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Naptár
A Magyarországi Ókatolikus Egyház

állandó ünnepnapjai

Január
1.  Urunk körülmetélése    Ünnep
2.  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely     Emléknap
5.  Oszlopos Szent Simeon    Emléknap
6.  Urunk  megjelenése, Epifánia   Főünnep
 *  Köv. vasárnap, Urunk megkeresztelkedése   Ünnep
17. Szent Antal apát     Emléknap
18. Árpád-házi Szent Margit    Ünnep
20. Szent Fábián, Róma püspöke, vértanú  Emléknap
21. Szent Ágnes vértanú    Emléknap
25. Szent Pál megtérése    Ünnep
26.  Szent Polikárp püspök    Emléknap
27. Aranyszájú Szent János    Emléknap
28. Aquinói Szent Tamás    Emléknap

Február

1.  Antiochiai Szent Ignác    Emléknap
2.  Gyertyaszentelő Boldogasszony   Ünnep
  (Urunk bemutatása a templomban)
5.  Szent Ágota szűz, vértanú    Emléknap
8.  Malakiás próféta     Emléknap
14. Cirill és Metód püspökök    Emléknap
16. Franciszek Hodur püspök    Emléknap
22. Szent Péter apostol székfoglalása   Emléknap
23. Damiáni Szent Péter    Emléknap
24. Szent Mátyás apostol    Ünnep



Március

4.  Szent Kázmér     Emléknap
7.  Szent Perpétua és Felicitász vértanúk  Emléknap
12. I. Szent Gergely pápa    Emléknap
18.  Jeruzsálemi Szent Cirill    Emléknap
19. Szent József, Szűz Mária jegyese   Ünnep
21. Nursiai Szent Benedek    Emléknap
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony   Főünnep
  (Urunk születésének hírüladása)
27. Damaszkuszi Szent János    Emléknap
30. Mikeás próféta     Emléknap

Április
4.  Sevillai Szent Izidor    Emléknap
10. Ezékiel próféta     Emléknap
11. Szent Szaniszló vértanú püspök   Emléknap
21. Szent Anzelm érsek    Emléknap
23. Kappadókiai Szent György vértanú   Emléknap
25. Szent Márk apostol    Ünnep
29. Sienai Szent Katalin    Emléknap

Május
1.  Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok  Ünnep
2.  Szent Atanáz, Alexandria püspöke   Emléknap
4.  Szent Mónika, Szent Ágoston anyja   Emléknap
7.  Boldog Gizella királyné    Emléknap
9.   Szent Pakhomiosz    Emléknap
24. Lerini Szent Vince    Emléknap
27. Szent Béda pap     Emléknap 
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Június

1.  Szent Jusztínusz vértanú    Emléknap
5.  Szent Bonifác vértanú püspök   Emléknap
11. Szent Barnabás apostol    Ünnep
20. Szent Albán vértanú    Emléknap
22. Nolai Szent Pál püspök    Emléknap
24. Keresztelő Szent János születése   Főünnep
26. Jeremiás próféta     Emléknap
27. Szent László király    Ünnep
  Alexandriai Szent Cirill    Emléknap
28. Szent Iréneusz püspök    Emléknap
29. Szent Péter és Pál apostolok   Főünnep

Július
2.  Sarlós Boldogasszony     Ünnep
  (Szűz Mária látogatása Erzsébetnél)
6.  Izajás próféta     Emléknap
11. Szent Benedek apát    Emléknap
13. Joel próféta     Emléknap
22. Szent Mária Magdolna    Ünnep
25. Szent Jakab apostol    Ünnep
26. Szűz Mária szülei     Emléknap
29. Betániai Mária és Márta    Emléknap

Augusztus
1.  Szent Péter szabadulása a fogságból  Emléknap
6.  Urunk színeváltozása    Ünnep
8.  Szent Domonkos pap    Emléknap
13. Szent Hippolütosz vértanú pap   Emléknap
15. Nagyboldogasszony    Főünnep
  (Miasszonyunk mennybevétele)
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20. Szent István király    Főünnep
28. Hippói Szent Ágoston püspök   Emléknap
29. Keresztelő Szent János vértanúság   Emléknap

Szeptember
4.  Mózes      Emléknap
5.  Kalkuttai Szent Teréz    Emléknap
6.  Zakariás próféta     Emléknap
13. Aranyszájú Szent János    Emléknap
14. A Szent Kereszt felmagasztalása   Ünnep
21. Szent Máté apostol és evangélista   Ünnep
25. Radonyezsi Szent Szergiusz szerzetes  Emléknap
27. Szent Kozma és Damján vértanúk   Emléknap
29. Szent Mihály és valamennyi angyal   Ünnep
30. Szent Jeromos pap    Emléknap

Október
1.  Lisieux-i Szent Teréz    Emléknap
4.  Assisi Szent Ferenc    Emléknap
8.  Magyarok Nagyasszonya    Főünnep
9.  Szent Dénes vértanú püspök   Emléknap
18. Szent Lukács evangélista    Ünnep
24. Rafael arkangyal     Emléknap
25. Galliai Szent Kriszpin vértanú   Emléknap
28. Szent Simon és Szent Júdás apostolok  Ünnep

November

1.  Mindenszentek     Főünnep
2.  Halottak napja     Emléknap
5.  Szent Imre herceg    Ünnep
7.  Szent Willibrord     Emléknap
13. Szent Asztrik püspök    Emléknap
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14. Palamasz Szent Gergely    Emléknap
19. Árpád-házi Szent Erzsébet    Ünnep
20. Szent Edmund vértanú király   Emléknap
21. Szűz Mária bemutatása a templomban  Emléknap
22. Szent Cecília vértanú    Emléknap
23. I. Szent Kelemen pápa, vértanú   Emléknap
30. Szent András apostol    Ünnep

December

1.  Náhum próféta     Emléknap
3.  Szofoniás próféta     Emléknap
6.  Szent Miklós püspök    Emléknap
7.  Szent Ambrus püspök    Emléknap
8.  Szűz Mária fogantatása    Főünnep
18. Ábrahám pátriárka    Emléknap
19. Izsák pátriárka     Emléknap
20. Jákob pátriárka     Emléknap
21. Szent Tamás apostol    Ünnep
22. József pátriárka     Emléknap
24. Szenteste     Emléknap
25. Urunk születése, Karácsony   Főünnep
26. Szent István diakónus és vértanú   Ünnep
27. Szent János apostol és evangélista   Ünnep
28. Aprószentek     Ünnep
29. Becket Szent Tamás püspök   Emléknap
31. Szent Szilveszter pápa    Emléknap
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Az egyházi év mozgó ünnepei
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2019 02. 17.   03. 06.     04. 21.   05. 30.    06. 09.         24           12. 01.
2020 02. 09.   02. 26.     04. 12.   05. 21.    05. 31.         25           11. 29.
2021 01. 31.   02. 17.     04. 04.   05. 13.    05. 23.         26           11. 28.

2022 02. 13.   03. 02.     04. 17.   05. 26.    06. 05.         24           11. 27.

2023 02. 05.   02. 22.     04. 09.   05. 18.    05. 28.         26           12. 03.
2024 01. 28.   02. 14.     03. 31.   05. 09.    05. 19.         27           12. 01.
2025 02. 16.   03. 05.     04. 20.   05. 29.    05. 08.         24           11. 30.

