik vádolják, hatalmának bizonyítását követelik tõle, vagy elbujdosnak elõle,
hogy ne kelljen tudomást venniük róla. Mások távol kerültek tõle, de közelébe férkõznek, akár a tömeg szorításából is
mernek kilépni; némelyek figyelmességük jeleivel kísérik, így
a távolságot legyõzi a szeretet vágyakozása. Ezek a közelébe
kerülõk az élet hordozói, ilyeneké a szülõ asszony szorongása és öröme, Isten eljövendõ országa.
KEZDÕÉNEK
Jel 5,9–10
Megváltottál, Urunk, véred árán minket
minden törzsbõl, nyelvbõl, népbõl és nemzetbõl.
Istenünk országává és papjaivá tettél minket, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, és engedd, hogy
az evangélium szerinti élettel valóra váltsuk, amit szent Igéddel üzentél nekünk. Add, hogy elnyerjük mindazt, amit fogadott gyermekeidnek elõre megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
Magyarország határain kívül azokban az országokban, ahol
ezen a napon Urunk mennybemenetele (áldozócsütörtök) utáni köznap van, a fenti könyörgés helyett a következõ oldalon
található mondandó:
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KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Krisztus feltámadásában visszaszerezted számunkra az örök életet. Állíts minket Üdvözítõnk mellé, aki jobbodon
ül. Amikor pedig Megváltónk eljön dicsõséggel, adj részt a boldog halhatatlanságból nekünk, akiknek megadtad, hogy újjászülessünk a keresztségben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 18,9–18
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Pál apostolt az Úr bátorítja, hogy Korintusban sok hívet fog szerezni.

Amikor Pál apostol Korintusban tartózkodott, egy éjjel látomásban az Úr így szólt hozzá: „Ne félj, hanem beszélj, és ne
hallgass, mert én veled vagyok. Senki sem fog hozzád nyúlni
vagy ártani neked, nagyszámú népem lakik ugyanis ebben a
városban.” Ott maradt tehát másfél évig, és ezalatt hirdette náluk az Isten igéjét. Amikor Gallió volt Achája helytartója, a zsidók egy emberként Pálra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták, és így vádolták: „Ez itt arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy Mózes törvényével ellenkezõ módon tiszteljék az
Istent.” Pál már éppen szólásra nyitotta ajkát, amikor Gallió a
zsidókhoz fordult: „Emberek! Ha csakugyan valami törvénytelenségrõl vagy gaztettrõl volna szó, akkor meghallgatnálak
benneteket türelemmel. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy vallási törvényeitekkel kapcsolatban vetõdik fel
vitás kérdés, azt intézzétek el ti magatok! Ilyesmiben én nem
akarok bíró lenni.” Ezzel elkergette õket a törvényszék elõl. Erre mindannyian nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga elöljárójának, és ütlegelni kezdték a törvényszék elõtt. De Gallió mit
sem törõdött vele. Pál még jó ideig Korintusban maradt, azután búcsút vett a testvérektõl. Priszcilla és Akvilász társaságában áthajózott Szíriába. Elõbb azonban Kenkreában lenyíratta
a haját, mert fogadalmat tett.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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VÁLASZOS ZSOLTÁR
46,2–3. 4–5. 6–7
5. tónus
Válasz: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene. 8a vers
Vagy: Alleluja. 5. szám
Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, *
ujjongjatok Istennek dicsérõ szóval,
mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten; *
nagy király az egész földön.
– Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
Vagy: Alleluja.
A népeket uralmunk alá vetette, *
és a nemzeteket lábunkhoz alázta.
Örökséget választott nékünk, *
dicsõséget Jákobnak, akit szeretett.
– Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
Vagy: Alleluja.
Ujjongás közt ment föl Isten, *
az Úr az égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek, *
zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
– Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 3. szám
Krisztusnak szenvednie kellett, és feltámadnia a halálból, *
3a tónus
hogy bemehessen dicsõ országába. Lk 24,46.26
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 16,20–23a

A Jézustól kapott örömet senki sem veheti el a tanítványoktól.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre
fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az
õ órája; de amikor megszülte gyermekét, már nem emlékszik
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gyötrelmeire, mert örül, hogy ember született a világra. Így ti
is most szomorkodtok ugyan, de majd viszontlátlak titeket.
Akkor örülni fog szívetek, és örömeteket senki sem veszi el
többé tõletek. Azon a napon már nem lesz több kérdeznivalótok tõlem.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd irgalmas szívvel házad népének felajánlott adományait. Támogasd segítségeddel, hogy amit tõled
kaptunk, el ne tékozoljuk, és elnyerjük örök ajándékodat. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
Magyarország határain kívül azokban az országokban, ahol
ezen a napon Urunk mennybemenetele (áldozócsütörtök) utáni köznap van, prefáció Urunk mennybemenetelérõl. (220. o.)
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Krisztus Urunk vétkeinkért halált szenvedett,
és megigazulásunkért feltámadt, alleluja.

Róm 4,25

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, folytonos atyai jóságoddal õrizd megváltott
gyermekeidet, hogy akik Fiad szenvedése árán szabaddá lettek,
az õ feltámadásának örömében éljenek. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
A Krisztus testével elválaszthatatlanul egyesült szentek közül tehát – hogy e nagyon viharos élet tengerén legyen kormányosunk – Péter mint az elsõ az apostolok között kapta
meg bûneink oldására-kötésére a mennyek országának kulcsait; és mind e szentek közül – hogy annak a másik, kimeríthetetlen titkú életünknek is legyen biztos békességet nyújtó kikötõje – János evangélista pihenhetett Krisztus keblén.
(Szent Ágoston püspöknek
Szent János evangéliumáról szóló fejtegetéseibõl)
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Szent Rita özvegy

(liturgikus szín: fehér)

Amennyiben Szent Rita özvegyrõl kívánnak megemlékezni, a
fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Az Úr az én örökrészem és kelyhem;
te irányítod, Uram, sorsomat.
A mérõzsinór értékes részt juttatott nekem,
valóban pompás az én örökrészem. Alleluja.

Zsolt 15,5–6

KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, tölts el minket a kereszt bölcsességével és erejével, amellyel Szent Ritát gazdagon elhalmoztad. Add, hogy
megpróbáltatásainkat a szenvedõ Krisztussal együtt viseljük
el, és így az õ húsvéti misztériumát egyre bensõségesebben
átélhessük. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a napi misénél 136. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Szent Rita lelkében a régi ember helyébe saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelõ áldozatot. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy a szerzetesekrõl szóló
prefáció) J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vö. Mt 19,27–29
Bizony mondom nektek, hogy ti,
akik mindent elhagytatok,
és követtetek engem, százszoros jutalomban részesültök
és megkapjátok az örök életet. Alleluja
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Rita példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 23., szombat
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Az õ nevében kérni, erre bátorít a Mester, majd nem sokkal ezután azt mondja: „Atyám, megismertettem velük a nevedet”
(Jn 17,26). Akinek a nevében kérünk, arról tudjuk, mit kérne,
mert ráérezünk arra, mit akarna abban a helyzetben, amiben
most éppen képviseletében állunk. Ismerni a nevét – a Szentírásban –, annyit is jelent, mint „birtokolni” a gondolatát. Jézus az Atya nevében kér minket, higgyünk szeretetének. A mi
nevünkben pedig az Atya elõtt áll, õ mondja el neki helyzetünket. Ezért zárul az Egyház legtöbb dicsõítõ és kérõ könyörgése így: „Krisztus, a mi Urunk által.” Ezzel valljuk meg õt
az Atya nevében érkezettnek és terjesztjük kérésünket az Atya
elé az õ neve által.
KEZDÕÉNEK
1Pét 2,9
Isten megváltott népe vagytok,
hirdessétek annak dicsõségét,
aki a sötétségbõl meghívott csodálatos világosságába, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, alakítsd lelkünket a jó cselekedetek által. Add,
hogy mindig a jobbat válasszuk, és lelkünkben egészen átéljük
húsvét szent titkát. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.
Magyarország határain kívül azokban az országokban, ahol
ezen a napon Urunk mennybemenetele (áldozócsütörtök) utáni köznap van, a fenti könyörgés helyett a következõ oldalon
található mondandó:
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KÖNYÖRGÉS
Istenünk, amikor szent Fiad a mennybe ment, megígérte apostolainak a Szentlelket. Add, kérünk, hogy amint õk a mennyei
tanítás sokféle adományában részesültek, úgy mi is részesedjünk lelki ajándékaidban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 18,23–28
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
A zsidó származású Apolló ékesszólóan hirdeti
a Szentírás nyomán, hogy Jézus a Megváltó.

Pál apostol egy ideig a szíriai Antióchiában tartózkodott, majd
sorra bejárta a galaták földjét és Frígiát, lelket öntve valamenynyi tanítványba. Eközben egy Apolló nevû alexandriai származású zsidó érkezett Efezusba. Ékesszóló és az írásokban igen
jártas ember volt. Már kapott valami oktatást az Úr tanításáról.
Buzgón és helyesen beszélt és tanított Jézusról, de még csak a
János által hirdetett bûnbánati keresztségrõl tudott. Bátor bizalommal kezdett beszélni a zsinagógában. Amikor ezt Priszcilla
és Akvilász meghallották, magukhoz hívták, és még behatóbban elmagyarázták neki Isten igéjét. Mivel Achájába akart
menni, a testvérek buzdították, és írtak a tanítványoknak, hogy
fogadják õt szívesen. Odaérkezve nagy segítségére volt a híveknek. A nyilvánosság elõtt eredményesen cáfolta a zsidókat;
a Szentírásból bizonyította ugyanis, hogy Jézus a Messiás.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
46,2–3. 8–9. 10
5. tónus
Válasz: Az egész világnak * az Úr a királya és Istene. 8a vers
Vagy: Alleluja. 5. szám
Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, *
ujjongjatok Istennek dicsérõ szóval,
mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten; *
nagy király az egész földön.
– Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
Vagy: Alleluja.
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Mivel Isten az egész föld királya, *
bölcsességgel neki éneket zengjetek.
Isten országol a nemzetek fölött, *
szent trónusán ül az Isten.
– Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
Vagy: Alleluja.
A népek fejedelmei egybegyûlnek *
Ábrahám Istenének népével,
mert Istené a földön minden hatalom, *
felségesebb senki sincs nála.
– Az egész világnak * az Úr a királya és Istene.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Az Atyától jöttem a világba: † de most itt hagyom a világot, *
Jn 16,28
8G tónus
és visszatérek az Atyához.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 16,23b–28

A Jézusban hívõket az Atya is szereti.

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Bizony, bizony, mondom nektek: Bármit kértek majd az én nevemben az
Atyától, megadja nektek. Mindeddig semmit sem kértetek az
én nevemben. Kérjetek, és kaptok, hogy örömötök teljes legyen! Ezeket hasonlatokban mondtam nektek. Eljön az óra,
amikor már nem hasonlatokban szólok, hanem nyíltan beszélek az Atyáról. Azon a napon majd az én nevemben kértek, és
nem mondom azt nektek, hogy én kérem értetek az Atyát. Hiszen az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentõl jöttem. Eljöttem az Atyától és a világba
jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció) J lásd 219. o.
Magyarország határain kívül azokban az országokban, ahol
ezen a napon Urunk mennybemenetele (áldozócsütörtök) utáni köznap van, prefáció Urunk mennybemenetelérõl J 220. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 17,24
Atyám, akiket nekem adtál,
akarom, hogy ott legyenek velem, ahol én vagyok,
és lássák a dicsõséget, melyet nekem adtál, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát.
alázattal kérünk, hogy növelje szeretetünket az, amit szent Fiad az õ emlékezetére cselekednünk rendelt. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
* * *
De igazán jobban tennénk, ha pontosan sorra vennénk a
szent evangélium szavait, így olvassuk: Legyenek mindnyájan egy! Amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy
legyenek õk is egy bennünk (Jn 17,21).
Ennek az egységnek összetartó ereje a dicsõség; és hogy a
Szentlélek ez a dicsõség, senki sem vonja kétségbe, aki okosabb, és tovább olvassa azt, amit az Úr maga az eddigiekhez
hozzátesz: A dicsõséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam
(Jn 17,22). Valóban ugyanazt a dicsõséget adta tanítványainak akkor is, amikor így szólt hozzájuk: Vegyétek a Szentlelket (Jn 20,22).
(Nyssai Szent Gergely püspöknek
az Énekek énekérõl mondott szentbeszédeibõll)
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Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
(liturgikus szín: piros)
Amennyiben Boldog Apor Vilmos püspök és vértanúról kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet
mondani. A Gyõri Egyházmegyében kötelezõ emléknap.
KEZDÕÉNEK
Az Úrhoz kiáltottak az igazak, és meghallgatta õket,
És minden szorongatásukból kimentette õket, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk! Te boldog Vilmos püspöknek megadtad, hogy életét
feláldozza juhaiért. Közbenjárására add meg nekünk, hogy
akaratodban helytálljunk, és testvéreink üdvösségén fáradozzunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.
SZENTLECKE
Róm 8,31b–39
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébõl.
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétõl.

Testvéreim! Ha Isten velünk, ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?
Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást
adta? Ki ítél el? Krisztus Jézus, aki meghalt; sõt fel is támadt, és
az Isten jobbján közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétõl? Nyomor vagy
szükség? Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély
vagy kard? Amint írva van: „Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint a leölésre szánt juhokat.”
De mindezeken diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket.
Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem
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angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem
egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket Isten szeretetétõl, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
123,2–3. 4–5. 7b–8
7b tónus
Válasz: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok
hálójából. 7a vers
Ha nem lett volna velünk az Úr, *
amikor az emberek ránk támadtak,
akkor elevenen elnyeltek volna, *
úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
– Lelkünk megmenekült, mint a madár *
a vadászok hálójából.
Elnyelt volna minket akkor a víz, †
a zuhatag elsodorta volna életünket, *
elragadtak volna a tajtékzó hullámok.
– Lelkünk megmenekült, mint a madár *
a vadászok hálójából.
A vadászháló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
– Lelkünk megmenekült, mint a madár *
a vadászok hálójából.
ALLELUJA
Alleluja. 9. szám (vagy 1. szám)
Nemcsak Isten evangéliumát, hanem életünket is nektek akartuk adni, * annyira rnegszerettünk benneteket.
Alleluja.
1Tessz 2,8
9. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 10,11–15

A jó Pásztor életét adja juhaiért.
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Abban az idõben Jézus így szólt:
Én vagyok a jó Pásztor. A jó Pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti õket. A béres azért fut el,
mert béres, és nem törõdik a juhokkal.
Én vagyok a jó Pásztor. Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem – mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem
az Atyát. Életemet adom a juhokért.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Istenünk, hálát adunk neked, hogy szolgádat, Vilmos
püspököt a vértanúság koronájával ékesítetted. Közbenjárását kérve fordulunk hozzád, hallgasd meg néped kéréseit:
Lektor: 1. Boldog Vilmos püspök, vértanú jó pásztorként gondozta a rábízott híveket. Add kegyelmedet, hogy
szentséges Atyánk és püspökeink példája nyomán végezzék szolgálatukat a hívek javára.
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Boldog Vilmos püspök vértanú szíve melegével szerette papjait. Küldj, Urunk, papi hivatásokat Egyházadnak, a papok pedig örömmel végezzék munkájukat
a rábízottak lelki javára. – Kérünk téged...
3. Boldog Vilmos püspök bátran szembeszállt az igazságtalansággal, és védte a védteleneket. Add, hogy az
emberek testvéri szeretetben éljenek. – Kérünk téged...
4. Boldog Vilmos püspök vértanú ellenségeiért és gyilkosaiért is imádkozott. Adj, Urunk, Egyházadnak mindenütt a világon szabadságot, hogy akadálytalanul
szolgálhassa az emberiség ügyét. – Kérünk téged...
5. Boldog Vilmos püspök közbenjárására add, hogy
magyar testvéreink szerte a világon szabadon gyakorolhassák jogaikat mint keresztények és magyarok.
– Kérünk téged...
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Pap: Urunk, Istenünk, add, hogy Vilmos püspök példáját követve hûek maradjunk földi életünkben, és egykor eljussunk hozzád az örök hazába, aki élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké. – Ámen.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Fölséges Istenünk, fogadd el dicsõítõ és engesztelõ áldozatunkat, amelyet Boldog Vilmos püspök, vértanúd ünnepén bemutatunk neked, hogy ez az áldozat valóban szerezze meg nekünk bocsánatodat, és örök hálát fakasszon szívünkben. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy a vértanúkról szóló
prefáció) J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A gyõztesnek az élet fájáról adok enni,
Amely az Isten paradicsomában van. Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
A mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékaidban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az
áldozati lakomával Fiad halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal
együtt Fiad dicsõséges feltámadásának is részesei lehessünk.
Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
* * *
Szavai már a végsõ búcsút vevõ fõpásztor fohászai: „(...)
Felajánlom összes szenvedésemet engesztelésül a saját bûneimért, de felajánlom papjaimért, az ország vezetõ embereiért
és ellenségeimért. Kérem az Istent, ne tulajdonítsa nekik bûnül (vö. ApCsel 7,60) azt, amit elvakultságukban az Egyház
ellen tesznek.
Felajánlom szenvedésemet az édes magyar hazáért és az egész
világért.
Szent István, könyörögj a szegény magyarokért!”
(Boldog Apor Vilmos gyõri püspök haláláról)
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Urunk mennybemenetele
2020. május 24., vasárnap
(liturgikus szín: fehér)
agycsütörtök estéjétõl Jézus állandó mozgásban van.
Fölkelt a vacsorától (surrexit), leereszkedett, majd ismét
fölkelt (resurrexit), és fölment a mennybe. Az õ megaláztatása és felemeltetése a mi felemelkedésünk. Talán éppen ezt érthették meg az apostolok az utolsó találkozásban, hiszen leborulva imádták, majd nem azon keseregtek, hogy elment, hanem nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe, mert megígérte, hogy visszajön, õk pedig várták.
Több szerzetesrendben a szentmise és a zsolozsma kiemelt
pontjainál a közösség tagjai, kilépve ülõhelyükrõl, egyenesen
állva, a szentély – vagyis kelet – felé fordulnak. Az Olajfák hegyének tanítványi állapotát, a feszült figyelmet idézi föl ez a
mozdulat, a bizalomteljes odafordulást „a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk” (Zsid 4,16); annak testünk-lelkünk átirányításával való várását, aki az elmenetel és a végsõ
visszatérés közötti idõben újból és újból visszatér az Eucharisztiában. Ezért is imádkozták az elsõ keresztények a szentmise zárásakor: „Marana tha” (jöjj el, Uram) vagy „Maran
atha” (az Úr eljött). Fontos tehát tudatosítanunk, hogy a
szentmise nem baráti lakoma, hanem feszült figyelem, Istenre irányultság Krisztus felajánlásában és befogadásában.
A középkori liturgikus könyvek iniciáléin e nap jeleneténél
gyakran ábrázolják Jézust úgy, mint akinek már csak két lábfejét nem takarják az ég felhõi, a hegy tetején pedig, ahonnan
felemelkedett, két lábnyom marad, ami egyszerre jelzi fölemelkedésének helyét és valamiképpeni itt maradását. Ezt a képi
motívumot nyugodtan azonosíthatjuk a tanítvánnyá formálásnak a mai evangéliumban hallott két feladatával: kereszteljetek és tanítsatok, hogy hatalmam megnyilvánuljon a világban. A mennybe menõ Krisztus végsõ parancsa tehát tanítványai számára: tanítás és szentségkiszolgáltatás.
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Szent Máté evangéliumában a tanítás foglalata a hegyi beszéd, ami alapján az Egyház tanítómunkájának legfontosabb
elemeit a következõkben határozhatjuk meg: elvezetni a világot arra, hogy Isten nem ellenség, szemben álló fél, hanem
Atya, barát, akinek elsajátíthatjuk szíve gondolatát. Megmutatni a nyolc boldogság erényeit mint értelmes életformát;
úgy végezni a szeretet cselekedeteit, hogy azok, akik abban részesednek, valóban boldoggá váljanak; és elfogad(tat)ni: részt
kapunk az Úr sorsából. Ahol ezek valósággá lesznek, ott bár
az érzékek számára távoli marad, ezekben a jelekben mégis
egészen reális lesz a Krisztussal való találkozás.
Evangéliumának elsõ fejezetében Szent Máté a megtestesülést
úgy mutatta be, mint ami beteljesíti a „Velünk az Isten” próféciát, Jézus utolsó szavaként pedig ez hangzik el a mû zárómondatában: „Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Valahányszor kiszolgáltatom a keresztség, a
gyónás szentségét, papként mindig ki kell mondanom: én téged megkeresztellek, én téged feloldozlak. S hogy ez az „én” elsõsorban nem én vagyok, hanem a szolgálatomon keresztül
cselekvõ Krisztus, az az átváltoztatás szavaiban válik egészen
világossá, mert ott, miközben azt mondom, „az én testem” és
„az én vérem”, e szavak által nyilvánvalóan nem az enyém az
a test és vér, hanem Krisztusé, akinek velünk együtt munkálkodó hatalma nyilvánvaló lesz szolgálatom által.
Isten nem mozdulatlan mozgató, hanem szüntelen mozgásban
van, fölemelkedik és alászáll. A tanítványoknak ezt az Olajfák
hegyi tapasztalatát éli meg minden vasárnap az Egyház, és ennek kell formálnia minden egyéb megnyilvánulását. Ahogy
már az elsõ századokban vallották: „Gondolkodásunk megegyezik az Eucharisztiával, az Eucharisztia viszont megerõsíti gondolkodásunkat.” Az Eucharisztiáról szóló szinódusi
buzdításban pedig ennek kifejtéseként olvassuk: „A vasárnap
szerint élni” azt jelenti: a Krisztustól nyert szabadulás tudatában élni, és úgy kibontakoztatni az életet, mint Istennek fölajánlott áldozatot, mert Krisztus gyõzelme minden ember belsõleg megújított életvitelében mutatkozik meg teljesen.
Kálmán Peregrin OFM
pasaréti plébános
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URUNK MENNYBEMENETELE
BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK
ApCsel 1,11
Vagy: Ho 95; ÉE 562
Galileai férfiak! Mit néztek csodálkozva az égre?
Ahogyan szemetek láttára Jézus a mennybe ment,
úgy jön el egykor ismét, alleluja.
KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213 o. vagy ÉE 417
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel és hadd
vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a
Fõ eljutott dicsõségben, oda kapott meghívást az egész test, az
Egyház, reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 1,1–11

Jézus az apostolok szeme láttára fölemelkedett az égbe.

Elsõ könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett
és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást
adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett
a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította,
hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyrõl, mint mondta,
„tõlem hallottatok: János csak vízzel keresztelt, de ti néhány
nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni”. Az egybegyûltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani
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Izrael országát?” Õ azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az idõpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta
meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek,
erõ tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész
Júdeában és Szamariában, sõt egészen a föld végsõ határáig.”
Miután ezeket elmondta, a szemük láttára fölemelkedett, és egy
felhõ elfedte úgy, hogy tovább már nem láthatták. Miközben feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük, fehér ruhába öltözve, és megszólította
õket: „Galileai férfiak! Miért álltok itt égre emelt tekintettel? Ez
a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, ahogyan most szemetek láttára a mennybe ment.”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
46,2–3. 6–7. 8–9
5. tónus
Válasz: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett
harsonaszóval. 6. vers vagy Alleluja. 5. szám
Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, *
ujjongjatok Istennek dicsérõ szóval.
Mert félelmetes az Úr, a fölséges Isten, *
nagy király az egész földön.
– Ujjongás közt ment föl Isten, *
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Vagy: Alleluja.
Ujjongás közt ment föl Isten, *
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Zengjetek dalt Istenünknek, zengjetek. *
zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!
– Ujjongás közt ment föl Isten, *
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Vagy: Alleluja.
Mivel Isten az egész föld királya, *
bölcsességgel neki éneket zengjetek.
Isten országol a nemzetek fölött, *
szent trónusán ül az Isten.
– Ujjongás közt ment föl Isten, *
az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. Vagy: Alleluja.
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URUNK MENNYBEMENETELE
SZENTLECKE
Ef 1,17–23
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt levelébõl.
Isten Jézus Krisztust a mennyben jobbjára ültette.

Testvéreim! Urunk, Jézus Krisztus Istene, a dicsõség Atyja adja
meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek õt! Gyújtson világosságot lelketekben, hogy megértsétek: milyen reményre hívott meg titeket, milyen gazdag az a
fenséges örökség, amelyet õ a szenteknek szán, és milyen mérhetetlenül nagy az õ hatalma mirajtunk, hívõkön. Nagyszerû
erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta õt, és a mennyben jobbjára ültette. Fölé emelte minden fejedelemségnek, hatalomnak, erõnek és uralomnak, s minden
néven nevezendõ méltóságnak, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendõben is. Mindent lába alá vetett, õt magát pedig az egész Egyház fejévé tette: ez az õ teste, és teljessége annak, aki mindent mindenben betölt.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám
Jézus mondja: † Menjetek, tegyetek tanítványommá minden
népet! * Én veletek vagyok a világ végéig. Mt 28,19a 20b
Alleluja.
5. tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Mt 28,16–20

Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön.

Abban az idõben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova
Jézus rendelte õket. Amikor meglátták õt, leborultak elõtte a
földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik:
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„Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért
most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden
nemzetet! Kereszteljétek meg õket az Atya, a Fiú és a Szentlélek
nevében! Tanítsátok meg õket mindannak megtartására, amit
parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a
világ végéig!”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Forduljunk, testvéreim, örvendezõ lélekkel Istenünkhöz,
mert a mi Urunk felment a mennybe, elfoglalta trónját
Atyjának jobbján, mi pedig várva várjuk dicsõséges eljövetelét!
Lektor: 1. Könyörögjünk Isten szent Egyházáért, hogy a világban tanúságot tegyen Urunkról, Jézus Krisztusról!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Könyörögjünk az Egyház elöljáróiért, hogy az ítélet
napján örömmel adhassanak számot a mi lelkünkrõl!
– Kérünk téged...
3. Könyörögjünk a népek vezetõiért, hogy igazságosságban és szeretetben, békében és szabadságban kormányozzák a népeket! – Kérünk téged...
4. Könyörögjünk az Egyház tagjaiért, hogy Urunk
mennybemenetele adjon erõt nekik a kísértésekben, és
hûségesnek találtassanak! – Kérünk téged...
5. Könyörögjünk egyházközségünkért, hogy egykor
mindnyájan együtt lehessünk Krisztusnak és az õ
szentjeinek dicsõségében! – Kérünk téged...
Pap: Urunk, Istenünk! Segíts, hogy mindig híven szolgáljunk
Szent Fölségednek, el ne veszítsük kegyelmed ajándékait, és így folytonosan velünk maradj a földön, míg
egykor eljutunk hozzád a mennyei dicsõségbe. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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URUNK MENNYBEMENETELE
AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o. Ho 95; ÉE 118
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, hálaáldozatot mutatunk be neked Fiad mennybemenetelének ünnepén. Alázattal kérünk, viszonzásul add, hogy
szentségi ajándékaid mennyei életre keltsenek minket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció Urunk mennybemenetelérõl)
J lásd 220. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Mt 28,20
Vagy: Ho 118; ÉE 564
Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végéig, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te minket már a földön mennyei eledellel táplálsz. Add, hogy áldozatos buzgósággal törekedjünk
a mennybe, ahová már fölvetted emberi természetünket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Áldjon meg titeket a mindenható Isten, akinek egyszülött Fia a
mai napon fölment a mennybe, és utat nyitott nektek oda, ahová õ már eljutott! – Ámen.
Adja meg nektek, hogy amint a feltámadt Krisztus látható módon megjelent tanítványainak, jelenjék meg nektek is az ítélet
napján örök életet adó irgalmával! – Ámen.
És ti, akik hittel valljátok, hogy Jézus az Atya dicsõséges jobbján ül, boldogan tapasztalhassátok, hogy ígérete szerint veletek
marad a világ végéig! – Ámen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
A szentmise véget ért. Menjetek békével!
– Istennek legyen hála!
Kivonulásra: Ho 96 vagy ÉE 119
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Magyarország határain kívül azokban az országokban, ahol
Urunk mennybemenetelének ünnepét csütörtökön tartották, a
mai napon húsvét 7. vasárnapja van. A mise szövege a
következõ:

BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK
Zsolt 26,7–9
Hallgasd meg, Uram, hívó hangomat!
Szívem rólad mondta: „Keressétek az õ arcát!”
A te arcodat keresem, Uram,
ne rejtsd el elõlem arcodat, alleluja.
KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o. vagy ÉE 417
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, hallgass jóságosan kérésünkre. Hittel valljuk,
hogy Megváltónk veled van a mennyei dicsõségben. Engedd
éreznünk, hogy ugyanígy velünk marad ígérete szerint, a világ
végéig. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
ApCsel 1,12–14
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl
Egy szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak.

Miután Jézus fölvétetett a mennybe, az apostolok az Olajfák
hegyérõl, amely Jeruzsálemtõl egy szombatnapi járásra van,
visszatértek Jeruzsálembe. Amint megérkeztek, fölmentek az
emeleti terembe, ahol együtt szoktak lenni: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Alfeus fia Jakab, a buzgó Simon és Jakab testvére, Júdás. Mindannyian egy
szívvel, egy lélekkel, állhatatosan imádkoztak, az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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HÚSVÉT 7. HETE
VÁLASZOS ZSOLTÁR
26,1. 4. 7–8a
2. tónus
Válasz: Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élõk földjén.
13. vers. Vagy: Alleluja.
Világosságom és üdvösségem az Úr, * kitõl félnék?
Életem oltalmazója az Úr, * kitõl rettegnék?
– Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élõk földjén.
Vagy: Alleluja.
Egyet kérek az Úrtól, † csak egy a vágyam, *
hogy az Úr házában lakjam életem minden napján,
hogy élvezhessem az Úr örömét, *
és hogy szemlélhessem szent templomát.
– Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élõk földjén.
Vagy: Alleluja.
Uram, halld meg kiáltó szavamat, *
könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
Szívem rólad mondta, * „Keressétek az õ arcát”.
– Hiszem, hogy meglátom az Úr javait * az élõk földjén.
Vagy: Alleluja.
SZENTLECKE
1Pét 4,13–16
SZENTLECKE Szent Péter apostol elsõ levelébõl.
Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket.

Szeretteim! Örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsõsége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztusért gyaláznak
titeket, mert a dicsõség Lelke: az Isten Lelke nyugszik rajtatok.
Senki ne szenvedjen azért közületek, mert gyilkos vagy tolvaj,
gonosztevõ vagy bujtogató. Aki azonban keresztény volta miatt szenved, ne szégyellje ezt, hanem dicsõítse meg Istent a keresztény névvel.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
ALLELUJA
Alleluja. 4. szám
Jézus mondja: † „Nem hagylak árván titeket. * Visszajövök
Jn 14,18
4g tónus
hozzátok, és örül majd szívetek.”
Alleluja.
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EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 17,1–11a

Atyám, dicsõítsd meg Fiadat!

Abban az idõben:
Jézus az égre emelte tekintetét, és így imádkozott: Atyám! Elérkezett az óra! Dicsõítsd meg Fiadat, hogy Fiad is megdicsõíthessen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött,
hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök
élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és
Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsõítettelek téged a
földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, elvégeztem. Most te dicsõíts meg engem, Atyám, ott nálad, azzal a dicsõséggel, melyben részem volt nálad a világ teremtése elõtt!
Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból
nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad õket. Tanításodat
megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tõled van. Mert a szavakat, amelyeket nekem adtál, továbbadtam nekik, és õk elfogadták azokat. Biztosan felismerték,
hogy tõled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem.
Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért,
akiket nekem adtál – mert a tieid õk. Hiszen a tied mindaz, ami
az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd! – És én megdicsõültem bennük. Én nem maradok tovább a világban. Õk azonban a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Testvéreim! Az apostolok egyek voltak az imádságban és
a Szentlélek állhatatos várásában. Kérjük mi is egy
szívvel-lélekkel Urunkat, Istenünket!
Lektor: 1. Áraszd, Urunk, kegyelmedet itt egybegyûlt és az
egész világon elterjedt Egyházadra!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
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2. Segítsd N. pápánkat, fõpásztorainkat és papjainkat,
hogy mindig és mindenben a te dicsõségedet szolgálják!
– Kérünk téged...
3. Add meg, Urunk, hogy a keresztények békességben
és egyetértésben éljenek! – Kérünk téged...
4. Engedd, Urunk, hogy az élet keresztjét Krisztus példája szerint, készséges lélekkel hordozzuk!
– Kérünk téged...
5. Jutalmazd örök boldogsággal azokat, akik földi életükben hûségesen követték szent Fiadat!
– Kérünk téged...
Pap: Mennyei Atyánk! Küldd el imádkozó népednek a Szentlelket, hogy általa megerõsödjék hitében, és minden jó
cselekedetre kész legyen. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait. Add,
hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk juttasson el
minket a mennyei dicsõségbe. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
PREFÁCIÓ (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl)
J lásd 219. o. vagy 220. o
EUCHARISZTIKUS IMA J lásd 226. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 17,22
Atyám, azért könyörgök, hogy egy legyenek,
amint mi egy vagyunk, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Hallgasd meg kérésünket, üdvözítõ Istenünk, és e szent áldozatban való részesedés által erõsítsd meg reményünket, hogy
az Egyház egész teste elnyeri a Fõnek, a mennybe ment Krisztusnak dicsõségét. Aki él és uralkodik mindörökkön-örökké.
– Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J lásd 238. o.
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Május 25., hétfõ
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Mennybemenetel ünnepén azt a végsõ gyõzelmet ünnepeltük, ami Krisztus feltámadásával kezdõdött meg,
melynek mi is részesei vagyunk a keresztség szentsége által,
és ami felé a történelem halad. Nekünk, keresztényeknek
ebben az állapotban az a hivatásunk, hogy a világnak abban
a szeletében, ahol élünk: a kronosz – azaz az események
egymásutániságából összeálló idõ – közepette megjelenjen a
kairosz, az üdvösség ideje. Keresztségi hivatásunk kibontakoztatása ez: Krisztus általános papságából részesedve
imádkozunk a világért; királyságának tagjaiként már ezen a
földön az evangélium szerint mûködõ közösségeket építünk,
prófétaként pedig, ellentmondva annak, ami korrumpál, vállaljuk azt, ami megszentel.
KEZDÕÉNEK
ApCsel 1,8
Megerõsít majd titeket a Szentlélek ereje,
amikor leszáll reátok,
és tanúságot tesztek rólam a föld végsõ határáig, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, szálljon le reánk a Szentlélek ereje, hogy akaratodat hûséges lélekkel kövessük, és vallásos életünkkel meg
is valósítsuk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 19,1–8

A keresztények, amikor megkeresztelkednek
és megbérmálkoznak, megkapják a Szentlelket.
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Amíg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felsõ tartományokon át Efezusba érkezett. Itt Pál apostol néhány tanítványt
talált, és megkérdezte õket: „Megkaptátok-e a Szentlelket, amikor hívõk lettetek?” Erre õk azt válaszolták: „Még csak azt sem
hallottuk, hogy van Szentlélek.” Pál tovább kérdezte õket: „Hát
milyen keresztségben részesültetek?” „János keresztségében” –
felelték. Ekkor Pál megmagyarázta nekik: „János a bûnbánat
keresztségével keresztelt. A népet pedig arra biztatta, hogy
higgyenek abban, aki utána jön, vagyis Jézusban.” Ennek hallatára megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Pál azután rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek. Ismeretlen nyelveken kezdték dicsérni Istent, és jövendöltek. Összesen vagy
tizenketten lehettek. Pál pedig bejárt a zsinagógába, és bátran
tanított. Három hónapon át vitatkozott velük, és igyekezett
meggyõzni õket Isten országáról.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

67,2–3. 4–5ac 6–7ab

2. tónus

Válasz: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
33a vers vagy: Alleluja. 2. szám
Fölkel az Isten és szétszóródnak ellenségei, †
színe elõl gyûlölõi szertefutnak, *
szétszórod õket, amint a füst eloszlik.
Amint elolvad a tûztõl a viasz, *
úgy pusztulnak el a gonoszok az Isten színe elõtt.
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
Örvendjenek az igazak és ujjongjanak Isten színe elõtt, *
és örömükben ujjongjanak.
Énekeljetek az Istennek, † nevének zsoltárt zengjetek, *
valóban Úr az õ neve.
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
Árváknak atyja és özvegyek gyámola; *
Isten az õ szentséges templomában.
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Isten a hontalannak otthont készít, *
a rabnak visszaadja szabadságát.
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám
Ha Krisztussal együtt feltámadtatok, * keressétek, ami fönt
5. tónus
van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján! Kol 3,1
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 16,29–33

A búcsúzó Jézus bizalmat kér övéitõl.