2026 02. 01.   02. 18.     04. 05.   05. 14.    05. 24.         26           11. 29.

2027 01. 24.   02. 10.     03. 28.   05. 06.    05. 16.         27           11. 28.

2028 02. 13.   03. 01.     04. 16.   05. 25.    06. 04.         25          12. 03.
2029 01. 28.   02. 14.     04. 01.   05. 10.    05. 20.         27           12. 02.
2030 01. 17.   03. 06.     04. 21.   05. 30.    06. 09.         24           12. 01.
2031 01. 09.   02. 26.     04. 13.   05. 22.    06. 01.         25           11. 30.
2032 01. 25.   02. 11.     03. 28.   05. 06.    05. 16.         27           11. 28.

2033 02. 13.   03. 02.     04. 17.   05. 26.    06. 05.         24           11. 27.
2034 02. 05.   02. 22.     04. 09.   05. 18.    05. 28.         26           12. 03.
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KereSzTeLéS

A keresztelés helyén előkészítik a keresztvizet, a keresztelen-
dők olaját, a krizmát és egy gyertyát a keresztelés emlékére. 

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.
Gy. Ámen.
P. Az Úr legyen veletek.
Gy. És a te lelkeddel.

P. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, kérünk, e vá-
lasztottadat a keresztvízben újjászületve tedd egyházad 
tagjává, Krisztus, a mi Urunk által.

R. Ámen.

A pap ezután a keresztelendőhöz fordul (ha kisgyermeket ke-
resztelnek, akkor a kérdésekre a keresztszülők válaszolnak, 
illetve ha több keresztelendő van, akkor a kérdéseket egyesé-
vel kell feltenni a keresztelendőknek, kisgyermekek estében a 
keresztszülőknek).

P. Mi a neved?

Gy. N.

P. Mit kérsz Isten egyházától?

Gy. A keresztséget.

P. Mit ad neked a keresztség?

Gy. Az örök életet.

P. Ha az örök életre vágysz, tartsd meg a parancsokat: 
szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lel-
kedből, teljes elmédből és minden erődből; felebaráto-
dat pedig, mint önmagadat. 
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   N., ellene mondasz-e a gonosznak, minden művének, 
a világ hiú gazdagságának, nagyravágyásának, minden 
kapzsi vágyának és a test önzésének, hogy ne lehessen 
hatalmuk fölötted?

Gy. Ellene mondok.

P. Hiszel-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek 
és földnek teremtőjében?

Gy. Hiszek.

P. Hiszel-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, 
a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született 
Szűz Máriától, megfeszítették, meghalt és eltemették, 
harmadnapra feltámadt, fölment a mennybe, ott ül a 
mindenható Atya jobbján, és onnan jön el ítélni élőket 
és holtakat?

Gy. Hiszek.

P. Hiszel-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegy-
házban, a szentek közösségében, a test feltámadásában 
és az örök életben?

Gy. Hiszek.

P. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Fiad, Jézus 
Krisztus oldalából a kereszten víz és vér ömlött. Ő meg-
parancsolta tanítványainak, hogy minden népet tanítsa-
nak és kereszteljenek meg az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek nevében. Kérünk, szenteld és áldd meg + e vizet a 
bűnök lemosására, és engedd, hogy e testvérünk (nő-
vérünk) abban megkeresztelkedve, elnyerje kegyelmed 
teljességét és a te gyermekeddé váljon, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által.
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Gy. Ámen.

A pap megkeni a jelölt homlokát kereszt alakban a kereszte-
lendők olajával. Közösen elmondják az Úr imádságát.

P. és Gy. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentel-
tessék 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 bo-
csásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, 
de szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a 
hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

A pap, kereszt alakban, háromszor leönti a keresztelendő fe-
jét, vigyázva arra, hogy a keresztvíz közvetlenül érintse a 
keresztelendő fejbőrét.

P. N., megkeresztellek téged az Atya +, a 
Fiú + és a Szentlélek + nevében. Ámen.
A pap krizmával, kereszt alakban megkeni az újonnan meg-
keresztelt homlokát.

P. Íme, a kereszt jelével + Krisztus nyájába fogadunk, 
hogy ezentúl szégyenkezés nélkül megvalld a megfe-
szített és feltámadott Krisztus szent hitét, hogy az Úr 
nevében  leküzdd a kísértéseket, és hogy Krisztus hű 
tanítványaként örök életed legyen.

Gy. Ámen.

P. Végtelen irgalmú Atyánk, szívből hálát adunk neked, 
hogy testvérünk (nővérünk) a Szentlélek által újjászü-
letett, hogy gyermekeddé fogadtad és fölvetted egyhá-
zadba. Engedd, hogy a rossznak meghalva, csak a jónak 
éljen, hogy Krisztussal megfeszítve, a régi ember halá-
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lával leküzdjön minden bűnt, és ahogy szent Fiad ha-
lálának részese lett, az Ő dicsőséges feltámadásában is 
részesüljön, és szent egyházaddal egységben mennyei 
birodalmad örököse legyen, ugyanazon Krisztus Urunk 
által. 

Gy. Ámen.

P. (a keresztszülőkhöz) Újonnan megkeresztelt testvérünk 
(nővérünk) (kisded esetén hozzá teszi: általatok) megígér-
te, hogy ellene mond a rossznak, hogy hisz Istenben és 
neki fog szolgálni.
   Mindig emlékezzetek rá, hogy a ti kötelességetek gon-
doskodni arról, hogy megtartsa ezt a fogadást. 
   Gondoskodjatok róla, hogy Isten igéjének szorgal-
mas hallgatásával egyre jobban megismerje hitünket, és 
fordítsatok különös gondot arra, hogy megtanulja imád-
ságainkat és mindazt, amit egy kereszténynek lelke üd-
vösségére tudnia kell.
   Legyen gondotok arra is, hogy erényes és istenfélő 
életet éljen, szüntelenül emlékezve, hogy a szent ke-
resztség egyben hitünk megvallása is, mely a mi Üdvö-
zítőnk, Jézus Krisztus követését jelenti.
   Ahogy Ő meghalt és feltámadt, úgy mi is a bűnnek 
meghalva feltámadtunk a szent keresztségben, leküzd-
jük a rossz vágyakat és kísértéseket, napról-napra gya-
rapszunk kegyelemben, és előrehaladunk a lelki élet-
ben.
   Gondoskodjatok róla, hogy az ókatolikus egyház va-
lamennyi tanítását megismerje, és amint elegendő tu-
dással rendelkezik, a bérmálás szentségének felvételére 
mutassátok be a püspöknek.

A pap égő gyertyát ad a megkeresztelt (vagy kisgyermek ese-
tén a keresztszülő) kezébe, a keresztség emlékére. Ha a pap 
már kiállította a keresztségi oklevelet, azt is átadja.
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P. N., vedd ezt az égő gyertyát. Őrizd meg tisztán ke-
resztségedet, tartsd meg Isten parancsait, hogy mikor 
majd az Úr színe elé érkezel, örömmel köszönthessen 
az örök életben. 

Gy. Ámen.