Amikor az utolsó vacsorán Jézus elmondotta búcsúbeszédét,
tanítványai megjegyezték: „Most nyíltan beszélsz, nem hasonlatokban. Most elismerjük, hogy mindent tudsz, és nincs szükség rá, hogy valaki is kérdezzen. Ezért hisszük, hogy Istentõl
jöttél.” Jézus így felelt: „Most hisztek? Eljön az óra – már el is
jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Mindezt azért mondtam nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok!
Én legyõztem a világot.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, tisztítson meg minket ez a szent áldozat, és árassza
lelkünkbe kegyelmed éltetõ erejét. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl szóló prefáció) J lásd 219. o vagy 220. o.
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ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 14,18; 16,22
Nem hagylak árván titeket – mondja az Úr,
ismét eljövök hozzátok, és örvendezik majd szívetek,
alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas a te népedhez, és minket, akiket a mennyei misztériumokba beavattál, vezess át a régibõl az
új életre. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Az egyik ember nyelvét a bölcsesség hirdetésére használja fel,
a másik lelkének prófétai megvilágosítást ad; van, akinek a gonosz lelkek kiûzésére ad erõt; van, akit a Szentírás értelmezésével ajándékoz meg. Van, akit erõssé tesz az önmegtartóztatásra, mást pedig az irgalmasság gyakorlására nevel. Van,
akinek azt sugallja, hogy böjtöljön és aszketikus életet éljen.
Másokat a földiek megvetésére tanít, és van, akit felkészít a
vértanúságra. Mindenkiben más és más, de õ maga önmagában sohasem más, a Szentírás szerint: A Lélek ajándékait
mindenki azért kapja, hogy használjon vele (1Kor 12,7).
(Jeruzsálemi Szent Cirill püspök hitmagyarázataiból)

Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanító
(liturgikus szín: fehér)
Amennyiben Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és egyháztanítóról kívánnak megemlékezni, a napi mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Sir 15,5
Szólásra nyitotta ajkát az Egyházban,
a bölcsesség és az értelem lelkével töltötte be õt az Úr,
a dicsõség ruháját adta rá. Alleluja.
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Vagy:
Az igaz ember bölcsességet beszél,
nyelve helyesen szól,
szívében Isten törvénye lakik.

Zsolt 36,30–31

KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap nagy tudásával fényt árasztottál Egyházadra. Add jóságosan, hogy bölcsessége szüntelenül tanítson, érdemei pedig segítsenek minket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 159. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Istenünk, fogadd szívesen ezt az áldozatot, amelyet készséges
szívvel bemutatunk Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap ünnepén, hogy tanításán felbuzdulva téged dicsõítsünk, és magunkat is egészen neked adjuk. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a szentekrõl)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Lk 12,42
Ez a hûséges és okos szolga,
akit háza népe fölé rendelt az Úr,
hogy bõven adjon nekik kenyeret a maga idejében.
Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Krisztussal, az élõ kenyérrel tápláltál minket. Kérünk: Krisztus legyen tanítómesterünk is, hogy Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap ünnepén igazságodat mindjobban
megismerjük, és szeretetben tettekre váltsuk. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
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Szent VII. Gergely pápa

(liturgikus szín: fehér)

Amennyiben Szent VII. Gergely pápáról kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Kiválasztotta, és fõpapjává szentelte õt az Úr;
megnyitotta kincstárát, és elhalmozta õt kegyelmeivel.
Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, te Szent VII. Gergely pápát lelkierõvel és
igazságszeretettel ékesítetted fel. Add, hogy példájára Egyházad a jogtalanságot elítélve szeretettel, szabadon megtegye
mindazt, amit az igazság kíván. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 159. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Felajánljuk neked, Istenünk, ezt a dicsõítõ áldozatot szentjeid
emlékezetére. Közbenjárásukban bizakodva remélünk a jelen és
a jövõ bajoktól szabadulást. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a szentekrõl)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A jó Pásztor életét adta juhaiért. Alleluja.

Vö. Jn 10,11

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely
Szent VII. Gergely pápát képessé tette arra, hogy egész életét
az Egyház szolgálatára szentelje. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
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Pazzi Szent Mária Magdolna szûz

(liturgikus szín: fehér)

Amennyiben Pazzi Szent Mária Magdolna szûzrõl kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Íme, a bölcs szûz, az okos szüzek közül való, aki égõ lámpával ment Krisztus elé. Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, szüzesség kedvelõje, te Pazzi Szent Mária Magdolna
lelkében felgyújtottad az irántad való szeretet tüzét, és menynyei kegyelmed ajándékaival ékesítetted õt. Add, hogy lelki
tisztaságának és szeretetének példáját kövessük mi, akik a mai
napon tisztelettel üljük meg ünnepét. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 159. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Pazzi Szent Mária Magdolna szûz életében kegyelmed csodás
erejét ünnepeljük. Kérve kérjük Fölségedet, Istenünk, hogy
amint az õ szûzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi
szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a szüzekrõl)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Íme, jön már a Võlegény:
jöjjetek az Úr Krisztus elé! Alleluja.

Mt 25,6

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, te isteni adományoddal erõsítettél meg minket. Add, hogy Pazzi Szent Mária Magdolna szûz példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és
minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, a mi
Urunk által. – Ámen.
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Május 26., kedd
Néri Szent Fülöp áldozópap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus az utolsó vacsorán mondott fõpapi imájában az Atya
elé áll, szemét az égre emeli – ahogy ennek nyomán a pap is
ezt teszi az átváltoztatás szavai elõtt –, és kéri, dicsõítse meg
õt, valamint könyörög értünk. Amikor ez a mennybemenetel hetében áll elõttünk, tudjuk, Jézus nem önmagában állva
mondja e szavakat az Atyának, ugyanis már mögötte
vagyunk mi, akiket bekapcsolt gyõzelmébe a húsvét titka
által. Jézus szerint az igék, a tanítás az Atyáé, ezt adta át
nekünk, így jelent meg köztünk. Most pedig, hogy emberségét visszaadja Atyjának, bennünket is elhelyez Isten
országában: „tied mindaz, ami az enyém” (Jn 17,10).
KEZDÕÉNEK
Lk 4,18
Az Úr lelke rajtam, kiválasztott és megjelölt engem,
õ küldött, hogy az üdvösség örömhírét vigyem
a szegényeknek,
és meggyógyítsam a megtört szívûeket.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsõségével tünteted
ki hûséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek
tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 20,17–27
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Szent Pál azzal a vallomással búcsúzik híveitõl,
hogy õ az életét egészen Isten ügyének szentelte.
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Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett.
Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok
megérkeztek, így szólt hozzájuk: „Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem elsõ napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem
köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és
zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tõletek, ami javatokra szolgálhatott: nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek
minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit
sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig
pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az
Isten kegyelmét hirdetõ evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért
most ünnepélyesen kijelentem: ártatlan vagyok abban, ha valaki
mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitõl, hogy Isten
akaratát teljes egészében föltárjam elõttetek.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
67,10–11. 20–21
2. tónus
Válasz: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
33a vers vagy: Alleluja. 2. szám
Bõséges esõt adtál, Istenünk, *
örökségedbe, ellankadt népedbe új erõt öntöttél.
Lakást adtál nyájadnak azon a földön, *
amelyet jóságodban szereztél a szegényeknek, Istenünk.
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
Áldott legyen az Úr mindennap, *
üdvösségünk Istene, õ visel ránk gondot.
Istenünk õ, szabadító Istenünk,*
az Úr, a mi Urunk, kivezet minket a halálból.
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
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ALLELUJA
Alleluja. 1. szám
Kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad majd nektek, *
Jn 14,16
9. tónus
hogy veletek maradjon mindörökké.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 17,1–11a

A búcsúzó Jézus imádkozik a világban maradó tanítványaiért.

Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott: „Atyám, eljött az óra. Dicsõítsd meg Fiadat, hogy Fiad is
megdicsõítsen téged! Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az
örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent,
és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsõítettelek téged a
földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám,
most te dicsõíts meg engem azzal a dicsõséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése elõtt! Kinyilatkoztattalak téged
az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és
nekem adtad õket. Tanításodat megtartották. Most már tudják,
hogy minden, amit nekem adtál, tõled van. Hiszen én a tõled
vett igéket mondtam el nekik, õk pedig elfogadták: megismerték
az igazságot, hogy tõled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te
küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid õk – hiszen a tied mindaz,
ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd –, és én megdicsõültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, õk
azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, felajánljuk neked a dicsérõ áldozatot, és kérve kérünk, hogy Néri Szent Fülöp példájára mindig vidáman
és készséges lélekkel szolgáljuk neved dicsõségét és felebarátaink javát. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti prefáció vagy a szentekrõl)
J lásd 219.o. vagy 223.o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Íme, én veletek vagyok mindennap,
a világ végezetéig – mondja az Úr.

Mt 28,20

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, engedd, hogy mi, akiket a mennyei lakomában
részesítettél, Néri Szent Fülöp példáját kövessük, és vágyva vágyódjunk az igazi élet után. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Az Apostol megparancsolja nekünk, hogy örvendjünk, mégpedig az Úrban, nem pedig a világnak. Amint a Szentírás is
mondja: Aki a világgal barátságban akar lenni, az ellensége
lesz az Istennek (Jak 4, 4). Mert amint az ember nem szolgálhat két úrnak, úgy senki nem örvendezhet a világban is
és az Úrban is.
Gyõzzön tehát az Úrban való öröm, és közben szûnjék meg az
e világ szerinti öröm. Az Úrban való öröm növekedjék állandóan, a világ szerinti öröm pedig csökkenjen, míg egészen
meg nem szûnik. Nem azért hangzanak el ezek, mintha ebben
a világban nem kellene örülnünk; hanem azért, hogy – bár e
világban élünk – mégis már az Úrban örvendjünk.
De azt is mondhatja valaki: Én ebben a világban élek, tehát
ha örülök, akkor ott örülök, ahol vagyok. Mit mondasz?
Azért, mert ebben a világban élsz, nem vagy-e az Úrban?
Hallgasd csak meg az Apostolt, amikor az athéniekhez szól,
és az Apostolok Cselekedeteiben ezt mondja Istenrõl, Teremtõ Urunkról: Benne élünk, mozgunk és vagyunk (17, 28).
Isten ugyanis ott van mindenütt, tehát hol nincs? Hát nem
erre figyelmeztet minket a Szentírás? Az Úr közel van. Ne
aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6)
(Szent Ágoston püspök beszédeibõl)
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Május 27., szerda
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus értünk szenteli magát, hogy ezzel lerombolja azt a válaszfalat, amit a bûn Isten és ember, ember és ember közé
emelt. „Õ a mi békességünk, aki a kettõt egyesítette és a közbeesõ válaszfalat ledöntötte” (Ef 2,14). Ahogy az Atya a teremtéskor boltozatot rendelt, hogy megszüntesse az õskáoszt
(vö. Ter 1,6), úgy õt adta nekünk, hogy magasba emelve
megszüntesse káoszlétünket, ezért is szakadt szét halálakor
a szentély függönye, mely ugyancsak válaszfalul szolgált
(Kiv 26,33). Szenvedése elõtti imájában Jézus ennek jövõbeni megõrzéséért könyörög, mert tudja, tanítványainak ezt
kell munkálniuk és átadniuk a világnak.
KEZDÕÉNEK
Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,
zengjetek Istennek ujjongó éneket, alleluja.

Zsolt 46,2

KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan Egyházadra, amelyet a
Szentlélek gyûjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen
minket, és egymással egyetértésben éljünk. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 20,28–38
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Pál apostol efezusi híveit Istennek ajánlja, és elbúcsúzik tõlük.

Pál apostol így folytatta beszédét az efezusi egyház presbiterei
elõtt: „Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra! A Szentlélek
azért tett titeket elöljáróvá, hogy igazgassátok az Isten Egyházát,
amelyet (Jézus az õ) tulajdon vére árán szerzett meg magának.
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Tudom, hogyha eltávozom, ragadozó farkasok törnek rátok, és
nem kímélik a nyájat. Sõt, még köztetek is akadnak olyanok,
akik álnok szóval magukhoz akarják csábítani a tanítványokat.
Legyetek tehát éberek, és véssétek jól emlékezetetekbe, hogy
három éven át éjjel-nappal szünet nélkül könnyek között figyelmeztettelek mindnyájatokat! Most pedig Istennek és az õ
kegyelme igéjének ajállak titeket. Neki ugyanis hatalma van arra, hogy fölépítse mûvét, és megadja nektek az összes szentekkel közös örökséget. Nem kívántam senki ezüstjét, aranyát
vagy ruháját. Jól tudjátok, hogy amire magamnak vagy társaimnak szüksége volt, azt a kezem munkájával szereztem meg.
Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és ezzel a gyengéket segíteni, így emlékezünk Urunk ,Jézus
Krisztus szavaira: »Nagyobb boldogság adni, mint kapni.«”
Szavait befejezvén, Pál apostol letérdelt, és mindnyájukkal közösen imádkozott. Valamennyien hangos sírásra fakadtak, és
nyakába borulva csókolgatták. Leginkább az a mondása fájt
nekik, hogy többé nem fogják viszontlátni. Aztán kikísérték a
hajóhoz.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR

67,29–30. 33–36c

2. tónus

Válasz: A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
33a vers vagy: Alleluja. 2. szám
Hatalmadat, Isten, mutasd meg, *
erõsítsd meg, amit bennünk mûveltél.
Királyok hozzák ajándékukat néked *
jeruzsálemi templomodból.
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
Föld népei, énekeljetek az Istennek, *
zengjetek zsoltárt az Úrnak, Istenünknek.
Aki áthalad az egek egein, †
íme hallatja szavát, hatalmas szózatát: *
„Ismerjétek el Isten hatalmát!”
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– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
Izrael fölött tündököl fölsége, †
hatalma felragyog a felhõkben. * Áldott a mi Istenünk!
– A föld minden országa * énekszóval áldja az Istent.
Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 4. szám
Uram, a te szavad igazság. * Tégy szentté minket igazságod
által!
Jn 17,I7b és a
4g tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 17,11b–19

Jézus tanítványai legyenek egyek, miként õ is egy az Atyával!

Abban az idõben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam,
megõriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam õket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat
fia, hogy beteljesedjék az írás. Most tehozzád megyek, ezeket
pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen
bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyûlölte õket,
mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tõled, hogy vedd el õket a világból, hanem
hogy óvd meg õket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók,
amint én sem vagyok a világból. Szenteld meg õket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világba, úgy küldöm én is õket a világba. És értük szentelem magamat, hogy õk is megszentelõdjenek az igazságban.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
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FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd el rendelésed szerint bemutatott
áldozatunkat, és a szent titkokkal, amelyeket köteles szolgálatunkkal megünneplünk, tedd teljessé megváltásunkat, és szentelj meg minket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl szóló prefáció) J lásd 219. o vagy 220. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 15,26–27
Amikor eljön a Vigasztaló, akit küldök nektek,
az igazság Lelke, aki az Atyától származik,
õ bizonyságot tesz rólam,
és ti is bizonyságot tesztek – mondja az Úr, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, az Oltáriszentségben való részesedés szüntelenül gyarapítsa bennünk kegyelmedet, tisztítson meg erejével,
és tegyen minket állandóan alkalmassá mennyei ajándékodra.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Canterburyi Szent Ágoston püspök (liturgikus szín: fehér)
Amennyiben Canterburyi Szent Ágoston püspökrõl kívánnak
megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet
mondani:
KEZDÕÉNEK
Ezek a szent férfiak, akik Isten barátai lettek,
és Isten igazságának hirdetése által
szereztek dicsõséget maguknak.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Anglia népeit Canterburyi Szent Ágoston püspök
igehirdetésével vezetted el az evangélium világosságára. Add,
hogy apostoli munkája állandóan gyümölcsöt teremjen Egyhá-
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zadban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él
és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 170. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, vedd jó szívvel áldozati adományainkat, amelyeket Canterburyi Szent Ágoston püspök ünnepén
felajánlunk neked. Add, hogy mi, akik az Úr szenvedésének
emlékét ünnepeljük, éljük is azt, ami az áldozatban megvalósul. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Prefáció húsvéti vagy a szentekrõl)
J lásd 219. o. vagy 223. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Ez 34,15
Magam legeltetem juhaimat,
és nyugodt pihenõre vezetem õket – mondja az Úr.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, add, hogy ennek a szent áldozatnak kegyelmi ereje
erõsítsen meg minket az igaz hitben, hogy amiért Canterburyi
Szent Ágoston püspök fogyhatatlan erõvel dolgozott és egész
életét odaadta, azt mi is mindenütt megvalljuk szóval és tettel
egyaránt. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Mindenképpen jusson tehát eszünkbe, hogy amikor a tanítványok az igehirdetésbõl visszatértek, és Mesterüknek dicsekedtek: Uram, nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk, rögtön hallaniuk kellett az Úr intelmét: Ne
ennek örüljetek, hanem annak, hogy nevetek föl van írva a
mennyben (Lk 10,17.20).
(Nagy Szent Gergely pápa levelezésébõl)
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Május 28., csütörtök
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus a világ missziójának alapfeltételeként a közte és az Atya
közötti egységnek a hívek közötti meglétét jelöli meg. Így lesz
bennünk a szeretet – azaz a Lélek, akivel az Atya szereti a Fiút és a Fiú szereti az Atyát – az a szeretet, mely a megkeresztelteket Istenhez kapcsolja és mely által a megkereszteltek Istenhez kapcsolják a világot. A világ az idõ végsõ beteljesedéséig sosem lesz száz százalékban keresztény, de a keresztényeket arra hívta meg Krisztus, hogy õk is részesei legyenek Isten
missziójának, vagyis ebbõl a szeretetbõl táplálkozva elinduljanak testvéreiknek az Egyházba való összegyûjtésére.
KEZDÕÉNEK
Járuljunk bizalommal a kegyelem trónja elé,
hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk,
amikor segítségre van szükségünk, alleluja.

Zsid 4,16

KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, töltsön el minket ajándékaival Szentlelked, és
mutassa meg rajtunk hatalmas erejét: alakítsa tetszésed szerint
gondolkodásunkat, és segítsen kegyelmével, hogy kövessük
akaratodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 22,30; 23,6–11
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
A fogságban lévõ Pál apostolt Jézus megerõsíti,
hogy Rómában is tanúságot tegyen róla bátorságával.

(Amikor a kis-ázsiai zsidók észrevették Pál apostolt a jeruzsálemi templomban, annyira felizgatták ellene a népet, hogy csak
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a Jeruzsálemben állomásozó római õrség ezredese menthette
meg a haláltól. Letartóztatta ugyanis, és kettõs börtönbe vetette.) Másnap azután az ezredes szerette volna pontosabban
megtudni, hogy a zsidók mivel vádolják. Ezért levétette Pál
bilincseit, összehívta a fõpapokat és az egész fõtanácsot, azután elõvezettette Pált, és eléjük állította. Mivel pedig Pál jól
tudta, hogy (a tanács tagjainak) egyik része a szadduceusok,
másik része viszont a farizeusok közül való, ezért így kiáltott
fel a fõtanács elõtt: „Férfiak, testvérek! Én farizeus vagyok, farizeusok ivadéka. A holtak feltámadásába vetett hitem miatt állok a bíróság elõtt.” Alighogy elhangzottak szavai, vita támadt
a farizeusok és a szadduceusok között. A fõtanács két táborra
szakadt. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs se feltámadás, se angyal, se lélek; a farizeusok viszont mindezt vallják. Ezért nagy lárma keletkezett. A farizeusok pártjából fölemelkedett néhány törvénytudó, és hevesen tiltakozott: „Semmi rosszat sem találunk ebben az emberben. Hátha valami
szellem vagy egy angyal szólt hozzá?” A vita úgy elfajult, hogy
az ezredes már attól félt, hogy Pált széttépik. Ezért katonaságot
hívott, hogy kiragadja õt közülük, és fölvezesse a várba. A következõ éjszaka az Úr megjelent Pálnak, és így szólt: „Légy állhatatos! Mert ahogy Jeruzsálemben tanúságot tettél rólam, úgy
kell tanúságot tenned Rómában is.”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 15,1–2a és 5. 7–8. 9–10. 11 1D2 tónus
Válasz: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Vö. 1. vers vagy: Alleluja. 1. szám
Istenem, oltalmazz engem, mert benned bízom! *
Azt mondom Uramnak: „Istenem te vagy nékem.”
Isten az én osztályrészem és sorsom kelyhe: *
örökségemet tõle várom.
– Védelmezz engem, Istenem, *
hiszen tebenned bízom. Vagy: Alleluja.
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Áldom az Urat, mert tanácsot adott nekem, *
éjjel-nappal erre tanít szívem mélye.
Mindenkor Istent tartom szemem elõtt; *
jobbomon õ áll, semmitõl sem félek.
– Védelmezz engem, Istenem, *
hiszen tebenned bízom. Vagy: Alleluja.
Örvend a szívem, és dalt zeng a lelkem, *
sõt testem is megnyugszik bízva,
mert nem hagyod lelkem az alvilág mélyén, *
és testemnek romlás nem árthat.
– Védelmezz engem, Istenem, *
hiszen tebenned bízom. Vagy: Alleluja.
Megmutatod nekem az élet útját, *
és a végtelen boldogságot, midõn szent orcád látom.
Gyönyörûségre hívtál engem, *
jobbod mellett szünet nélkül.
– Védelmezz engem, Istenem, *
hiszen tebenned bízom. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 10. szám
Jézus mondja: † „Legyenek mindnyájan egyek: amint te,
Atyám, bennem vagy, és én tebenned, * s így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem!”
Jn 17,21
10. tónus
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 17,20–26

Legyenek egyek, amint mi egyek vagyunk!

Abban a idõben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott: Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek
legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy, és én te-
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benned, úgy legyenek õk is mibennünk, és így elhiggye a világ,
hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsõséget, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: én õbennük, te énbennem, hogy így õk is teljesen egyek
legyenek, s megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szereted õket, amint engem szerettél. Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok, s lássák
dicsõségemet, amelyet nekem adtál, mivel már a világ teremtése elõtt szerettél engem. Én igaz Atyám! A világ nem ismert
meg, de én ismerlek, s õk is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen,
és én is õbennük legyek.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, szenteld meg ezeket az adományokat, és elfogadva lelki áldozatunkat, tégy minket neked szentelt örök áldozattá. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl szóló prefáció) J lásd 219. vagy 220. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 16,7
Az igazságot mondom:
jobb nektek, ha elmegyek,
mert ha nem megyek el,
nem jön el hozzátok a Vigasztaló – mondja az Úr, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, a magunkhoz vett szentségek neveljenek
minket, és újítsanak meg erejükkel, hogy megnyerjük örök
ajándékaidat. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

178 ADOREMUS

2020. MÁJUS 29., PÉNTEK

Május 29., péntek
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Jézus, a Jó Pásztor pásztort rendel maga helyett; mielõtt azonban odaengedi Pétert a nyájhoz, kinyitja elõtte a szeretetvallomás kapuját. Ahogy tagadásában ott volt a félelem, az elesés
és a „most már mindegy”, úgy a fõapostol húsvéti hitében
megjelenik a szabad igen, annak a megerõsítése és a „semmi
sem mindegy” vallomása. Péter tagadásában és vallomásában
mi voltunk mindkét helyszínen jelen. Így nekünk is szükségünk van igenjeink megújítására, hogy a követésben el ne fáradjunk, és hogy szemünk elõl ne tévesszük a Pásztort, mert
Isten országának ez a bensõ dinamikája: „követik a Bárányt,
amerre csak megy; õk megváltást nyertek az emberek közül,
zsengéül Istennek és a Báránynak” (Jel 14,4).
KEZDÕÉNEK
Jel 1,5–6
Krisztus szeretett minket,
saját vérével mosta le vétkeinket,
Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett minket,
alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te Krisztus megdicsõítésével és a Szentlélek megvilágosító kegyelmével feltártad elõttünk az örökkévalóság kapuját. Kérünk, tökéletesítsd bennünk e nagy ajándékoddal az
õszinte vallásosságot, és növeld hitünket. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 25,13b–21
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Fesztusz helytartó és Agrippa király beszélget Pál apostolról,
aki a meghalt, de feltámadt Jézust hirdeti.
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Amikor Pál apostol fogságban volt Cezáreában, Agrippa király
és nõvére, Bereniké odaérkezett, hogy üdvözölje Fesztuszt, az
új helytartót. Már több napja ott idõztek, amikor Fesztusz szóvá tette a király elõtt a fogoly Pál ügyét: „Elõdöm, Félix, itt hagyott egy foglyot. Amikor Jeruzsálemben voltam, a fõpapok és
a vének hozzám fordultak ügyében, és elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiak senkit sem szoktak kiszolgáltatni, amíg a vádlottat nem szembesítik vádlóival, és alkalmat
nem adnak neki, hogy védekezhessék a vád ellen. Mikor aztán
többen idejöttek, másnap késedelem nélkül a bírói székbe ültem, és elõvezettettem azt az embert. Amikor a vádlók elõálltak, semmi olyan vádat nem hoztak fel ellene, amelyet én bûnnek minõsíthettem volna. Csak vallásukkal kapcsolatban volt
vele valami vitájuk, meg egy bizonyos Jézus nevû halottat emlegettek, akirõl Pál azt állította, hogy él. Ezekben a vitapontokban nem tudtam eligazodni. Ezért megkérdeztem tõle, hajlandó-e fölmenni Jeruzsálembe, hogy ott ítélkezzenek fölötte ebben az ügyben. Pál azonban föllebbezett, és azt kívánta, hogy
ügyét küldjem a császárhoz. Úgy rendelkeztem tehát, hogy
tartsák õrizetben, míg el nem küldöm a császárhoz.”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 102,1–2. 11–12. 19–20ab 11. tónus
Válasz: Az Úr a mennyben állította fel trónusát: * uralkodik a
mindenségen. 19. vers vagy: Alleluja. 11. szám
Áldjad, lelkem, az Urat, *
egész bensõm az õ szent nevét áldja.
Áldjad, lelkem, az Urat, *
és ne feledd, hogy hozzád milyen jó volt.
– Az Úr a mennyben állította fel trónusát: *
uralkodik a mindenségen. Vagy: Alleluja.
Mert amilyen messze van az ég a földtõl, *
olyan nagy a szeretete az õt félõk iránt,
és amilyen távol van napkelet napnyugattól, *
olyan messzire veti el vétkeinket.
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– Az Úr a mennyben állította fel trónusát: *
uralkodik a mindenségen. Vagy: Alleluja.
Az Úr a mennyben állította fel trónusát, *
királyi hatalmával uralkodik a mindenségen.
Mind, ti, angyalai, áldjátok az Urat, *
ti, hatalmasok, akik teljesítitek parancsát.
– Az Úr a mennyben állította fel trónusát: *
uralkodik a mindenségen. Vagy: Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 1. szám
A Szentlélek mindenre megtanít titeket, * eszetekbe juttat
Jn 14,26
1D2 tónus
mindent, amit mondtam nektek.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 21,15–19

Legeltesd juhaimat! Legeltesd bárányaimat!

Amikor (feltámadása után egy alkalommal) Jézus megjelent tanítványainak, és velük étkezett, megkérdezte Simon Pétertõl:
„Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” Péter
így szólt: „Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek.” Erre Jézus azt
mondta neki: „Legeltesd bárányaimat!” Aztán újra megkérdezte tõle: „Simon, János fia, szeretsz te engem?” Õ azt felelte:
„Igen, Uram, tudod, hogy szeretlek!” Erre azt mondta neki:
„Legeltesd juhaimat!” Majd harmadszor is megkérdezte tõle:
„Simon, János fia, szeretsz engem?” Péter elszomorodott, hogy
harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?”, és ezt válaszolta: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek!”
Jézus pedig ismét ezt mondta: „Legeltesd juhaimat! Bizony, bizony, mondom neked: Amikor még fiatal voltál, felövezted
magad, és oda mentél, ahová akartál. De ha megöregszel, kiterjeszted karjaidat. Más fog felövezni téged, és oda visz, ahova
nem akarod.” Azt jelezte e szavakkal, hogy (Péter) milyen ha-
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lállal dicsõíti majd meg az Istent. Azután még hozzátette: „Kövess engem!”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, tekints irgalmasan néped áldozatára, és
hogy kedves legyen elõtted, a Szentlélek eljövetele tisztítsa
meg lelkünket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl szóló prefáció) J lásd 219. vagy 220. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 16,13
Midõn eljön az igazság Lelke,
megtanít titeket minden igazságra – mondja az Úr, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, üdvözítõ szentséged megtisztít és táplál minket.
Add, kérünk, hogy ez a nekünk ajándékozott táplálék segítsen
el bennünket az örök életre. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
* * *
Az Úr azt parancsolta, hogy kereszteljenek az Atya és a Fiú
és a Szentlélek nevében, vagyis az Alkotó, az Egyszülött és
az Ajándék megvallásában.
Egy a mindenség Alkotója. Egy ugyanis az Atyaisten, tõle
van minden; egy az Egyszülött, a mi Urunk, Jézus Krisztus, általa lett minden; és egy a Szentlélek, mindenben õ az
Ajándék.
Minden dolog a maga természete szerint van elrendezve:
egy a Hatalom, akibõl ered minden; egy a Fiú, aki által valósul meg minden; és egy az Ajándék, akiben reménységünk
beteljesedik. Semmi sem hiányzik az ekkora teljességbõl,
minthogy benne – az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben
– van az Öröklét végtelensége, látás a Képmásban és az
Ajándék boldogító birtoklása.
(Szent Hiláriusz püspöknek
„A Szentháromság” címû értekezésébõl)
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Szent VI. Pál pápa

(liturgikus szín: fehér)

Amennyiben Szent VI. pál pápáról kívánnak megemlékezni, a
fenti mise helyett a következõ misét lehet mondani:
KEZDÕÉNEK
Kiválasztotta, és fõpapjává szentelte õt az Úr;
megnyitotta kincstárát, és elhalmozta õt kegyelmeivel.
Alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te úgy rendelted, hogy Szent VI. Pál
pápa mint legfõbb pásztor vezesse híveidet, és mindnyájunk
lelki javát szolgálja szavával és példájával. Közbenjárására oltalmazd Egyházadban a lelkipásztorokat és a gondjukra bízott
nyájat, s vezesd õket az örök üdvösség útjára. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 176. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Felajánljuk neked, Istenünk, ezt a dicsõítõ áldozatot szentjeid
emlékezetére. Közbenjárásukban bizakodva remélünk a jelen
és a jövõ bajoktól szabadulást. Krisztus, a mi Urunk által.
– Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy a szentekrõl szóló prefáció) J lásd 205. o. vagy 208. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Vö. Jn 10,11
A jó pásztor életét adta juhaiért. Alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa fel bennünk az odaadó szeretet lángját, amely
Szent VI. Pál pápát képessé tette arra, hogy egész életét az Egyház szolgálatára szentelje. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
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Május 30., szombat
Köznap

(liturgikus szín: fehér)

ÚTRAVALÓ
Péter, alighogy megkapta az Úr ráruházott hatalmát, hátrafelé tekint, holott éppen azt mondta a Mester, az ilyen ember
nem alkalmas Isten országára (vö. Lk 9,62). Krisztus talán
számított is erre, éppen ezért a hivatalviselés által formálja. A
mennybemenetelt és a végsõ idõt összekötõ úton Jézus szüntelenül alakítja, neveli nem csak Pétert, hanem az egész Egyházat. De ebben a kapcsolatban sok mindent és sok mindenkit
magunk mögött kell hagynunk, el kell veszítenünk azért, hogy
szem elõl ne veszítsük azt, ami egyedül lényeges. És ha ebben
megerõsödtünk, akkor kapjuk vissza új és sokszoros módon a
neki ajándékba adott dolgokat, ügyeket, személyeket.
KEZDÕÉNEK
ApCsel 1,14
Az apostolok egy szívvel-lélekkel, állhatatosan
imádkoztak az asszonyokkal,
Jézus Anyjával, Máriával és rokonaival együtt, alleluja.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható Istenünk, a húsvéti szent idõ végén kérünk, segíts,
hogy kegyelmedbõl a feltámadás hite szerint alakítsuk erkölcseinket és életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
ApCsel 28,16–20. 30–31
SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteibõl.
Pál apostol Rómában, fogolyként is hirdeti az Isten országát.