P. Az Úr békéje legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, 
a Fiú + és a Szentlélek.

Gy. Ámen.
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SzenTgyÓnáS

P. Az Úr legyen szívedben és ajkadon, hogy őszintén 
megbánd bűneidet, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek ne-
vében. Ámen.

Gy. Gyónom a Mindenható Istennek és neked, 
lelkiatyám, hogy...

A gyónó őszintén megvallja bűneit, majd ígéretet tesz, hogy 
a bűnt és a rosszat elkerüli, elégtételt és feloldozást kér. 
   A papnak törekednie kell arra, hogy a szentgyónás ne for-
mális és gyors szentségkiszolgáltatás legyen, hanem oda-
figyelő, a gyónó személyes problémáira válaszoló segítő 
beszélgetés. A pap törődéssel tárja fel a gyónónak a lelki 
megújulás útját és áldásait, s a megvallottak alapján igye-
kezzen lelki segítségére lenni, Isten igéje által. Ezután elég-
tételt szab ki, majd megadja a feloldozást.

P. A Mindenható Isten Jézus Krisztust adta, hogy meg-
haljon értünk és Krisztus érdemeiért megbocsássa min-
den bűnünket. Mint az egyház elhívott és felszentelt 
szolgája, a Jézus Krisztus által adott hatalommal ezennel 
feloldozlak bűneid alól, és hirdetem neked azok teljes 
bocsánatát, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek Nevében.

Gy. Ámen.

P. Isten megbocsátotta bűneidet.  Menj békével, és töb-
bé ne vétkezzél!

Gy. Istennek legyen hála.

Akik egyénileg nem járulnak a szentgyónáshoz, évente egy-
szer, Hamvazószerdán végezzék el a közös Bűnbánati litánia 
ájtatosságát (60-64. oldal) a gyülekezetben. A Bűnbánati 
litánia az év más időszakaiban is, egyénileg vagy közösségi-
leg, szükség szerint mondható.
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eSKeTéS

Az esketéshez előkészítenek egy asztalkát feszülettel, egy 
fehér stólával, egy tálcán a két jegygyűrűvel és a szentelt-
víz hintővel. Nászmisén kívül a pap a szentély bejáratánál 
fogadja a jegyespárt, nászmisében az evangélium után kez-
dődik az esketés. A házasságkötés előtt a pap hirdesse ki az 
esketést az egyházközségben, és hívja fel a gyülekezet fi-
gyelmét, hogy ha valakinek tudomása van olyan akadályról, 
amely miatt a jegyesek nem köthetnek érvényes házasságot, 
az illetőnek lelkiismereti kötelessége azt a pappal tudatni.
   A vőlegény és a menyasszony helyet foglalnak a szentély 
előtt, a vőlegény a jobb, a menyasszony a bal oldalon.

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.

Gy. Ámen.

P. Kedves hívek, egybegyűltünk, hogy e férfinak és nő-
nek, Isten szent színe előtt és ókatolikus egyháza által 
kiszolgáltassuk a házasság szentségét.
   A házasság az ember természetes állapota, melyet Is-
ten még ártatlanságunk idején rendelt, és amely azt a 
titkos egységet jelképezi, mely Jézus Krisztust az egy-
házhoz fűzi. A házasság szentségét maga Jézus is és 
megszentelte, mikor Kánában első csodáját véghezvit-
te. Ezért senki ne lépjen házasságra könnyedén és kellő 
előkészület nélkül, hanem csak felkészülve, józanul és 
hittel.
   E jegyespár most ezt a szentséget szeretné felvenni. 
Ám mielőtt kiszolgáltatnánk, ha valakinek tudomása 
van olyan akadályról, mely miatt nem köthetnek érvé-
nyes házasságot, most álljon elő, vagy ha nem, hallgas-
son róla mindörökké.

   A pap vőlegényhez és a menyasszonyhoz fordul.



19

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. (a vőlegényhez) N., nyilatkozz Isten egyháza előtt, 
akarod-e az itt jelenlévő M.-t feleségedül venni?

V. Akarom.

P. Ígéred-e, hogy hozzá hűséges leszel, ahogy Isten pa-
rancsolta?

V. Ígérem.

P.  Elfogadod-e a gyermekeket, melyekkel Isten meg-
ajándékozza házasságotokat?

V. Elfogadom.

P. (a menyasszonyhoz) M., nyilatkozzál Isten egyháza 
előtt, akarsz-e az itt jelenlévő N.-hez törvényes felesé-
gül hozzámenni?

M. Akarok.

P. Ígéred-e, hogy hozzá hűséges leszel, ahogy Isten pa-
rancsolta?

M. Ígérem.

P. Elfogadod-e a gyermekeket, melyekkel Isten meg-
ajándékozza házasságotokat?

M. Elfogadom.
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P. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennetek!

Gy. Ámen.

P. Mindenható, örök Isten, kérünk, áldd meg + e gyű-
rűket, hogy akik ezeket viselik, békédben megerősöd-
jenek, akaratodban kitartsanak, szeretetedben éljenek, 
és napok sokaságában gyarapodjanak. Krisztus, a mi 
Urunk által. 

Gy. Ámen.

A pap kereszt alakban meghinti a gyűrűket szenteltvízzel, 
majd a jegyespárhoz viszi őket. A menyasszony gyűrűjét 
a vőlegénynek adja, aki a menyasszony jobb gyűrűsujjára 
húzza a gyűrűt (szükség esetén a pap előolvassa neki).

V. M., Isten szent színe előtt feleségül veszlek.

A pap a vőlegény gyűrűjét a menyasszonynak adja, aki vő-
legény jobb gyűrűsujjára húzza a gyűrűt (szükség esetén a 
pap szakaszosan előolvassa neki).

M. N., Isten szent színe előtt feleségül megyek hozzád.

P. Könyörögjünk. Ábrahám Istene, Izsák Istene, Jákob 
Istene, áldd meg ezt a jegyespárt, és tedd tökéletessé 
házasságukat a szeretetben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben Isten, mindörökkön-örökké.

Gy. Ámen.

Valamennyi jelenlévő – a pap vezetésével – közösen elmond-
ja az Úr imádságát.



21

Gy. 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. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

P. Könyörögjünk. Örök Isten, emberiség teremtője, 
minden élet forrása, add áldásodat + erre az új párra, 
kiknek most szent nevedben kiszolgáltatjuk a házasság 
szentségét, hogy amint Izsák és Rebeka hűségben éltek 
egymással, úgy ők is megtartsák a frigy szent kötelékét, 
hogy tökéletes szeretetben és békében éljenek együtt, 
szent törvényed szerint, a mi Urunk, Jézus Krisztus ál-
tal.

Gy. Ámen.

A pap összefogja és stólájával borítja a jegyesek jobb kezét.

P. Amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza.

N. és M., Isten szent színe előtt és ókatolikus egy-
házának felhatalmazása által ezennel házastársakká 
nyilvánítalak titeket, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek 
nevében.

Gy. Ámen.

A pap leveszi a stólát, majd az ifjú házasokat kivezeti a temp-
lomból.
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AnyA AvATáSA

(egyházhOzmenéS)
A gyermekágyi időszak után az asszony megjelenik a temp-
lomban, és az oltár előtt letérdel.

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.
A. Ámen.