Rómába érkezésünk után Pál engedélyt kapott, hogy saját szállásán maradhasson egy katona õrizete alatt. Harmadnapra magához kérette a legtekintélyesebb zsidókat. Amikor összejöttek,
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így szólt hozzájuk: „Férfiak, testvérek! Én semmit sem vétettem a nép vagy atyáink szokásai ellen, mégis bilincsbe verve
adtak át Jeruzsálemben a rómaiak kezére. Õk kivizsgálták
ügyemet, és szabadon akartak bocsátani, mert semmi okot sem
találtak, amiért halálra ítéljenek. A zsidók tiltakozása miatt
azonban kénytelen voltam a császárhoz föllebbezni, de nem
azért, mintha népemet vádolni akarnám. Ez az oka annak,
hogy látni kívántalak titeket, és néhány szót akartam szólni
hozzátok. Ezt a bilincset ugyanis a választott nép reménysége
miatt rakták rám.” Két álló esztendeig maradt Pál apostol a bérelt szállásán. Mindenkit fogadott, aki csak fölkereste. Hirdette
nekik az Isten országát, és bátran, akadálytalanul tanított
Urunkról, Jézus Krisztusról.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
10,4. 5 és 7
2. tónus
Válasz: Minden igaz lelkû ember * látni fogja arcodat, Uram.
Vö. 7b vers vagy: Alleluja. 2. szám
Szent templomában van az Isten, *
az Úr trónja a mennyben áll.
Rátekint szeme a szegényre, *
pillantása az emberek fiait vizsgálja.
Hívek: Minden igaz lelkû ember *
látni fogja arcodat, Uram. Vagy. Alleluja.
Az Úr megvizsgálja az igazat és a bûnöst, *
utálja azt, aki az erõszakot kedveli.
Az Úr igaz: az igazságot kedveli, *
az igazak meglátják az õ arcát.
Hívek: Minden igaz lelkû ember *
látni fogja arcodat, Uram. Vagy. Alleluja.
ALLELUJA
Alleluja. 5. szám
Jézus mondja: † „Az Igazság Lelkét küldöm nektek. * Õ minJn 16,7.13
5. tónus
den igazságra megtanít titeket.”
Alleluja.
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EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 21,20–25

János apostol vallja, hogy igaz az õ tanúsága Jézusról.

Amikor feltámadása után Jézus még együtt volt övéivel, Péter
látta egyszer, hogy utána jön az a tanítvány, akit Jézus szeretett.
Az, aki a vacsorán odahajolt hozzá, és megkérdezte: „Uram, ki
az, aki téged elárul?” Ennek láttára Péter Jézushoz fordult:
„Uram, hát õvele mi lesz?” Jézus így felelt: „Ha azt akarom,
hogy így maradjon, amíg el nem jövök, mit törõdöl vele? Te
csak kövess engem!” Így a tanítványok között elterjedt az a vélemény, hogy ez a tanítvány nem hal meg. Jézus azonban nem
azt mondta: „Nem hal meg”, hanem: „Ha azt akarom, hogy így
maradjon, amíg el nem jövök, mit törõdöl vele?” Ez az a tanítvány, aki tanúságot tesz minderrõl, és ezeket írta. Tudjuk, hogy
igaz az õ tanúsága. Jézus még sok mást is cselekedett. Ha
egyenként mind megírnák, azt hiszem, az egész világ sem tudná befogadni a könyveket, amelyeket írni kellene.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, készítse fel szívünket a szent áldozat bemutatására a ránk áradó Szentlélek, mert benne nyerjük el bûneink bocsánatát Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl szóló prefáció) J lásd 219. vagy 220. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
A Szentlélek majd megdicsõít engem,
mert az enyémbõl kapja, amit kijelent nektek
– mondja az Úr, alleluja.
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Irgalmas Istenünk, hallgasd meg imádságunkat, hogy amint a
régi áldozatok helyett újat rendeltél nekünk, ugyanúgy mi is
vessük le a régi embert, és megszentelt szívvel szülessünk újjá.
Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Szent István király ereklyéinek átvitele
(liturgikus szín: fehér)
Amennyiben Szent István király ereklyéinek átvitelérõl kívánnak megemlékezni, a fenti mise helyett a következõ misét lehet
mondani:
KEZDÕÉNEK
Fenntartottad jobbomat, Uram,
szándékod szerint vezérelsz engem,
és végül is befogadsz a dicsôségbe.

Vö. Zsolt 72,24

KÖNYÖRGÉS
Szentek csodálatos fényessége, Istenünk, te Szent István király
dicsõséges jobbját gondviselõ szereteteddel megõrizted számunkra. Add, hogy oltalmának szüntelenül örvendjünk. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
– Ámen.
IGELITURGIA J lásd a fenti misénél 183. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, áldozatos lélekkel hozzuk eléd adományainkat: legyenek kedvesek elõtted Szent István király tiszteletére,
és irgalmadból váljanak üdvösségünkre. Krisztus, a mi Urunk
által. – Ámen.
EUCHARISZTIKUS IMA (Húsvéti vagy Urunk mennybemenetelérõl szóló prefáció) J lásd 219. o vagy 220. o. vagy:
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(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
Te Szent István királyt adtad vezetõnknek az igazság útján,
hogy meglássuk az éji homályban a krisztusi hajnal fényét, és
egyenes ösvényen járva, örök hazát és otthont leljünk. Õ megtanított, hogy levessük magunkról a régi embert, és kõsziklára
építsünk országot és életet, hogy minden vihart rendületlenül
álljunk, Krisztus, a mi Urunk által.
(És) Ezért nemzetünk szentjeivel és az üdvözült lelkek egész
seregével együtt most és mindörökké hálás szívvel zengjük, és
hangos szóval mondjuk (énekeljük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Isten, aki magot ad a magvetõnek
és kenyeret táplálékul az éhezõknek,
megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét.

2Kor 9,10

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, Szent István király emlékét ünnepelve menynyei ajándékaidban részesítettél bennünket. Add, hogy amit
mulandó életünkben magunkhoz vettünk, azt elsõ szent királyunk közbenjárására az örök boldogságban is elnyerjük. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
* * *
Egy bizonyos Mercurius nevû szerzetes (...) szomorú arccal
ült a kórusban, egy fehér ruhába öltözött ifjú összecsavart
szövetet adott át neki, mondván: „Rád bízom ezt megõrzésre, s ha eljön az idõ, felfedésre.” A szent szolgálat végeztével
a szerzetes az épület sarkában a szövetet kibontotta, s elsápadt, hogy Isten emberének ép kezét, rajta a csodás mívû
gyûrûvel meglátta; (...) végül, hogy közeledett a kinyilvánítás ideje, a királlyal is közölte. Ez a püspököket és Magyarország elsõ embereit csakhamar összehívatta, s miután ott
Krisztus sok csodás jótéteményét pazarolta, õ az ünnepélyes
napot Isten embere jobbjának felemelésére meghatározta.
(Szent István legendájából, amelyet Hartvilt püspök írt meg)
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BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK Róm 5,5; 10,11
Vagy: Ho 98; ÉE 567
Isten szeretete kiáradt szívünkbe
a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja.
KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o. vagy ÉE 418
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, rendelésed szerint ötven napon át ünnepeltük húsvét szent titkát. Add, hogy a világon szétszóródott sokféle nemzet mennyei segítségeddel közös nyelvre találjon, és neved megvallásában egyesüljön. A mi Urunk, Jézus
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
Vagy:
Mindenható Istenünk, add, hogy felragyogjon fölöttünk dicsõséged fénye, és Szentlelked világossága bátorítsa azok szívét,
akik kegyelmedbõl újjászülettek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
OLVASMÁNY Mózes elsõ könyvébõl.

Ter 11,1–9

A helyet, ahol az Úr összezavarta az egész föld nyelvét, Bábelnek nevezik.

A föld egynyelvû és egyazon beszédû volt. Amikor (Noé leszármazottai) keletrõl elindultak, Sineár földjén találtak egy
síkságot, és ott letelepedtek. Így szóltak egymáshoz: „Gyertek,
csináljunk téglát, és égessük ki.” A tégla épületkõ gyanánt szol-
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gált, a szurok pedig kötõanyagul. Azután így szóltak: „Rajta,
építsünk várost és tornyot, amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk nevet magunknak, és ne szóródjunk szét a földön!” Akkor az Úr leszállt, hogy megnézze a várost és a tornyot, amelyet az emberek építettek, és így szólt: „Íme, egy népet alkotnak és egy nyelvet beszélnek. Ez csak a kezdete tevékenységüknek. Ezután semmi sem lesz lehetetlen, aminek megvalósítását elgondolják. Ezért szálljunk le, és zavarjuk össze nyelvüket, hogy senki ne értse a másik nyelvét!” Az Úr tehát szétszórta õket onnét az egész földön, s abba kellett hagyniuk a város
építését. Ezért nevezik azt Bábelnek, mivel az Úr ott zavarta
össze az egész föld nyelvét, és onnét szórta szét õket az Úr az
egész földön.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
Vagy:
OLVASMÁNY
Kiv 19,3–8a 16–20b
OLVASMÁNY Mózes második könyvébõl.
Az Úr leszállt a Sínai-hegyre, az egész nép elõtt.

Amikor a választott nép a Sínai-hegy lábához ért, és ott tábort
ütött, Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyrõl így szólt
hozzá: „Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak:
»Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hoztalak titeket sasszárnyakon ide, magamhoz. Ha tehát hallgattok
szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem
lesztek.« Ezeket a szavakat add tudtára Izrael fiainak.”
Mózes elment, összehívta a nép véneit, és közölte velük mindazokat a szavakat, amelyeket az Úr reá bízott. Az egész nép egy
szívvel válaszolt: „Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt.” Harmadnap virradatkor mennydörgés és villámlás tört
ki, sötét felhõ telepedett a hegyre, és hatalmas harsonazúgás
hangzott fel. A táborban az egész nép megremegett. Mózes kivezette a népet a táborból Isten elé, s õk a hegy lábánál helyezkedtek el. Az egész Sínai-hegyet füst borította be, mivel az Úr
tûzben szállt le rá. A füst úgy szállt fel, mint az olvasztókemen-
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ce füstje, s az egész hegy hevesen megrendült. A trombitaharsogás egyre erõsödött. Mózes beszélt, és az Úr felelt a mennydörgésben. Az Úr leszállt a Sínai-hegyre, a hegy csúcsára, és
felhívta oda Mózest.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
Vagy:
OLVASMÁNY
OLVASMÁNY Ezékiel próféta könyvébõl.

Ez 37,1–14

Ti, kiszáradt csontvázak, éltetõ leheletet adok belétek, és megelevenedtek.

Az Úr keze megragadott engem, és lelke által az Úr kivezérelt,
és a völgybe vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezetett a
csontok között mindenfelé. Tömérdek volt belõlük a völgyben,
és teljesen ki voltak száradva. Az Úr így szólt hozzám: „Emberfia, életre kelnek még ezek a csontok?” Így feleltem: „Uram, Istenem, te tudod.” Ekkor így folytatta: „Jövendölj ezekrõl a
csontokról! Így beszélj: Ti, kiszáradt csontvázak, halljátok az Úr
szavát! Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak: Íme, éltetõ leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ellátlak inakkal, és húst növesztek rajtatok, bõrrel borítalak titeket, és éltetõ leheletet adok nektek, és élni fogtok. Akkor megtudjátok,
hogy én vagyok az Úr.” És én jövendöltem, miként a parancs
szólt. S lám, amint jövendöltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam: ín és
hús került rájuk, és bõr vonta be õket, de éltetõ lehelet még
nem volt bennük. Ekkor így szólt hozzám: „Jövendölj az éltetõ
leheletrõl, jövendölj, emberfia, mondd az éltetõ leheletnek: Ezt
mondja az Úr, az Isten: Gyere elõ a négy szél hazájából, és fújj
ezekre a megöltekre, hogy megelevenedjenek.” Ekkor jövendöltem, amint megparancsolta nekem, és éltetõ lehelet szállt
beléjük, életre keltek, talpra álltak: egy igen nagy sereg. Akkor
így szólt hozzám: Emberfia, ezek a csontok: Izrael egész háza.
Lám, azt mondják: „Elszáradt a csontunk, oda a reményünk,
végünk van.” Jövendölj ezért, és így beszélj: Ezt mondja az Úr,
az Isten: Íme, kinyitom sírjaitokat, én népem, és elvezetlek ben-
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neteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket
sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek.
Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én,
az Úr mondom ezt, és végbe is viszem – mondja az Úr.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
Vagy:
OLVASMÁNY
OLVASMÁNY Joel próféta könyvébõl.

Joel 3,1–5

Még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban.

Így szól az Úr:
Kiárasztom lelkemet minden testre. Fiaitok és leányaitok jövendölni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok meg látomást látnak. Sõt, még a szolgákra és szolgálókra is kiárasztom lelkemet azokban a napokban.
Égen és földön jeleket mutatok, vért és tüzet, füstoszlopokat. A
nap elsötétedik, a hold vérré változik, mielõtt eljön az Úr nagy
és rettenetes napja.
Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül, mert – amint
megmondta az Úr – Sion hegyén és Jeruzsálemben lesz a menedék a menekültek számára, akiket meghív az Úr.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 103,1–2a 24 és 35c 27–28. 29bc–30
8G tónus
Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, * újítsd meg a föld
színét. Vö. 30. vers vagy Alleluja. 8. szám
Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! *
Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Fenségbe és ékességbe öltözöl, *
sugárzó fény a te köntösöd.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
Mily sokrétû a te mûved, Uram, *
bölcsességgel alkottál mindent.
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Teremtményeid betöltik a földet, *
mondj áldást, lelkem, az Úrnak.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
Mindenek tõled várják, *
hogy enniök adj kellõ idõben.
Összegyûjtik, amit nekik juttatsz, *
megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
Ha megvonod éltetõ erõdet, *
elpusztulnak, és a porba térnek.
Ám ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, *
és a föld színét megújítod.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk, *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
SZENTLECKE

Róm 8,22–27

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébõl.
A Szentlélek könyörög bennünk, emberi szóval
ki nem fejezhetõ fohászkodással.

Testvéreim! Az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. De nemcsak a természet, hanem mi magunk is, akik a Lélek
csíráit bensõnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli. De a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még
nem látunk, várjunk állhatatosan! Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a Lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A Lélek azonban maga könyörög
bennünk, emberi szóval ki nem fejezhetõ fohászkodással. Isten
pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a
Lélek, mert õ Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted
8G tónus
tüzét gyullaszd föl bennünk.
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 7,37–39

Az élõ víz folyama a Szentlélek!

A sátoros ünnep utolsó, nagy napján megállt Jézus, és felkiáltott: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! Aki hisz
bennem, annak, amint az írás mondja, az élõ víz folyamai törnek elõ szívébõl.” Ezt Jézus a Lélekrõl mondta, akit késõbb elnyertek a benne hívõk. Ekkor ugyanis még nem jött el a Lélek,
mert Jézus még nem dicsõült meg.
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, miként az apostolok is közösen imádkozva várták a vigasztaló Szentlelket!
Lektor: 1. Urunk, világosítsd meg értelmünket, és erõsítsd
meg akaratunkat Szentlelked által!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Urunk, töltsd el a szeretet tüzével Szentatyánkat, N.
pápát, püspökeinket és papjainkat Szentlelked által!
– Kérünk téged...
3. Urunk, áraszd el hazánkat és népünk vezetõit békességeddel és áldásoddal Szentlelked által!
– Kérünk téged...
4. Urunk, vezesd el a földkerekség népeit a testvéri
egységre Szentlelked által! – Kérünk téged...
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5. Urunk, adj lelkierõt a szenvedõknek, vigasztalást az
árváknak és az özvegyeknek, tanácsot a bajbajutottaknak Szentlelked által! – Kérünk téged...
Pap: Jóságos Atyánk! Öntsd lelkünkbe Szentlelked ajándékait,
és add, hogy az õ csodálatos egyesítõ ereje mindnyájunkat testvéri szeretetben kapcsoljon össze. Krisztus, a
mi Urunk által. – Ámen.

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o.
Ho 259/1.,2.,3.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, áraszd el Szentlelked áldásával ezeket az áldozati adományokat. Fakadjon belõlük Egyházadban a szeretet, amely az egész világ elõtt bizonyítja, hogy valóban megváltottál minket. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
PREFÁCIÓ J lásd az ünnepi misében: 203. o.
EUCHARISZTIKUS IMA (Római kánon) J lásd 226. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Jn 7,37
Vagy: Ho 112/1.,2.
Az ünnep utolsó napján Jézus a templomban
hangos szóval hirdette:
Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, magunkhoz vett ajándékaid szüntelenül táplálják
bennünk annak a Szentléleknek tüzét, akit az apostolokra csodálatosan kiárasztottál. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
A szentmise véget ért. Menjetek békével!
– Istennek legyen hála!
Kivonulásra: Ho 99/1.,2.
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Pünkösdvasárnap
2020. május 31.
(liturgikus szín: piros)
z Úr Lelke betölté a földkerekséget – énekeljük
a pünkösdi mise introitusában. Ez a mondat
egyrészt elénk idézi a teremtés kezdetét: „Isten
Lelke a vizek fölött lebegett” (Ter 1,2), másrészt
emlékeztet a szent sátor fölé való alászállására, Mária beárnyékolására. Ma pedig mindezek egyetemessé tételét ünnepeljük a húsvét misztériumában: „Vegyétek a Szentlelket!”
(Jn 20,22) Mert ahogy Isten magáénak ismeri el a teremtést,
lefoglalja Izraelt és Máriát, most a tanítványok részesednek
ebben a lefoglalásban.
A tanítványok Lélekben való részesedése egész világra kiterjedõ küldetésük kiindulópontja. A misszió immár nem csak Izrael közösségébe irányítja õket, hanem az egész világra, nem
egy-egy alkalommal kell próbálkozniuk ezzel, ahogy Jézus
küldte õket földi élete során, hanem létük lesz az Úr jelenlétének hordozója a világ számára. Mindaz, amit Isten személyes
ajándékként elültetett bennük vagy ajándékként nekik adott a
Jézussal való találkozásban, innentõl nem csupán egyéni élmény vagy egy szûk kör visszaemlékezése, hanem olyan ajándék, amivel be kell tölteniük a földkerekség minden pontját.
Az Apostolok Királynõje ebben is a tanítványok elõtt áll.
Gondoljuk csak meg, mit élhetett át a Szûzanya abban a hittapasztalatban, hogy az a test, amely méhében szövõdött egybe, akit õ megszült és akinek látta halálát, akit kezében tartott élete kezdetén, majd végpontján, húsvét után számára is
a Fiát korábban megtagadó tanítványok szavára lesz elérhetõvé és jelenvalóvá; csak az õ közbejöttükkel érheti el – de általuk elérheti – Krisztusát. Mária itt is ugyanolyan odaadó
és befogadó, mint az angyal látogatásánál: anyai hivatását
most is átadja, hogy a Lélek ebbõl részesítse az Egyházat. A
tanítványok tanítványa lesz, aki hordozta a világmindenség
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Urát. A Szûzanyának ez a jelenléte a legragyogóbb példa a
pünkösd utáni Egyházban.
„A nekünk ajándékozott Szentlélek által kiáradt szívünkbe
az Isten szeretete” (Róm 5,5). Szent Pálnak ez a kijelentése
kettõs jelentéssel bír: mert e szerint egyrészt az a szeretet
áradt ki, amivel az Atya szeret bennünket, másrészt az, amivel mi is képesek vagyunk szeretni az Atyát. A Lélekkel eltelt
tanítvány Istene nem kizárólag teremtõ, aki iránt köteles hódolattal tartozik teremtettsége okán, hanem Atya, akit fiakként szerethetünk. És nem csupán egymást szerethetjük úgy,
ahogy Jézus szeretett minket – miként ezt a mondatot megõrizte számunkra a jánosi hagyomány –, hanem a Lélekben
való részesedés megadja azt az ajándékot is, hogy a teremtett
világ felõl, a Fiú szeretetével vegyük körül az Atyát. Ez is a
Lélek földkerekséget betöltõ jelenlétének ajándéka, hatása.
A Lélek így teljesíti be és igazolja Jézus mondását: „jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem
jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm õt hozzátok”
(Jn 16,7). Mert a Lélek kiárasztása az új teremtés kezdete,
ami visszaadja a bûnbeeséssel elvesztett istenfiúi életet, ezért
Jézus – miként a Teremtõ a teremtéskor – „tanítványaira lehelt”, és elküldte õket a kiengesztelõdés szolgálatára; megkapták a Szentlelket mint az újjáteremtettség foglalóját. A
közelmúltban egy haldoklónál jártam, aki messze távolodott
Istentõl, betegségében hosszú ideje nem kommunikált, és látogatásom után sem volt már semmi kapcsolata a világgal.
Amikor viszont fölé hajolva megkezdtem a bánatima szavait,
õ tisztán és érthetõen vitte tovább, mintegy tõlem átvéve a
folytatást: „…bánom minden bûnömet, amelyekkel megbántottam a Jóistent… Fia Lelkét árasztotta szívünkbe az Isten,
aki azt kiáltja: Abba, Atyánk” (Róm 8,15).
Isten Szentlelke foglalt le minket a keresztség és a bérmálás szentségében, és ez a pecsét mélyebben megjelöl, mint
azt magunktól gondolnánk. Belénk árasztott Lelke – ha engedjük szóhoz jutni – „megdicsõíti bennünk az Atyát”
(vö. Jn 17,10.22–23).
Kálmán Peregrin OFM
pasaréti plébános

ADOREMUS 197

PÜNKÖSDVASÁRNAP
BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK
Bölcs 1,7
Vagy: Ho 98; ÉE 567
Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget,
és aki egybefogja a mindenséget,
tud minden szóról, alleluja.
Vagy:
Isten szeretete kiáradt szívünkbe
a bennünk lakó Szentlélek által, alleluja.

Róm 5,5; 10,11

KÖSZÖNTÉS J lásd 212. o.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY J lásd 212. o.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o. vagy ÉE 418
DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te a mai szentséges ünnepen Egyházadat és általa a
világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a
Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét
isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY
OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteibõl.

ApCsel 2,1–11

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen (az emeleti teremben) mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen
zúgás támadt az égbõl, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tûntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezd-
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tek beszélni, ahogyan a Lélek indította õket. Ez idõ tájt vallásos
férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népbõl az ég alatt.
Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verõdött össze. Nagy
volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta,
amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették: „Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek?
Hogyan hallhatja hát õket mindegyikünk a saját nyelvén,
amelyben született? Mi, pártusok, médek, elamiták; és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának,
Frígiának és Pamfíliának lakói; Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékérõl és Rómából való zarándokok; zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok: mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!”
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
VÁLASZOS ZSOLTÁR
8G tónus

103,1ab és 24ac 29bc–31. 34

Válasz: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld
színét. Vö. 30. vers vagy Alleluja. 8. szám
Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! *
Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.
Mily sokrétû a te mûved, Uram! *
teremtményeid betöltik a földet.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
Ha megvonod éltetõ erõdet, *
elpusztulnak és a porba térnek.
Ám ha újra kiárasztod Lelkedet, életre kelnek, *
és a föld színét megújítod.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
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Dicsõség legyen az Úrnak örökkön-örökké, *
örül az Úr minden mûvének.
Legyen elõtte kedves az énekem, *
gyönyörûségemet õbenne találom.
– Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: *
újítsd meg a föld színét. Vagy: Alleluja.
SZENTLECKE
1Kor 12,3b–7. 12–13
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt
elsõ levelébõl.
Mi mindannyian egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által.

Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: „Jézus az Úr!”, csak
a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr
ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben
mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki
azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár
rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
SZEKVENCIA
Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennybõl érzenünk fényességed sugarát!
Jöjj, szegények Atyja, te, bõkezûség Istene, lelkünk fényed hassa át!
Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak
vigasztalás.
Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek
napja légy!
Ihleted, ha fényt nem ad, emberszívben ellohad minden élõ,
minden ép.
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Mosd meg, ami szennyezett, aszúságra hints vizet, orvosold
a sebhelyet!
Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévelyeg!
Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet!
Jámbornak jutalmazást, engedj boldog kimúlást, mindörökké
mennyeket! Ho 97
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jöjj el, Szentlélek Isten, † töltsd el híveid szívét, * és szereteted
8G tónus
tüzét gyullaszd föl bennünk!
Alleluja.
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 20,19–23

Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.
Vegyétek a Szentlelket!

Amikor a hét elsõ napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus
megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és
így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte
el a tanítványokat. Jézus megismételte: „Békesség nektek!
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” E
szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bûneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HOMÍLIA
HITVALLÁS J lásd 215. o.
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HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy áraszsza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az Egyházban egyesít a Szentlélek!
Lektor: 1. Vezesd, Urunk, Egyházadat az igazság, a szeretet és
a lelki egység útján!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Õrizd meg Szentatyánkat, N. pápát testi-lelki épségben néped kormányzására! – Kérünk téged...
3. Áraszd Szentlelked ajándékait az Egyház püspökeire és papjaira! – Kérünk téged...
4. A bérmálkozásra készülõknek add a Szentlélek megvilágosító és megerõsítõ kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj állhatatosságot! – Kérünk téged...
5. Adj a széthúzó világnak igaz békességet és õszinte
egyetértést! – Kérünk téged...
6. Add Szentlelked vigasztalását a betegeknek és a
szenvedõknek! – Kérünk téged...
Pap: Urunk és Istenünk! Te pünkösd ünnepén hõsi lelkülettel
ajándékoztad meg az apostolokat. Áraszd Szentlelkedet
mindnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk! Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
Vagy:
Pap: Kérjük, testvéreim, a Szentlelket, a hét ajándék Istenét,
hogy árassza kegyelmi ajándékait az Egyházra és az
egész világra!
Lektor: 1. Bölcsesség Lelke, segítsd Szentatyánkat, a hittudósokat és a hit tanítóit, hogy meggyõzõen hirdessék
igazságaidat! – Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Értelem Lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az
igazi értékek felismerésére és megbecsülésére!
– Kérünk téged...
3. Jótanács Lelke, segítsd a bizonytalankodókat, hogy
eligazodjanak az eszmék zûrzavarában!
– Kérünk téged...
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4. Tudomány Lelke, segíts, hogy az e világi tudományok mellett az örök igazságok megismerését is igényeljük! – Kérünk téged...
5. Jámborság Lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és
szeressünk imádkozni! – Kérünk téged...
6. Erõsség Lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjáról! – Kérünk téged...
7. Az Úr Félelmének Lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt!
– Kérünk téged...
Pap: Szentlélek Úristen! Te az elsõ pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az Egyházra; világosítsd meg ma is a
hívõket és nem hívõket egyaránt, hogy az igazságot
keressék, felismerjék és meg is valósítsák. Aki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. – Ámen.

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE J lásd 218. o.
Ho 98, ÉE 128
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a
Szentlélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson
meg minden igazságra, amint szent Fiad megígérte. Aki él és
uralkodik mindörökkön-örökké. – Ámen.
PREFÁCIÓ Pünkösd szent titkáról
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon
elküldted a Szentlelket azoknak, akiket az egyszülött Fiaddal
való közösség révén gyermekeiddé fogadtál. A Szentlélek pünkösdkor, az Egyház születése napján minden népre kiárasztotta az istenismeret fényét, és a sok különbözõ nyelvû embert az
egy közös hit megvallásában egyesítette.
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A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, és a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok a te
dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
EUCHARISZTIKUS IMA (Római kánon) J lásd 226. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
ApCsel 2,4. 11
Vagy: Ho 127; ÉE 570
Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek,
és hirdették Isten nagy tetteit, alleluja.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te bõségesen árasztod Egyházadra mennyei ajándékaidat. Õrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen mûködjék, és a
lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, a
mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
Isten, a világosság Atyja, aki a mai napon a vigasztaló Szentlélek kiárasztásával megvilágosította a tanítványok lelkét, örvendeztessen meg titeket áldásával, és töltsön el mindenkor gazdagon ugyanazon Szentlélek ajándékaival! – Ámen.
A tanítványok fölött megjelenõ csodálatos tûz ereje tisztítsa
meg szíveteket minden rossztól, és árassza el ragyogó fényességével! – Ámen.
És aki az egy közös hit megvallásában egyesíti a számtalan, különbözõ nyelvû embert, adjon nektek állhatatosságot a hitben,
és a hit által vezessen el a remény állapotából az õ boldogító
színelátására! – Ámen.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
A szentmise véget ért. Menjetek békével, alleluja, alleluja!
– Istennek legyen hála, alleluja, alleluja!
Kivonulásra: Ho 102, ÉE 124
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Templomszentelés évfordulóján
A FELSZENTELT TEMPLOMBAN (liturgikus szín: fehér)
KEZDÕÉNEK
Csodálatos vagy, Isten, szentélyedben!
Urunk ad népének hatalmat és erõt;
áldott a mi Istenünk!

Zsolt 67,36

DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének
napját lelkünk javára évente megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgõ szavát. Add, hogy errõl a helyrõl mindig tiszta
áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bõséges kegyelme áradjon. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
HITVALLÁS J lásd 215. o.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk, megemlékezünk arról a napról, amelyen házadat dicsõséggel és szentséggel betöltötted. Kérünk, add meg
nekünk, hogy magunk legyünk benne a neked mindig kedves
áldozat. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
PREFÁCIÓ Isten templomának, az Egyháznak misztériuma
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig
és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges
Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Mert megadod nekünk, hogy látható szentélyt építsünk, mely
Isten és ember kegyelmi kapcsolatának csodálatos jelképe és
színhelye, és ide várod jóságos atyai szívvel az élet zarándokútját járó népedet. Te itt építesz minket élõ templommá, és gyarapítod a világszerte elterjedt Egyházat, Krisztus testét, hogy a
békérõl szóló látomás a mennyei Jeruzsálemben valóra váljék.
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(És) Ezért mi is, szentjeid boldog seregével együtt, a dicsõség
templomában magasztalunk téged: Fölségedet dicsérjük, és
hálás szívvel mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
ÁLDOZÁSI ÉNEK
1Kor 3,16–17
Isten temploma vagytok, Isten lelke lakik bennetek.
Isten temploma szent, és ti vagytok az a templom.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, add, hogy ez a neked szentelt nép mindig
örömmel fogadja áldásodat, és akik ebben az ünnepi áldozatban testi jelenlétükkel részt vettek, lelkiekben sokszoros jutalmat nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

Templomszentelés évfordulóján
A felszentelt templomon kívül

(liturgikus szín: fehér)

KEZDÕÉNEK
Láttam, hogy a szent város,
az új Jeruzsálem alászállt az égbõl, az Istentõl.
Olyan volt,
mint a võlegényének fölékesített menyasszony.

Jel 21,2

DICSÕSÉG J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te élõ kövekbõl, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek. Add, hogy Egyházadat bõkezûen töltse
el az ajándékozó Szentlélek, és hívõ népedbõl egyre inkább felépüljön a mennyei Jeruzsálem. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
Vagy:
Istenünk, te Egyháznak nevezted népedet. Add, hogy az a közösség, amely nevedben egybegyûlt, csak téged szolgáljon, sze-
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ressen és kövessen; és vezetéseddel jusson el a megígért menynyei hazába. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, fogadd szívesen áldozati adományainkat.
Add meg, hogy mindazok, akik itt hozzád folyamodnak, szentségeid kegyelmében részesüljenek, és elnyerjék, amire vágyakoznak. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
PREFÁCIÓ: Az Egyháznak, Krisztus jegyesének és a Szentlélek
templomának misztériuma.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
Mert jótékonyságod lakhelyéül választod az imádság házát,
hogy kegyelmed folytonos segítsége által minket a Szentlélek
templomává építs, melyet ragyogva eltölt a neked tetszõ élet
fénye. De Krisztus jegyesét, az Egyházat is jelenti a látható épület, mert Egyházadban is szüntelenül folytatod a megszentelés
mûvét, hogy számtalan gyermek boldog anyjaként elnyerje tõled dicsõséged fényét.
(És) ezért mi is, az összes angyalokkal és szentekkel együtt,
magasztalunk téged, és ujjongva mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy…
ÁLDOZÁSI ÉNEK
1Pét 2,5
Mint élõ kövek épüljetek Krisztusra,
hogy lélekbõl való templom, szent papság legyetek.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, te úgy akartad, hogy a földi Egyház a mennyei Jeruzsálem elõképe legyen. Engedd, hogy az áldozatban való részesedésünk kegyelmed templomává tegyen minket, és egykor
majd juttasson el dicsõséges hajlékodba. Krisztus, a mi Urunk
által. – Ámen.
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Megemlékezõ gyászmise
EGY ELHUNYTÉRT

(liturgikus szín: viola vagy fekete)

KEZDÕÉNEK
Nyissa meg neki az Úr az örök élet kapuját,
hogy eljusson abba a hazába, ahol nincs halál,
és örökké tart a boldogság.
URAM, IRGALMAZZ! J lásd 213. o.
KÖNYÖRGÉS
Istenünk, mindenható Atyánk, te a keresztség szentsége által Fiad kereszthalálában és feltámadásában részesítettél minket.
Add kegyelmedet gyermekednek, N.-nek, hogy a halandóság
kötelékeibõl feloldva választottaid közösségébe jusson. A mi
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. – Ámen.
SZENTLECKE
1Kor 15,51–57
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt elsõ
levelébõl.
A gyõzelem elnyelte a halált.

Testvéreim! Most egy titkot mondok el nektek. Nem halunk
meg ugyan mindnyájan, de mindnyájan elváltozunk, hirtelenül, egy szempillantás alatt, a végsõ harsonaszóra. Megszólal
ugyanis a harsona, és szavára feltámadnak a halottak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Ennek a romlandó testnek
magára kell öltenie a romolhatatlanságot, ennek a halandó testnek magára kell öltenie a halhatatlanságot. Mikor pedig a romlandó és halandó test elnyeri a romolhatatlanságot és a halhatatlanságot, akkor valóra válik az Írás szava: „A gyõzelem elnyelte a halált. Halál, hol a te gyõzelmed? Halál, hol a te fullánkod?” A halál fullánkja a bûn, amelyet a Törvény is inkább növelt, mint legyõzött. Hála legyen tehát Istenünknek, aki nekünk adja a gyõzelmet, Urunk, Jézus Krisztus által.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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VÁLASZOS ZSOLTÁR
102,8. és 10. 13–14. 15–16. 17–18
5. tónus
Válasz: Az igazak segítsége * az Úrtól való. Zsolt 36,39a
Jóságos és irgalmas az Úr, * hosszan tûrõ és nagy irgalmú.
Nem bûneink szerint bánik velünk, *
és nem gonoszságunk szerint fizet vissza.
– Az igazak segítsége * az Úrtól való.
Ahogyan az atya könyörül fiain, *
úgy könyörül az Úr azokon, akik félik õt.
Jól tudja õ, hogy mibõl alkotott, *
megemlékezik arról, hogy csak por vagyunk.
– Az igazak segítsége * az Úrtól való.
Az ember napjai a fûhöz hasonlók, *
és elhervad, mint a rét virága.
Ráfúj a szél, és nincs már többé, *
még a helyét sem lehet többé felismerni.
– Az igazak segítsége * az Úrtól való.
ALLELUJA
Alleluja. 8. szám
Jöjjetek, Atyám áldottai – mondja az Úr; † Vegyétek birtokotokba azt az országot, * amely nektek készült a világ teremtése óta.
Alleluja.
Mt 25,34
8G tónus
EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel.
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.