P. A mennyei Atyaisten jóságában megengedte, hogy 
baj nélkül világra hozd gyermekedet, ezért illő, hogy 
neki szívből hálát adj.

Az új anya mondja.

A. Szeretem az Urat,
mert meghallgatta könyörgésem szavát. 
 Mert felém fordította fülét azon a napon,
amelyen segítségül hívtam.
 Körülvettek engem a halál gyötrelmei,
rám találtak az alvilág veszedelmei.
 Szorongatásba és nyomorúságba jutottam, 
de segítségül hívtam az Úr nevét:
 „Uram, szabadíts meg engem!” 
 Irgalmas az Úr és igaz,
megkönyörül a mi Istenünk.
 Mivel viszonozzam az Úrnak
mindazt, amit velem cselekedett? 
 Fölemelem a szabadulás kelyhét,
és segítségül hívom az Úr nevét.
 Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat
egész népe előtt, az Úr házának udvaraiban,
tebenned, Jeruzsálem.

   Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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Az új anya a pappal együtt mondja az Úr imádságát.

Gy. 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. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

P. Istenem, szabadítsd meg szolgálódat, aki benned bí-
zik.
A. Mert te vagy az én reménységem.
P. Légy megmentő sziklája, erős vára.
A. Hogy oltalmat leljek szárnyad árnyékában.
P. Uram, hallgasd meg imádságomat.
A. És kiáltásom jusson eléd.

P. Könyörögjünk. Mindenható Isten, hálát adunk neked 
jóságodért, hogy megóvtad szolgálódat a gyermekszülés 
veszélyeitől. Ő azért jelent meg előtted, hogy felajánl-
ja neked szívből jövő háláját. Végtelen irgalmú Atya, 
esdve kérünk, engedd, hogy mindig hűségesen teljesítse 
akaratodat a földön, és majdan részesüljön az örök élet 
dicsőségében, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. 
A. Ámen.
P. Áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú + és a 
Szentlélek.

A. Ámen.
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BeTegeK KeneTe

A pap a beteghez lép és e szavakkal kezdi meg a szertartást.

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.
Gy. Ámen.

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a telkeddel.

A pap szentírási olvasmánnyal kezdi meg a szentség kiszol-
gáltatását, a következő igeszakaszok valamelyikével: 2Kor 
1,3-5; Zsolt 91; Lk 17,11-19; Zsid 12,1-2; Zsolt 103; Mt 9,2-
8; Jak 5,14-16; Zsolt 23; Mk 6,7, 12-13.
   Ha a beteg képes rá, ajánlatos fülgyónást végeznie. Ha ál-
lapota nem engedi meg, a gyónás és a feloldozás elmarad. 

P. A mindenható Isten megkönyörül rajtad, megbocsátja 
minden bűnödet, és megerősít minden jóban, és a Szent-
lélek ereje által elvezet az örök életre.
   Mint az egyház elhívott és felszentelt szolgája, a Jézus 
Krisztus által adott hatalommal ezennel feloldozlak bű-
neid alól, és hirdetem neked azok teljes bocsánatát, az 
Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.

Gy. Ámen.

P. Isten megbocsátotta bűneidet. 

Gy. Istennek legyen hála.

A pap előkészíti a betegek olaját, majd jobbját a beteg fejére 
teszi.

P. N., felteszem rád kezemet az Atya, a Fiú és a Szent-
lélek nevében, Krisztus Urunkhoz fohászkodva, hogy 
megtartson és megőrizzen téged. Őrizze meg testedet és 
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lelkedet minden baj közepette, adja meg neked az élet 
győzelmét és békéjét, hogy képes légy Őt tovább szol-
gálni, most és mindörökkön-örökké.

Gy. Ámen.

 A pap hüvelykujját a szent olajba mártja, majd megkeni a 
beteg homlokát és mindkét tenyerét.

P. N., megkenlek szent olajjal az Atya, + a Fiú + és a + 
Szentlélek nevében.

Gy. Ámen.

P. Ahogy külsőleg megkentelek ezzel az olajjal, úgy 
kenje fel bensődet a Szentlélek. Szabadítson meg a 
szenvedéstől, állítsa helyre egészségedet, lelki és tes-
ti erődet. Szabadítson meg minden gonosztól, őrizzen 
meg a jóban, és vezéreljen az örök életre, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. 

Gy. Ámen.

 Ha nem történik áldoztatás, a jelenlévők közösen elmondják 
a Mi Atyánkot. 

Gy. 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. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

Áldoztatás esetén a Mi Atyánk után a pap így folytatja.
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P. A mindenható Isten erőssége azoknak, akik benne 
bíznak, neki minden hatalom fejet hajt és hódol az ég-
ben és a földön. Ő legyen most és mindenkor a te oltal-
mazód, mert nincsen üdvösség senki másban, csak a mi 
Urunkban, Jézus Krisztusban.

P. Az Úr békéje legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

A pap előkészíti, majd felmutatja az Oltáriszentséget.

P. Íme az Isten Báránya; íme, aki elveszi a világ bűneit.

Gy. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz 

nekünk.

 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: irgalmazz 

nekünk.

 Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: adj nekünk 

békét.

A pap kiszolgáltatja az Oltáriszentséget.

P. A mi Urunk, Jézus Krisztus teste őrizze meg lelkedet 
az örök életre.

Gy. Ámen.

Az áldoztatás után a pap hálát ad.

P. Könyörögjünk. Kegyelmes Atyánk, dicsérünk téged 
és hálát adunk neked szeretett Fiad, Jézus Krisztus tes-
tének és vérének szent közösségéért, megváltásunk zá-
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logáért. Könyörgünk, váljon bűneink bocsánatára, erős-
ségünkké gyöngeségünkben, és örök megváltásunkra, 
ugyanazon Krisztus Urunk által.

Gy. Ámen.

P. Áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú + és a 
Szentlélek.

Gy. Ámen.
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TemeTéS

A szertartás a templomban vagy ravatalozóban kezdődik, 
majd a sírnál a sírbatétellel folytatódik. A pap az ambónál 
vagy a koporsó oltár felőli végén áll.

P. Az Úr legyen veletek.
Gy. És a te lelkeddel.

P. Hallgassátok Isten vigasztaló igéit: Én vagyok a föl-
támadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is 
halt, élni fog, és mindaz, aki él és hisz bennem, nem hal 
meg soha. (Jn 11,25-26)
   Mert tudom, hogy megváltóm él, s a végső napon 
felkelek a földről, és ismét körülvesz a bőröm, és saját 
testemben látom meg Istenemet, én magam látom meg 
őt, és önnön szemem nézi őt, és nem más! (Jób 19,25-27)
   Mert semmit sem hoztunk magunkkal a világra, és el 
sem vihetünk semmit. (1Tim 6,7)
   Az Úr adta s az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, 
úgy lett, legyen áldott az Úr neve! (Jób 1,21)

P. Istenünk, kezedbe ajánljuk, szolgád (szolgálód), N. 
lelkét, hogy földi tartózkodásának ideje után az örök-
kévalóságban veled legyen. Kérünk, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus érdemeiért tisztítsd meg lelkét minden bűntől, 
hogy részesedhessen boldogító látásodban, ugyanazon 
Krisztus Urunk által. Ámen. 

Szentlecke Szent Pál apostolnak a 
korintusiakhoz írt első leveléből

(1Kor 15,20-28)

  Krisztus azonban feltámadt a halottak közül, mint az 
elszenderültek zsengéje. Mert amint egy ember által lett 
a halál, úgy egy ember által lett a halottak feltámadá-
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sa is. Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak, 
úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni. Min-
denki a maga rendje szerint: elsőként Krisztus; azután 
azok, akik Krisztuséi, az ő eljövetelekor.
   Azután jön a vég, amikor majd átadja az uralmat az 
Atyaistennek, miután megsemmisített minden fejede-
lemséget, minden hatalmasságot és erőt. Mert addig 
kell neki uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lába alá 
nem veti. Mint utolsó ellenséget, a halált semmisíti 
meg, mert mindent lába alá vetett. Amikor azonban ezt 
mondja: „Minden alá van vetve”, kétségtelenül kivétel 
az, aki mindent alávetett neki. Mikor pedig minden alá 
lesz vetve neki, akkor a Fiú maga is aláveti magát an-
nak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen min-
den mindenben.

A pap beszédet intéz a gyászolókhoz, és/vagy a gyászo-
lók megemlékeznek. Ezután közösen elmondják a Nicea-
konstantinápolyi Hitvallást és a Miatyánkot.

Gy. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlan-
nak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisz-
tusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született 
az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Vi-
lágosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, szü-
letett, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű; és 
minden általa lett. Értünk, emberekért, a mi üdvössé-
günkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek 
erejéből, Szűz 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 dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országá-
nak nem lesz vége.
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   Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki 
az Atyától származik; akit éppúgy imádunk és dicsőí-
tünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a próféták szavá-
val. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anya-
szentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök 
bocsánatára, várom a holtak feltámadását és az eljöven-
dő örök életet. Ámen.

Gy. 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. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

A pap szenteltvízzel meghinti a koporsót vagy urnát, majd a 
szertartás a sírnál folytatódik.

P. Az asszony szülötte, az ember, rövid ideig él és betelik 
sok nyomorúsággal: mint a virág, kinyílik és elhervad, 
eltűnik, mint az árnyék, és nincsen tartós maradása. (Jób 
14,1-2) Jó az Úr és megerősít ő a szorongatás napján, és 
ismeri a benne bízókat. (Náh 1,7)
   A mindenható Istennek bölcs gondviselésében úgy 
tetszett, hogy testvérünket (nővérünket) elszólítsa e vi-
lágból. Átadjuk őt a földnek, hamut a hamunak, port a 
pornak, bízva az eljövendő feltámadásban és az örök 
életben, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.   
   Egy hangot hallottam az égből, amely ezt mondta ne-
kem: „Írjad: Már most boldogok a holtak, akik az Úrban 
halnak meg! Igen, mondja a Lélek, hogy megpihenje-
nek munkáiktól; mert cselekedeteik követik őket!” (Jel 
14,13)
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A sírbatétel előtt a pap szenteltvízzel meghinti a sírhelyet, 
majd az 51. zsoltárt imádkozza.

P. Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint,
 könyörületességed szerint töröld el gonoszságomat! 
Moss egészen tisztára vétkemtől,
 bűnömtől tisztíts meg engem!
Mert elismerem gonoszságomat,
 és bűnöm előttem van szüntelen.
Ellened vétkeztem, egyedül ellened,
 s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben,
 és igazságos a te ítéletedben.
Íme, gonoszságban fogantattam,
 és bűnökben fogant engem az én anyám. 
Íme, te a szív igazságát szereted,
 bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.
Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
 moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! 
Add, hogy örömet és vidámságot halljak,
 hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!
Fordítsd el bűneimtől arcodat,
 töröld el minden gonoszságomat! 
Tiszta szívet teremts bennem, Isten,
 s az erős lelket újítsd meg bensőmben! 
Színed elől ne vess el engem,
 szent lelkedet ne vond meg tőlem! 
Add vissza nekem üdvösséged örömét,
 és készséges lélekkel erősíts meg engem!

Behantolás után a pap könyörgést mond.
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P. Könyörögjünk. Kegyelem Ura, Istene, kérünk, add 
meg N. szolgádnak (szolgálódnak) az örök boldogságot 
és dicsőséges színelátásodat, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által. Ámen.

A pap szenteltvizet hint a sírra és megáldja azt.

P. A mindenható Isten, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek 
üdítse immár lelkedet az Ő mennyei kegyelmével.

Gy. Ámen.

P. Mindenható Isten, hálát adunk neked mindazok éle-
téért, akik szent hitedben fejezték be földi pályájukat. 
Esdve kérünk, engedd, hogy majd lélekben velük egye-
süljünk az örök élet teljes dicsőségében.

   Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy a feltámadás és az élet. 
Benned élnek azok, akik meghaltak, benned soha meg 
nem hal az, aki hisz.

   Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, Urunk Jézus Krisz-
tus Atyja, buzdíts minket a hívő életre, hogy majd, ha e 
földi életből elköltözünk, Krisztusban nyugodhassunk, 
és mi is részesüljünk abban a kegyelemben, melyet Ő 
hirdetett a benne hívőknek: Jöjjetek, Atyám áldottai, 
vegyétek birtokba az országot, amely nektek készült 
a világ teremtése óta. Ugyanazon Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel egységben uralkodik, Isten, 
mindörökkön-örökké.

Gy. Ámen.

P. Az Úr legyen veletek.
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Gy. És a te lelkeddel.

P. A mi Urunk, Jézus Krisztus szent kegyelme, Isten 
szeretete és a Szentlélek világossága lakozzon köztünk 
most és mindörökké. Áldjon meg bennetek a mindenha-
tó Isten, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek.

Gy. Ámen.

A pap részvétet nyilvánít a gyászolóknak.
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Ókatolikus hitre térő befogadása

A szertartás a templomban történik. A pap az oltár előtt fo-
gadja az ókatolikus hitre térőt.

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. Kedves keresztény hívő! Soha ne felejtsd el ezt a na-
pot, amikor az ókatolikus egyház rád talált, és keblére 
ölel.
   Jöjj hát bizalommal s tegyél hitvallást. Ismerd el a 
Magyarországi Ókatolikus Egyházat tanításaival együtt 
anyádnak és ő örömmel fiának fogad téged.

P. Könyörögjünk. Úristen, aki híveid szívét a Szentlé-
lek megvilágosítása által oktatod, add, hogy megismer-
jük, ami helyes, és vigasztalásában békességet leljünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. 

Gy. Ámen.

A hitre térő letérdel, és a Szentírásra helyezi jobbját.

Én, N. M. erős hittel hiszem és vallom, amit az ókatolikus 
egyház az apostolok óta változatlan hittel vall. Hiszem 
az első hét egyetemes zsinat tanításait, hiszem, amit 
a Szentírás és a Szenthagyomány magában foglal, hi-
szem, amit az egyház hitvallásai kifejeznek, hiszem az 
osztatlan és egységes egyházat.
   Vallom továbbá, hogy a Szentmisében igaz, valóságos 
és engesztelő áldozatot mutatnak be Istennek az élőkért 
és a holtakért, hogy az Eukarisztiában valóságosan a mi 
Urunk, Jézus Krisztus teste és vére van jelen.
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   Vallom, hogy az osztatlan és egységes, szent, katolikus 
és apostoli egyház minden egyház anyja és tanítója.    
   Vallom, hogy a Magyarországi Ókatolikus Egyház 
hűségesen őrzi a mi Urunk, Jézus Krisztus tanítását, fel-
hatalmazását és az osztatlan egyház hitét.
   Ezt az igaz, ókatolikus hitet, amelyet most önként 
megvallok, sértetlenül és tisztán akarom Isten segítsé-
gével, egész életemben követni. Isten engem úgy segél-
jen.