Jn 5,24–29

Aki hallgat az én tanításomra, és hisz abban,
az már átment a halálból az életbe.

Egy alkalommal Jézus ezt mondta a zsidóknak:
„Bizony, mondom nektek: Aki hallgat az én tanításomra, és
hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem
sújtja õt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe.
Bizony, bizony mondom nektek: Eljön az óra – sõt, már itt is
van –, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát.
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Meghallják, és életre támadnak. Mert ahogyan az Atyának élete van önmagában, ugyanúgy megadta a Fiúnak is, hogy élete
legyen önmagában. A Fiúnak hatalmat adott arra is, hogy ítéletet tartson, mert õ az Emberfia.
Ne csodálkozzatok ezen! Eljön az óra, amikor a halottak meghallják az Isten Fiának szavát, és elõjönnek sírjukból. Akik jót
cselekedtek, feltámadnak és üdvözülnek; akik rosszat tettek,
feltámadnak és elkárhoznak.”
Ezek az evangélium igéi. – Áldunk téged, Krisztus.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Jézus mondja: „Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van.” Járuljunk bizalommal irgalmas Istenünk elé, és kérjük, hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1. Légy Urunk irgalmas bírája elhunyt N. testvérünknek, bocsásd meg minden bûnét, és add meg neki az
üdvösséget!
– Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd a bûnösöket a megtérésre, hogy minden ember újjászülethessék a te szeretetedben.
– Kérünk téged...
3. Könyörülj egyházközségünk elhunytjain, különösen
azokon, akikért már senki sem imádkozik.
– Kérünk téged...
4. Óvj meg bennünket a készületlen haláltól, add, hogy
mindenkor a te utadon járjunk.
– Kérünk téged...
5. Vigasztald meg, Urunk, az itt maradottakat, ne engedd, hogy a reménytelenség vegyen erõt rajtunk.
– Kérünk téged...
Pap: Irgalmas, üdvözítõ Istenünk! Ne vétkeinket nézzed, de
kérünk, újíts meg mindannyiunkat Egyházad hitében!
Aki élsz és uralkodol, mindörökkön-örökké. – Ámen.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Kérünk, Istenünk, légy irgalmas gyermekedhez, N.-hez, akiért
dicsõítõ áldozatunkat bemutatjuk. Kegyességedért esedezünk,
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hogy engesztelõ szentmisénk érdemébõl az örök életre támadjon. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
PREFÁCIÓ Krisztus a boldog feltámadás reménye
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
A boldog feltámadás reménye benne ragyogott föl nékünk, és
így, bár megszomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Mert híveid élete, Urunk, megváltozik, de
meg nem szûnik, és amikor halandó testünk enyészetnek indul, lelkünket a mennyben örök otthon várja.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és fõangyalok, a trónod
körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben (a te) dicsõséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég
nélkül mondjuk: (énekeljük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
EUCHARISZTIKUS IMA J lásd 226. o.
ÁLDOZÁSI ÉNEK
Így szól az Úr:
Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön.
S aki hozzám jön, nem taszítom el.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Életadó szentségeiddel tápláltál minket, Istenünk. Kérünk,
hogy testvérünk, N., akit örökséged részesévé tettél, a bemutatott áldozat erejébõl megtisztulva szent Fiad békéjében szüntelenül örvendezzék. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS J vagy 238. o.
Az Úr legyen veletek! – És a te lelkeddel!
A szentmise véget ért. Menjetek békével!
– Istennek legyen hála!
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A szentmise állandó részei
BEVEZETÕ SZERTARTÁS
KEZDÕÉNEK (lásd a megfelelõ napoknál)
KÖSZÖNTÉS
Az Atya, a Fiú † és a Szentlélek nevében. – Ámen.
¼ 1. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítõ ereje legyen mindnyájatokkal. – És a te lelkeddel.
¼ 2. Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel.
¼ 3. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentõl,
és Urunktól, Jézus Krisztustól. – És a te lelkeddel.
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg
bûneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
Rövid csend.

BÛNBÁNATI IMA
¼ 1. Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim,
hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval,
cselekedettel és mulasztással: én vétkem, én vétkem, én
igen nagy vétkem. Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor
Szeplõtelen Szûz Máriát, az összes angyalokat és szenteket,
és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
Confíteor Deo omnipoténti et vobis, fratres, quia peccávi
nimis cogitatióne, verbo, ópere et omissióne: mea culpa,
mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam Maríam
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semper Vírginem, omnes Angelos et Sanctos, et vos,
fratres, oráre pro me ad Dóminum Deum nostrum.
¼ 2. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk.
– Mert vétkeztünk ellened.
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
– És add meg nekünk az üdvösséget.
Miserére nostri, Dómine. – Quia peccávimus tibi.
Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
– Et salutáre tuum da nobis.
¼ 3. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a
töredelmes szívûeket: Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bûnösöket:
Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk:
Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg
bûneinket, és vezessen el az örök életre. – Ámen.
URAM, IRGALMAZZ!
Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Kýrie eleison! – Kýrie eleison!
Christe eleison! – Christe eleison!
Kýrie eleison! – Kýrie eleison!
DICSÕSÉG
DICSÕSÉG a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
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Dicsõítünk téged, áldunk téged,
imádunk téged, magasztalunk téged,
hálát adunk neked nagy dicsõségedért,
Urunk és Istenünk, mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú,
Urunk és Istenünk,
Isten Báránya, az Atyának Fia,
te elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk;
te elveszed a világ bûneit, hallgasd meg könyörgésünket!
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk!
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr,
te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus,
a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsõségében. Ámen.
Glória in excélsis Deo
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris,
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis;
qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram.
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spíritu:
in glória Dei Patris. Amen.
KÖNYÖRGÉS (lásd a megfelelõ napoknál)
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AZ IGE LITURGIÁJA
OLVASMÁNY, ZSOLTÁR, SZENTLECKE
(lásd a megfelelõ napoknál)
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten,
hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat.

EVANGÉLIUM
(lásd a megfelelõ napoknál)
Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté (Márk, Lukács, János) könyvébõl.
– Dicsõség neked, Istenünk.
HOMÍLIA
HITVALLÁS
Nicea–konstantinápolyi hitvallás:

Hiszek az egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban,
Isten egyszülött Fiában,
aki az Atyától született az idõ kezdete elõtt.
Isten az Istentõl, Világosság a Világosságtól,
valóságos Isten a valóságos Istentõl,
született, de nem teremtmény,
az Atyával egylényegû; és minden általa lett.
Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért
leszállott a mennybõl.
Megtestesült a Szentlélek erejébõl Szûz Máriától,
és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették.
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint,
fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljön dicsõségben, ítélni élõket és holtakat,
és országának nem lesz vége.
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Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsõítünk, mint az Atyát és a Fiút.
Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bûnök bocsánatára,
várom a holtak feltámadását és az eljövendõ örök életet. Ámen.
Credo in unum Deum,
Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ,
visibílium ómnium et invisibílium.
Et in unum Dóminum Iesum Christum,
Fílium Dei Unigénitum,
et ex Patre natum ante ómnia sǽcula.
Deum de Deo, lumen de lúmine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantiálem Patri:
per quem ómnia facta sunt.
Qui propter nos hómines
et propter nostram salútem
descéndit de cælis.
Et incarnátus est de Spíritu Sancto
ex María Vírgine, et homo factus est.
Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto;
passus et sepúltus est,
et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras,
et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris.
Et íterum ventúrus est cum glória iudicáre vivos
et mórtuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem:
qui ex Patre Filióque procédit.
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur:
qui locútus est per prophétas.
Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.
Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum.
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Et exspécto resurrectiónem mortuórum,
et vitam ventúri sǽculi. Amen.
Az Apostoli hitvallás az ökumenikus magyar szöveggel:

Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtõjében.
És Jézus Krisztusban, az õ egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bûnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

(lásd a megfelelõ napoknál)

ADOREMUS

217

AZ EUCHARISZTIA LITURGIÁJA
AZ ADOMÁNYOK ELÕKÉSZÍTÉSE
Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bõkezûségedbõl kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked mint a föld termését
és az emberi munka gyümölcsét. Ebbõl lesz számunkra az élet
kenyere. – Áldott legyen az Isten mindörökké.
A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek.

Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bõkezûségedbõl kaptuk a bort. Felajánljuk neked mint a szõlõtõ termését és
az emberi munka gyümölcsét. Ebbõl lesz számunkra a lélek
itala. – Áldott legyen az Isten mindörökké.
Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk, Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed elõtt áldozatunk.
Mosd le, Uram, bûneimet, és vétkeimtõl tisztíts meg engem.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a
mindenható Atyaisten elõtt.
– Fogadja el az Úr kezedbõl az áldozatot nevének dicséretére és dicsõségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára.
Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem
et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram
totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

(lásd a megfelelõ napoknál)

AZ EUCHARISZTIKUS IMA
Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket. – Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. – Méltó és igazságos.
Dóminus vobíscum. – Et cum spíritu tuo.
Sursum corda. – Habémus ad Dóminum.
Grátias agámus Dómino Deo nostro. – Dignum et iustum est.
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PREFÁCIÓK
1. Húsvéti prefáció I. (Húsvét szent titka)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy minden
idõben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent
ünnepen (de különösen most, a húsvéti idõben), midõn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti Bárány. Mert õ az igazi Bárány, aki elvette a világ bûneit, halálunkat halálával megtörte,
és feltámadásával új életet szerzett nekünk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene.
Dicsõséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
2. Húsvéti prefáció II. (Új élet Krisztusban)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy minden
idõben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti idõben, midõn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti Bárány. A világosság fiai lettünk, és örök életre születtünk általa,
a mennyország ajtaja kitárul nekünk, mert Fiad halála óta a mi
halálunk sem reménytelen elmúlás, és feltámadása által mindnyájan új életre támadunk.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
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3. Húsvéti prefáció III. (Az élõ Krisztus szüntelenül közbenjár értünk)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy minden
idõben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti idõben, midõn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti Bárány. Õ szüntelenül felajánlja értünk életét, és színed elõtt állandóan pártfogol minket; feláldozva önmagát nem hal meg
soha többé: halálában lett örökkön élõ áldozat.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
4. Húsvéti prefáció IV.
(Az egész teremtett világ megújul húsvét szent titka által)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy minden
idõben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a
húsvéti idõben, midõn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti Bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled,
és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
5. Húsvéti prefáció V. (Krisztus a fõpap és az áldozat)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy minden
idõben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most, a húsvéti idõben, midõn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti Bárány. Mert odaadta érettünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, (és) üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, õ lett a fõpap, az oltár és az áldozati Bárány.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
6. Prefáció Urunk mennybemenetelérõl I.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
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mindenható, örök Isten: Mert Urunk, Jézus, dicsõséges királyunk
a bûnt és a halált legyõzte, és az angyalok csodálatára (a mai napon) fölment a mennybe, hogy Istennél értünk, emberekért közbenjárjon, ítélje a Világot, és uralkodjék rajta. Õ nem azért távozott, hogy magára hagyja az esendõ embert, sõt, reménységgel
tölt el minket, titokzatos testének tagjait, hogy követhetjük a
mennybe, ahová mint az Egyház feje és az élet szerzõje érkezett.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
7. Prefáció Urunk mennybemenetelérõl II.
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Õ feltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent,
majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életét megossza velünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész
földre, a nagyvilág örvendezve ujjong, a mennyei erõk és a hatalmas angyalok (a te) dicsõséged himnuszát zengik, és vég
nélkül mondják: (éneklik:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
8. Prefáció Jézus Szentséges Szívérõl
(Krisztus mérhetetlen szeretetérõl)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Õ csodálatos szeretetbõl életét áldozta, s a keresztfán magasba
emelve odaadta önmagát értünk; majd vér és víz ömlött sebhelyébõl, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnét jöjjenek létre a
szentségek, melyekkel Egyházát élteti, és mindenki vonzódjék
az Üdvözítõ feltárt Szívéhez, mindig örömmel merítve az élet
vizébõl, melyet az üdvösség forrása bõséggel áraszt.
Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsõítünk
téged, és vég nélkül mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy...
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9. Prefáció a Boldogságos Szûz Máriáról I.
(Szûz Mária a Megváltó Édesanyja)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
(És) A Boldogságos, mindenkor Szûz Mária . . . ünnepén téged
dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert õ foganta Egyszülöttedet a Szentlélek által, és szüzességének teljes ragyogásában világra hozta az örök világosságot, a mi Urunkat, Jézus
Krisztust.
A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik; a mennyei seregek, az
ég erõi s a boldog szeráfkórusok ujjongva együtt tisztelik. Add,
kérünk, hogy az õ szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos
megvallással mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
10. Prefáció a Boldogságos Szûz Máriáról II.
(Az Egyház Szûz Mária szavaival magasztalja Istent)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen amikor
tiszteljük a Boldogságos Szûz Máriát, az õ hálaéneke által jóságodért magasztaljunk téged. (Te) Valóban nagy csodákat mûveltél szerte az egész földön, és nemzedékrõl nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgálóleányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk Fiadat: Üdvözítõ Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet õáltala
dicsõíti az angyalok hatalmas kórusa: boldogan áldanak, mert
mindörökké látnak téged.
Add, kérünk, hogy az õ szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással mondjuk:
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
11. Prefáció Szent Józsefrõl (Szent József küldetése)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten; és téged Szent József ünnepén illõ hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert õt, az igaz
férfit, az Istenszülõ Szûznek jegyesül adtad, mint hû és okos
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szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal õrizze a
Szentlélek erejébõl megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus
Krisztust. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik; a mennyei
seregek, az ég erõi s a boldog szeráfkórusok ujjongva együtt
tisztelik. Add kérünk, hogy az õ szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
12. Prefáció a szentekrõl I. (A szentek és hívek dicsõsége)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten: kit szentjeidnek serege áld és ünnepel,
mert megkoronázod bennük a kegyelmedbõl szerzett érdemet.
Az õ szent életük példakép számunkra, s mert egy családba
tartozunk, közbenjárnak értünk nálad: hogy felbátorodva tanúságtételük által, az elõttünk álló pályát gyõzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt
Krisztus, a mi Urunk által. (És) Ezért, miként az angyalok és fõangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséreted himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
13. Prefáció a vértanúkról (A vértanúk tanúságtétele)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
Mert Szent N. hitünkért vérét ontotta, a Megváltó nyomába lépett, és kegyelmed csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngeségében is hõssé avatja érted szenvedõ hívedet, és bátor tanúságtételre ad erõt néki Krisztus, a mi Urunk által.
Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is
szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
14. Prefáció a szüzekrõl és a szerzetesekrõl (Az Istennek szentelt élet jele)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
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Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát: hogy
választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az õsi ártatlanság állapotára hívod, így
már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendõ életben teljesen birtokol.
Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsõítünk
téged, és vég nélkül mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
15. Közös prefáció I. (A teremtett világ megújul Krisztusban)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által.
Te õbenne akartál megújítani mindent, és gazdagságából nekünk
is részt adtál; mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. (Majd) felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik õt
Uruknak vallják.
(És) Ezért mi is, miként az angyalok és fõangyalok, a trónod
körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, (a te) dicsõséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég
nélkül mondjuk: (énekeljük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
16. Közös prefáció II. (Az üdvösséget Krisztus által kapjuk)
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig és
mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
Te jóságodban megalkottad az embert, és ámbár igazságod
szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból mégis megváltottad
Krisztus, a mi Urunk által.
A te fölséged általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik; a mennyei seregek, az
ég erõi s a boldog szeráfkórusok ujjongva együtt tisztelik. Add,
kérünk, hogy az õ szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos
magvallással mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy...
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I. EUCHARISZTIKUS IMA (RÓMAI KÁNON)
F: Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a mi Urunk,

Jézus Krisztus által: fogadd el és áldd † meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot.

Közbenjáró imádság
Az Egyházért és vezetõiért
Elsõsorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk fel neked:
tartsd meg békében, õrizd meg egységben, és vezesd az egész
földkerekségen szolgáddal, N. pápánkkal, N. fõpásztorunkkal,
és mindazokkal, akik az egyetemes és apostoli hitet hûségesen
õrzik és vallják.
Az élõkért: jelenlévõkért és távollévõkért
1. Emlékezzél meg, Urunk, Szolgáidról, N. és N.-rõl.
Csendben imádkozunk.