A pap elveszi a Szentírást.

P. Könyörögjünk. Irgalmas Istenünk, hálát adunk neked, 
hogy hívedet elvezetted a Magyarországi Ókatolikus 
Egyházba. Kérünk tekints szándékára, és add, hogy 
mindig megmaradjon a hitben, és a szentek közösségé-
ben örök életre jusson, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, 
most és mindörökké.

Gy. Ámen.

P. Áldjon meg téged a mindenható Isten, az Atya, a Fiú 
+ és a Szentlélek.

Gy. Ámen.
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házSzenTeLéS

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.
Gy. Ámen.

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

A pap szenteltvízzel keresztet hint a küszöbre.

P. Áldd + meg, Uram, hatalmas erőddel ezt a küszöböt, 
hogy akik itt belépnek, hátrahagyjanak minden rosszat, 
és hogy e hajlék lakói mindig békességben és hitben él-
jenek, Krisztus Urunk által.

Gy. Ámen.

Vízkereszt nyolcadában.

P. Keletről bölcsek jöttek Betlehembe, az Úr imádására. 
Megnyitott kincses ládájukból értékes ajándékokat ad-
tak: aranyat a Királynak, tömjént az Istennek, s mirhát 
a temetésre.

Húsvéti időben.

P. Láttam, hogy víz tör elő a templomból, annak jobb 
oldalából, s kikhez elért e vízár, megszabadultak és éne-
kelték: Alleluja. Alleluja.

A jelenlévők közösen elmondják az Úr imádságát.

Gy. 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. Minden-
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napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
dicsőség mindörökké. Ámen.

A pap körbejárja a ház vagy lakás helyiségeit, és valameny-
nyit meghinti szenteltvízzel. Ezután  egy arra alkalmas helyi-
ségben folytatja a szertartást.

P. Könyörögjünk. Mindenható Isten, áldd meg + és 
szenteld meg e házat, hogy egészség, tisztaság, békes-
ség, szeretet és szelídség, az Atya, a Fiú és a Szentlé-
lek iránti hálaadás uralkodjon benne és azokon, akik itt 
élnek. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön-örökké.

Gy. Ámen.

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. A mindenható Isten: az Atya, a Fiú + és a Szentlé-
lek áldása szálljon rátok, és maradjon veletek most és 
mindörökké.

Gy. Ámen.

P. Mondjunk áldást az Úrnak.

Gy. Istennek legyen hála.

A pap az évszámot és a CMB betűket (Christus Mansionem 
Benedicat) írja az ajtófélfára.

20 + C + M + B + 19
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SzenTeLTvíz KéSzíTéSe

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében. Ámen.

A pap kezét a víz és a só fölé terjesztve exorcizálja azokat.

P. Legyen ez a só és víz a gonosz ártalmától és szennyé-
től megtisztított, az élő, igaz és szentséges + Isten nevé-
ben, aki eljön ítélni élőket és holtakat, Krisztus Urunk 
által. Ámen.

A só megáldása.

P. Mindenható Isten, kérünk, áldd és szenteld meg + ezt 
a sót, hogy attól, amivel érintkezik, távozzék minden 
tisztátalanság, Krisztus Urunk által. Ámen.

A víz megáldása.

P. Mindenható Isten, kérünk, áldd és szenteld meg + 
ezt a vizet, hogy amivel érintkezik, tisztává legyen, a te 
szent neved segítségül hívása és Krisztus Urunk által. 
Ámen.

A pap kereszt alakban sót hint a vízbe.

P. Vegyüljön össze a só és a víz az Atya, a Fiú + és a  
Szentlélek nevében. Ámen. 

P. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk, hogy ahová e szen-
teltvizet hintik, ott ne legyen tisztátalanság, és min-
dent töltsön be a Szentlélek jelenléte. A mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben Isten, mindörökkön-örökké. 
Ámen.
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áLTALánOS áLdáS

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. Isten, ki igéddel mindent megszentelsz, kérünk, add 
áldásodat + erre a (…), és engedd, hogy mindaz, ki a te 
törvényednek és akaratodnak megfelelően, hálaadással 
használja, szent neved segítségül hívásával részesüljön 
oltalmadban és kegyelmedben, Krisztus Urunk által.

Gy. Ámen. 
 
A pap meghinti a tárgya(ka)t szenteltvízzel.

BeTegeK OLAjánAK (OI) megáLdáSA

P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében. Ámen.

A pap kiterjeszti kezét az olaj fölé és exorcizálja.

P. Legyen ez az olaj a gonosz ártalmától és szennyétől 
megtisztított, az élő, igaz és szentséges + Isten nevében, 
aki eljön ítélni élőket és holtakat, Krisztus Urunk által. 
Ámen.

Az olaj megáldása.

P. Szent Rafael arkangyal támogatását segítségül hívva, 
az Úr Krisztus Nevében, megszentelem és + megáldom 
ezt az olajat a betegek gyógyulására. A leghatalmasabb 
orvos áldása maradjon rajta, hogy felüdülést és békes-
séget adjon testnek és léleknek, Krisztus Urunk által. 
Ámen.





AZ ÉV VASÁRNAPJAINAK 
ÉS MOZGÓ ÜNNEPEINEK

MISÉI
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AdvenT I. vASárnApjA

dicsőség elmarad.
Könyörgés

Mindenható Isten, adj nekünk igaz bűnbánatot és tisz-
títs meg minket, hogy Fiad, Jézus Krisztus dicsőséges 
eljövetelekor együtt örvendezhessünk, Ő általa, aki ve-
led és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, most 
és mindörökké.

Olvasmány: Iz 2,1-5 vagy Iz 63,16-64,8

Graduale
Mindazok, kik téged várnak, meg nem szégyenülnek, 
Uram.
Szentlecke: 2Pt 3,1-10 vagy Róm 13,11-14

Alleluja
Alleluja. A te irgalmasságodat, Uram, mutasd meg ne-
künk; és üdvösségedet add meg nekünk. Alleluja.

Evangélium: Mt 25,1-13 vagy

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk Istenünk, fogadd el felajánlásunkat, hogy áldo-
zatod megtisztítson minket minden bűntől és örök életre 
segítsen, Krisztus a mi Urunk által.

adventi prefáciÓ
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AdvenT II. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Istenünk, tisztítsd meg szívünket minden rossztól, hogy 
méltón előkészítsük egyszülött Fiad eljövetelét, aki ve-
led és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, most 
és mindörökké.

Olvasmány: Iz 11,1-10 vagy Bár 5,1-9

Graduale
Sionból ragyog föl az ő ékes szépsége, az Isten nyilván 
eljön.

Szentlecke: Róm 15,4-9 vagy Fil 1,4-11

Alleluja
Alleluja. Eljön a mi királyunk, Krisztus, kiről János hir-
dette, hogy Ő az eljövendő Bárány. Alleluja.

Evangélium: Lk 7,28-35 vagy Mt 3,1-12

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk Istenünk, érdemeink hiányosságai ellenére ir-
galmasan fogadd el felajánlásunkat és szívből jövő 
imádságainkat, Krisztus a mi Urunk által.

adventi prefáciÓ
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AdvenT III. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Istenünk, add, hogy úgy hallgassuk, olvassuk, figyeljük 
tanításodat, hogy Üdvözítőnk születését megtisztult lé-
lekkel és igaz, ujjongó örömmel fogadhassuk, aki veled 
és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, most és 
mindörökké.

Olvasmány: Iz 61,1-11 vagy Szof 3,14-18

Graduale
Ki trónolsz, Uram, a kerubok fölött; ébreszd föl a te ha-
talmadat és jöjj el.

Szentlecke: Zsid 12,18-25 vagy 1Tessz 5,16-24

Alleluja
Alleluja. Ébreszd föl, Urunk, a te hatalmadat és jöjj el, 
hogy megszabadíts minket. Alleluja.

Evangélium: Jn 3,22-30 vagy Jn 1,6-8

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk Urunk, add, hogy felajánlott áldozatunk haté-
konnyá tegye bennünk egyszülött Fiad egyetemes áldo-
zatát, Krisztus a mi Urunk által.

adventi prefáciÓ
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AdvenT Iv. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Urunk Jézus Krisztus, ki eljöveteledkor hírnököt küld-
tél, hogy utat készítsen neked, engedd, hogy amikor is-
mét eljössz, igaz hittel, tiszta lélekkel és ujjongó öröm-
mel fogadhassunk, ki élsz és uralkodsz az Atyával és a 
Szentlélekkel egységben, örökkön-örökké.

Olvasmány: 2Sám 7,1-16 vagy Mik 5,1-4

Graduale
Közel van az Úr mindazokhoz, kik segítségül hívják; 
kik segítségül hívják igazságban.

Szentlecke: Ef 6,10-20 vagy Róm 16,25-27

Alleluja
Alleluja. Jöjj el már, és ne késsél, Uram; könnyíts néped 
tetteinek súlyán. Alleluja.

Evangélium: Jn 3,16-21 vagy Lk 1,39-45

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk Urunk, hogy a Szentlélek, aki a boldogságos 
Szűz Mária méhét kegyelemmel töltötte be, szentelje 
meg áldozatunkat. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

adventi prefáciÓ
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KArácSOny
 éjféli mise

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, ki a mai éjszakán Fiad megtestesülésével fel-
ragyogtattad a világ üdvösségét, kérünk, hogy a szent 
születésben áraszd ránk üdvözítő kegyelmedet, Ő álta-
la, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 9,1-6

Graduale
Tiéd az elsőség a te hatalmadnak napján; magamból 
szültelek téged a hajnali csillag előtt.

Szentlecke: Tit 2,11-14

Alleluja
Alleluja. Az Úr mondá nékem: Én Fiam vagy te!; Én ma 
szültelek téged. Alleluja.

Evangélium: Lk 2,1-14

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk Urunk, hogy fogadd atyai szívvel áldozatunkat, 
hogy szent Fiaddal eljuthassunk üdvösséged dicsőségé-
re. Ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus által.

karácsonyi prefáciÓ
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KArácSOny ünnepI mISe

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Isten, ki egyszülött Fiadat adtad, hogy em-
beri természetünket magára véve e napon a Szent Szűz-
től megszülessen, engedd, hogy kegyelmedből újjászü-
letve megújuljunk a Szentlélekben, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, aki veled és ugyanazon Szentlélekkel él 
és uralkodik mint egy Isten, a világ végezetéig.

Olvasmány: Iz 52,7-10

Graduale
Meglátta a föld minden határa a mi Istenünknek üdvös-
ségét; örvendjetek az Úrnak, minden földek.

Szentlecke: Zsid 1,1-6

Alleluja
Alleluja. Megszentelt nap ragyogott fel nékünk; jöjje-
tek népek, imádjátok az Urat; mert a mai napon nagy 
fényesség szállt le a földre. Alleluja.

Evangélium: Jn 1,1-18

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk, Urunk, Istenünk, fogadd kegyesen áldozatun-
kat, melyet Fiad születésének ünnepén felajánlunk ne-
ked, Ő általa, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

karácsonyi prefáciÓ
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AprÓSzenTeK

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Isten, ki ártatlan gyermekeket adtál az erő 
példájául, és kit kisdedek dicsőítettek áldozatukkal, sza-
badíts ki szent kegyelmeddel a lelki sötétségből, hogy 
hitben és életünk tisztaságában állhatatosan dicsőítsük 
szent nevedet, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, a világ 
végezetéig.

Olvasmány: Bölcs 18,5-9

Graduale
Összegyűltek a fejedelmek és ellenem szóltak; gono-
szul üldöztek engem.

Szentlecke: Jel 14,1-5

Alleluja
Alleluja. Megnyílva látom az eget és Jézust állani az 
Isten erejének jobbján. Alleluja.

Evangélium: Mt 2,13-15

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Szerető Istenünk, szentjeid közbenjárása tegye töké-
letessé áldozati adományainkat, melyeket felajánlunk, 
Krisztus, a mi Urunk által.

karácsonyi prefáciÓ
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KArácSOny UTánI vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Isten, te vagy a hívők világossága. Áraszd 
dicsőségedet a világra, hogy minden népnek felragyog-
jon igazságod, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten, mindörök-
kön-örökké.

Olvasmány: Sir 24,1-16

Graduale
Ékesebb vagy te az emberek fiainál; kedvesség ömlött 
el az ajkadon.

Szentlecke: Gal,4,1-7 vagy Ef 1,3-6, 15-18

Alleluja
Alleluja. Dicsőség néked, Krisztus, akit hirdettek a po-
gány népeknek, és akiben hittek világszerte. Alleluja.

Evangélium: Mt 1,18-25 vagy Lk 2,33-40

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Engedd, Istenünk, hogy áldozatunk örök üdvösségre 
vezessen minket, Krisztus, a mi Urunk által.

karácsonyi prefáciÓ
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Újév 
UrUnK KörüLmeTéLéSe

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Isten, ki egyszülött Fiad körülmetélését 
elrendelted, hogy a törvénynek engedelmeskedjen, add 
meg nekünk a lélek igaz körülmetélését, hogy szívünk 
és egész lényünk megtisztulva, mindenben kövesse 
szent akaratodat, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten, örökkön-
örökké.

Olvasmány: MTörv 10,12-20

Graduale
Egyet kértem az Úrtól és azt keresem; hogy az Úr házá-
ban lakjam életem minden napján.

Szentlecke: Gal 6,12-15

Alleluja
Alleluja. Uralkodjék szívetekben Krisztusnak békéje; és 
Krisztus tanítása töltsön be titeket gazdagon. Alleluja.
Evangélium: Lk 2,21

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Mennyei Istenünk, adj nekünk tiszta, körülmetélt szí-
vet, és fogadd el kegyelmesen áldozati adományainkat, 
Krisztus, a mi Urunk által.

karácsonyi prefáciÓ
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epifánia utáni ii. vasárnap

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, add, hogy jobban megértsük szent Igédet, és 
megtartva azt, hű szívvel kövessük üdvözítő akaratodat, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 25,6-10 vagy Bölcs 7,7-11 vagy 2Kir 5,14-17

Graduale
Íme, mily jó és mily gyönyörűséges; a testvéreknek 
együtt lakozni.