Emlékezzél meg minden jelenlévõrõl is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsõítõ áldozatot felajánljuk,
vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked, az örök, élõ és igaz Istennek.
Megemlékezés a szentekrõl
2. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek-

elõtt a dicsõséges, mindenkor Szûz Máriáról, Istenünk és
Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról,
(Urunk mennybemenetele napján: Amikor most megünnepeljük azt a szent napot, amelyen Urunk, a te egyszülött Fiad, istenségével egyesített törékeny ember voltunkat jobbodra emelte: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelõtt a dicsõséges, mindenkor Szûz Máriáról, Istenünk és
Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról,)
(Pünkösdvasárnap: Amikor most megünnepeljük pünkösd
szent napját, amelyen a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában az
apostolokra szállt: a szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenekelõtt a dicsõséges, mindenkor Szûz Máriáról,
Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjáról,)
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valamint Szent Józsefrõl, a Szent Szûz jegyesérõl; Péter és Pál,
András, (Jakab, János, Tamás, Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé) apostolaidról; (Linusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz, Kornél, Ciprián, Lõrinc, Krizogonusz, János és Pál, Kozma és Damján) vértanúidról és minden szentedrõl. Az õ érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.
A helyi közösségért
F: Kérünk, Istenünk, fogadd megengesztelõdve ezt az áldozati
adományt, tõlünk, szolgáidtól és házad egész népétõl.
Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az
örök kárhozattól, és végy fel választottaid körébe. Krisztus, a
mi Urunk által. – Ámen.
A Lélek lehívása az átváltoztatásra
M: Áldd meg, Istenünk, bõséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és elõtted
kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett Fiadnak, a mi
Urunk, Jézus Krisztusnak teste és vére.
Az alapítás elbeszélése
Õ ugyanis szenvedésének elõestéjén tiszteletre méltó, szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott,
megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:
(Vagy nagycsütörtökön: A mai estén, amelyen Jézus értünk és
minden ember üdvösségéért vállalta a kínszenvedést, tiszteletre méltó, szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:)
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó, szent kezébe vette
ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott,
tanítványainak adta, és így szólt:
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VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ
A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BÛNÖK BOCSÁNATÁRA.
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.
F: Íme, hitünk szent titka:

– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.
Megemlékezés és felajánlás
M: Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi, a te szolgáid és a te szent

néped, Fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedésérõl, a
halálból való feltámadásáról, dicsõséges mennybemenetelérõl,
és ajándékaidból felajánljuk magasztos Fölségednek ezt a
tiszta, szent és szeplõtelen áldozati adományt: az örök élet
szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és
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jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát, õsatyánknak, Ábrahámnak áldozatát
és azt a szent és szeplõtelen áldozati adományt, amelyet fõpapod, Melkizedek mutatott be neked.
Lélek-hívás az áldozáshoz
Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra isteni Fölséged színe elé,
hogy mi, akik errõl az oltárról Fiad szentséges testében és vérében részesülünk, minden mennyei † áldással és kegyelemmel
elteljünk. (Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.)
Közbenjáró imádság
Az elhunytakért
3. Emlékezzél meg, Urunk, N. és N. szolgáidról, akik a hit jelével
elõttünk távoztak el az élõk sorából, és a béke álmát alusszák.
Csendben imádkozunk.

Kérünk, Urunk, hogy nekik és minden Krisztusban elhunyt hívõnek add meg a boldogságot, a világosságot és a békét a te országodban. (Krisztus, a mi Urunk által. – Ámen.)
Örök üdvösségünkért
4. Nekünk is, bûnös szolgáidnak, akik irgalmad bõségében biza-

kodunk, adj kegyesen közösséget szent apostolaiddal és vértanúiddal: Jánossal, Istvánnal, Mátyással, Barnabással (Ignáccal,
Sándorral, Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával,
Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziával) és minden szenteddel; és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe.
Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, a mi
Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod
nékünk.
Záródicsõítés
Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsõség mindörökkönörökké. – Ámen.
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II. EUCHARISZTIKUS IMA
(Mert) Valóban méltó és igazságos, illõ és üdvös, hogy mindig
és mindenütt hálát adjunk, Szentséges Atyánk, néked, szeretett
Fiad, Jézus Krisztus által. A te örök Igéd õ, általa alkottál mindent, és õt küldted, hogy Üdvözítõnk és Megváltónk legyen:
ezért öltött a Szentlélektõl testet, és született a Szent Szûztõl.
Majd akaratodat teljesítve, és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a
halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk.
(Mi) Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt
dicsõségedet hirdetjük, és egy szívvel mondjuk: (zengjük:)
Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
mindenség Ura, Istene.
Dicsõséged betölti a mennyet és a földet.
Hozsanna a magasságban.
Áldott, aki jön az Úr nevében.
Hozsanna a magasságban.
F: Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása.
M: Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szent-

lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és
† vére legyen.
Õ, mielõtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét
hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ
A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BÛNÖK BOCSÁNATÁRA.
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.

230 ADOREMUS

A SZENTMISE ÁLLANDÓ RÉSZEI
PREX EUCHARISTICA II
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi, sancte
Pater, semper et ubíque grátias ágere per Fílium dilectiónis tuæ
Iesum Christum, Verbum tuum per quod cuncta fecísti:
quem misísti nobis Salvatórem et Redemptórem, incarnátum
de Spíritu Sancto et ex Vírgine natum. Qui voluntátem tuam
adímplens et pópulum tibi sanctum acquírens exténdit manus
cum paterétur, ut mortem sólveret et resurrectiónem manifestáret.
Et ídeo cum Angelis et ómnibus Sanctis glóriam tuam prædicámus, una voce dicéntes:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.
C: Vere Sanctus es, Dómine, fons omnis sanctitátis.
O: Hæc ergo dona, qǽsumus, Spíritus tui rore sanctífica, ut nobis

Corpus et † Sanguis fiant Dómini nostri Iesu Christi.

Qui cum Passióni voluntárie traderétur, accépit panem et grátias agens fregit, dedítque discípulis suis, dicens:
ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES:
HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS
TRADÉTUR.
Símili modo, postquam cenátum est, accípiens et cálicem íterum tibi grátias agens dedit discípulis suis, dicens:
ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET ÆTÉRNI
TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM.
HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.
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F: Íme, hitünk szent titka:
– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
M: Ezért Fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve,
felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség
kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed elõtt állhatunk, és szolgálhatunk neked.
Kérve kérünk, gyûjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik
Krisztus testében és vérében részesülünk.
1. Viseld szíveden, Urunk, Egyházad sorsát az egész világon,

tedd tökéletessé a szeretetben N. pápánkkal, N. püspökünkkel
és az egész papsággal együtt.
A megholtakért végzett misében hozzáadható:

2. Emlékezzél meg, Urunk, N. szolgádról (szolgálódról), akit
(most) magadhoz szólítottál ebbôl a világból. Add, hogy aki
a keresztségben titokzatos módon részesült Fiad halálában,
részesüljön Fiad feltámadásában is.
2. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvére-

inkrõl és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból; bocsásd õket szent színed látására.
Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a Boldogságos Szûz Máriával, Szent Józseffel, az õ jegyesével, a szent
apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta
kedvesek voltak elõtted, részesei lehessünk az örök életnek, és
dicsõítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te Fiad által.
M: Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a

Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsõség mindörökkön-örökké. – Ámen.
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C: Mystérium fídei.
– Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.
O: Mémores ígitur mortis et resurrectiónis eius, tibi, Dómine,

panem vitæ et cálicem salútis offérimus, grátias agéntes quia
nos dignos habuísti astáre coram te et tibi ministráre.
Et súpplices deprecámur ut Córporis et Sánguinis Christi partícipes a Spíritu Sancto congregémur in unum.
1. Recordáre, Dómine, Ecclésiæ tuæ toto orbe diffúsæ, ut eam in

caritáte perfícias una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N.
et univérso clero.
In Missis pro defunctis addi potest:

2. Meménto fámuli tui (fámulæ tuæ) N., quem (quam)
(hódie) ad te ex hoc mundo vocásti. Concéde, ut, qui (quæ)
complantátus (complantáta) fuit similitúdini mortis Fílii tui,
simul fiat et resurrectiónis ipsíus.
2. Meménto étiam fratrum nostrórum, qui in spe resurrectiónis

dormiérunt, omniúmque in tua miseratióne defunctórum, et eos
in lumen vultus tui admítte.
Omnium nostrum, qǽsumus, miserére, ut cum beáta Dei
Genetríce Vírgine María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, beátis
Apóstolis et ómnibus Sanctis, qui tibi a sǽculo placuérunt,
ætérnæ vitæ mereámur esse consórtes, et te laudémus et glorificémus per Fílium tuum Iesum Christum.
O: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omni-

poténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per
ómnia sǽcula sæculórum. – Amen.
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III. EUCHARISZTIKUS IMA
F: Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsõít téged alkotá-

sod, az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyûjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettõl napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.
M: Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg
áldozati adományunkat, hogy teste és † vére legyen Fiadnak, a
mi Urunk, Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a
szent titkokat ünnepeljük.
Õ ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette
a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd
tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN TESTEM, MELY ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát
adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MINDNYÁJAN, MERT EZ
AZ ÉN VÉREM KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. EZ
A VÉR ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT KIONTATIK A BÛNÖK BOCSÁNATÁRA.
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE.
F: Íme, hitünk szent titka:
– Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.
M: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üdvös-

ségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked
ezt az élõ és szent áldozatot. Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által
kiengesztelõdni akartál. Add, hogy mi, akik az õ testét és vérét
magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek
legyünk Krisztusban.
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1. Õ tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhes-

sük az örökséget választottaiddal: elsõsorban Isten Anyjával, a
Boldogságos Szûz Máriával, Szent Józseffel, az õ jegyesével,
szent apostolaiddal, a dicsõséges vértanúkkal(, Szent N.-nel: napi
vagy védõszent) és minden szenttel együtt. Az õ közbenjárásukban
bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelõ áldozatunk hozzon az
egész világnak békét és üdvösséget. Erõsítsd meg hitben és
szeretetben földi zarándokútját járó Egyházadat: szolgádat, N.
pápánkat és N. püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy
színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan
a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
4. * Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebbõl a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk szerint, dicsõségedben velük együtt
mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által,
mert általa árasztod el minden jóval a világot.*
A megholtakért végzett misében mondható a *-ok közti részt helyettesítve:

4. Emlékezzél meg N. szolgádról (szolgálódról), akit (most)
magadhoz szólítottál ebbõl a világból. Add, hogy aki a keresztségben titokzatos módon részesült Fiad halálában, részesüljön
Fiad feltámadásában is, amikor a holtakat életre kelti a föld porából, és romlandó testünket megdicsõült testéhez hasonlóvá
teszi. Többi elhunyt testvérünket pedig, és mindazokat, akik a
te kegyelmedben költöztek el ebbõl a világból, fogadd be jóságosan országodba. Ott majd, reményünk szerint, velük együtt
mi is dicsõségedben örökre részesülünk, amikor letörölsz szemünkrõl minden könnyet, és színrõl színre látunk téged, Istenünk. Hasonlók leszünk hozzád mindörökre, és szüntelenül
dicsõítünk téged Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el
minden jóval a világot.
M: Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atyaisten a Szent-

lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsõség mindörökkönörökké. – Ámen.
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A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA
¼ 1. Üdvözítõnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk:
¼ 2. Húsvéti idõben: Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is
megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek; és ne vígy minket
kísértésbe; de szabadíts meg a gonosztól.
Pater noster, qui es in cælis
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bûn és
baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítõnknek, Jézus Krisztusnak dicsõséges eljöttét.
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in sǽcula.
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek.
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A SZENTMISE ÁLLANDÓ RÉSZEI
(Húsvéti idõben: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: Békesség nektek! Ezért kérjük: Urunk, Jézus Krisztus,
te legyõzted a bûnt és a halált.)
(Pünkösdkor: Jézus Krisztus elküldte a Szentlelket, hogy Egyházában minden népet összegyûjtsön, és szeretetben egyesítsen.
Ezért kérjük:)
Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, õrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és
uralkodol mindörökkön-örökké. – Ámen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. – És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével.
– Legyen békesség köztünk mindenkor.
Pax Dómini sit semper vobíscum. – Et cum spíritu tuo.
A mi Urunk, Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a
szentáldozásban lelkünk üdvösségére.

ISTEN BÁRÁNYA
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: adj nekünk békét.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
Uram, Jézus Krisztus, az élõ Isten fia, te az Atya akaratából a Szentlélek közremûködésével halálod által életre keltetted a világot, szabadíts
meg engem szent tested és véred által minden vétkemtõl
és minden bajtól: add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez,
és soha el ne szakadjak tõled.
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vagy:
Uram, Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele ne váljék ítéletemre
és kárhozatomra, hanem jóságodból szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására.

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bûneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.
– Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem
csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed
tantum dic verbo et sanábitur ánima mea.
Krisztus teste õrizzen meg engem az örök életre.
Krisztus vére õrizzen meg engem az örök életre.

ÁLDOZÁSI ÉNEK (lásd a megfelelõ napoknál)
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS (lásd a megfelelõ napoknál)

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS
Az Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel.
Dóminus vobíscum. – Et cum spíritu tuo.
Püspöki misében az áldás elõtt a püspök így szól:
Legyen áldott az Úr neve. – Most és mindörökké.
Az Úr a mi segítségünk. – Aki az eget és a földet alkotta.
Sit nomen Dómini benedíctum.
– Ex hoc nunc et usque in sǽculum.
Adiutórium nostrum in nómine Dómini.
– Qui fecit cælum et terram.
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A SZENTMISE ÁLLANDÓ RÉSZEI
A pap (püspök) megáldja a népet:
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú †
és a Szentlélek. – Ámen.
Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, † et Spíritus
Sanctus. – Amen.
¼ 1. A szentmise véget ért, menjetek békével.
– Istennek legyen hála.
¼ 2. Menjetek békességben, és szolgáljátok Istent szeretetben.
– Istennek legyen hála.
¼ 3. Pünkösdvasárnap:
A szentmise véget ért, menjetek békével, alleluja, alleluja.
– Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.
Ite, missa est. – Deo grátias.
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LELKIISMERET-VIZSGÁLAT
Az Istenhez fûzõdõ viszony (I–III. parancsolat)
Mindent megtettem-e, hogy életemet a hit fényénél szemléljem,
és keresztény öntudatomat erõsítsem (prédikációk, megfelelõ olvasmányok, áhítatos elmélkedés)? Elvégeztem-e rendszeresen
imádságaimat? Ezek a hit, remény, szeretet kifejezései voltak-e,
vagy csak automatikusan ismételt szövegek? Tiszteletlen voltam-e az Úr iránt azzal, hogy méltatlanul vettem a szentségeket,
káromkodtam, átkozódtam vagy babonás dolgokat mûveltem?
Részt vettem-e a vasárnapi és ünnepnapi szentmisén?
Felebaráti szeretet (IV–X. parancsolat)
Embertársaimat testvéreimnek tekintettem-e Krisztusban?
Cselekedeteimmel, szavaimmal vagy éppen hallgatásommal
okozója voltam-e mások bûnének? Beleegyeztem-e, hogy cselekedetemmel rossz célt szolgáljak? Tápláltam-e ellenszenvet,
gyûlöletet, neheztelést, irigységet, ellenségeskedést?
Hogyan viselkedtem a legközelebbi hozzátartozóimmal? Hogyan teljesítettem állapotbeli kötelességeimet a családban, hivatásomban? Megfeleltem ezeknek mint állampolgár és az
Egyház tagja?
Ápoltam-e testemet mint a Szentlélek templomát? Okosan gondoskodtam-e egészségemrõl? Mértékletes voltam-e az evésben,
az ivásban, a dohányzásban, a sportolásban, a kedvtelésben?
Belenyugvó, békés voltam-e betegség idején?
Szemérmesen viselkedtem-e az élet misztériumával szemben?
Vétkeztem-e szándékosan a tisztaság ellen gondolattal, szóval
vagy tettel? Egymagam, vagy mással? Vétettem-e a házastársi
hûség ellen? Hányszor?
Hivatásom gyakorlásában mindig józan és igazságos voltam-e,
figyelmes a munkában, pontos és igazságos mások járandóságainak kifizetésében? Okoztam-e kárt valakinek elbizakodottsággal vagy hanyagsággal? Loptam-e? Visszaadtam-e az eltulajdonított tárgyat?
Becsületes voltam-e gondolataimban, megszólalásaimban, cselekedeteimben? Beleavatkoztam-e mások legbensõbb ügyeibe?
Kibeszéltem-e embertársaim hibáit, gyöngeségeit? Hazudtam-e?
Tönkretettem-e mások becsületét?
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ERDþ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS
IMÁDSÁGA JÁRVÁNY IDEJÉN
Mindenható Urunk, atyáink Istene!
Hálát adunk neked a világért, amelyben lehetÿvé tetted az emberiség életét.
Hálát adunk a teremtés egész gazdagságáért és csodálatos törvényszerěségeiért. Hálát adunk azért, hogy minden pusztító erÿ ellenére megmaradtunk, és
képesek vagyunk arra, hogy világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre
jussunk.
Köszönjük, hogy egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért
és azért, hogy életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél
inkább köszönjük neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk
megváltó halála és feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra.
Amikor olyan természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejébÿl teljesen biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a
te kezedben van az életünk.
Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielÿbb megtalálják
a mostani járvány ellenszerét! Adj a társadalmak vezetÿinek éleslátást, hogy
megfelelÿ intézkedésekkel gátat szabjanak a fertÿzés terjedésének, segítsék
a betegség megelÿzését, leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a
betegeknek gyógyulást, az orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erÿt
és áldást bátor helytállásukhoz. Erÿsítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítÿ
szeretetet, hogy megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelÿs
viselkedésünkkel mi is hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez.
Bocsásd meg, Urunk, minden běnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel
és mulasztással elkövettünk!
Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk!
Boldogságos Szěz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk!
Ámen.
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