Szentlecke: Fil 4,12-20 vagy Zsid 4,12-13 vagy 2Tim 2,8-13

Alleluja
Alleluja. Kik félik az Urat, őbenne bíznak; ő segítőjük 
és oltalmazójuk örökké. Alleluja.

Evangélium: Mt 21,33-43 vagy Mk 9,102-16 vagy Lk 17,5-10

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk, fogadd el híveid adományait, 
és segíts, hogy általuk örök örömöd részesei lehessünk, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

általános prefáciÓ
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epifánia utáni iii. vasárnap

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, add, hogy mindig teljesebben megértsük, amit 
Fiad által kinyilatkoztattál nekünk, és hűségesek ma-
radjunk tanításához, Ő általa, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 45,1-6 vagy Iz 53,10-11 vagy Kiv 17,8-13

Graduale
Üdvözítsd a te népedet, Uram; áldd meg a te öröksé-
geddel.

Szentlecke: 1Tessz 1,1-5 vagy Zsid 4,14-16 vagy 2Tim 3,14-4,2

Alleluja
Alleluja. Dicsérjed én lelkem az Urat, egész életemben 
az Urat dicsérem; éneklek az én Istenemnek, amíg csak 
vagyok. Alleluja.

Evangélium: Mt 22,15-21 vagy Mk 10,35-45 vagy Lk 18,1-18

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Jóságos Atyánk, tekints kegyelmesen gyermekeid fel-
ajánlásaira, és fogadd el azokat atyai szívvel, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

általános prefáciÓ
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epifánia utáni iv. vasárnap

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható, örök Isten, növeld bennünk a hitet, reményt 
és szeretetet. Add, hogy jobban szeressük és megtartsuk 
parancsaidat, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ál-
tal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Kiv 22,20-26 vagy Jer 31,7-9 vagy Sir 35,15-22

Graduale
Egyet kértem az Úrtól, és azt keresem; hogy az Úr há-
zában lakjam életemnek minden napján.

Szentlecke: 1Tessz 1,5-10 vagy Zsid 5,1-6 vagy 2Tim 4,6-18

Alleluja
Alleluja. Dicsérjed, Jeruzsálem az Urat; dicsérjed, Sion 
a te Istenedet. Alleluja.

Evangélium: Mt 22,34-40 vagy Mk 10,46-52 vagy Lk 18,9-14

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk fogadd el áldozati ajándékainkat, hogy 
szolgálatunk dicsőségedre váljon, a te Fiad által, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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epifánia utáni v. vasárnap

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, te olyan szolgákra vágysz, kik nem engedel-
mességből, hanem szeretettel teljesítik kötelességeiket. 
Add, hogy igazán szeressünk és így szolgáljunk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök-
kön-örökké.

Olvasmány: Mal 1,14-2,10 vagy MTörv 6,2-6 vagy Bölcs 11,22-12,2

Graduale
Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat; templomodnak 
bensejében.

Szentlecke: 1Tessz 2,7-13 vagy Zsid 7,23-28 vagy 2Tessz 1,11-2,2

Alleluja
Alleluja. Az Úr Igéje által lettek az egek; és lehelete 
által azoknak minden ékessége. Alleluja.

Evangélium: Mt 23,1-12 vagy Mk 12,28-34 vagy Lk 19,1-10

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk, legyen kedves áldozatunk 
előtted és legyen számunkra áldásaid bőséges forrása, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

általános prefáciÓ
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epifánia utáni vi. vasárnap

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, kérünk, tarts távol tőlünk minden rosszat, és 
tégy készségessé, hogy mindig szent Igédet kövessük, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörök-
kön-örökké.

Olvasmány: Bölcs 6,12-16 vagy 1Kir 17,10-16 vagy 2Makk 7,1-14

Graduale
Szálljon fel, Uram, az én imádságom; miként a tömjén-
füst a te színed elé.

Szentlecke: 1Tessz 4,13-18 vagy Zsid 9,24-28 vagy 2Tessz 2,16-3,5

Alleluja
Alleluja. Dicsérjed, Jeruzsálem, az Urat; dicsérjed, 
Sion, a te Istenedet. Alleluja.

Evangélium: Mt 25,1-13 vagy Mk 12,38-44 vagy Lk 20,27-38

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk, mennyei Atyánk, tekints kegyelmesen áldoza-
tunkra, és és add, hogy az megváltásunk hatékony esz-
közlője legyen számunkra, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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heTvened vASárnAp

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, add, hogy mindig őszintén megbán-
juk vétkeinket, és tiszta lélekkel állhassunk színed előtt, 
az örök élet reményében, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, Isten, mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Óz 14,2-3

Graduale
Ragadj el engem, Uram, ellenségeimtől; taníts meg arra, 
hogy akaratodat teljesítsem.

Szentlecke: 1Kor 9,24-27

Tractus
Akik az Úrban bíznak; olyanok, mint a Sion hegye.

Evangélium: Mt 20,1-16

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk a neked bemutatott áldozat váljon szá-
munkra vétkeink bocsánatára, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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hATvAnAd vASárnAp

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Mindenható Isten, nem bízhatunk a saját erőnkben, ezért 
kérünk, te légy erősségünk és pártfogónk, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 
Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Óz 14,5-9

Graduale
Akik könnyhullatással mentek; örvendezéssel aratnak.

Szentlecke: 2Kor 11,19-33

Tractus
Akik az Úrban bíznak; olyanok, mint a Sion hegye.

Evangélium: Lk 8,4-15

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk a felajánlott áldozat legyen számunkra 
az örök élet és a múlhatatlan boldogság eledele, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

általános prefáciÓ
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öTvened vASárnAp

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Kérünk, Urunk, hallgasd meg kérésünket, szabadíts 
meg minket minden rossztól és ments meg minden baj-
tól, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, 
mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Zsolt 30,2-6

Graduale
Dicsérjétek az Urat, minden nemzetek; dicsérjétek őt, 
minden népek.

Szentlecke: 1Kor 13,1-13

Tractus
Akik az Úrban bíznak; olyanok, mint a Sion hegye.

Evangélium: Lk 18,31-43

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk felajánlásunk váljon lelki megtisztulá-
sunk áldozatává, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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hAmvAzÓSzerdA

uram irgalmazz és dicsőség elmarad.

Könyörgés
P. Mindenható örök Isten, ki egyetlen teremtményt 
sem gyűlölsz és megbocsátod minden bűnbánó lé-
lek vétkét, adj nekünk új, töredelmes szívet, hogy 
vétkeink őszinte megbánása és gyarlóságunk aláza-
tos beismerése által teljes bűnbocsánatot nyerjünk 
tőled, minden kegyelem Istenétől, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy-
ségben él és uralkodik, most és mindörökké.

P. Isten szeretett népe! Az első keresztények nagy 
odaadással adóztak Urunk szenvedésének és feltá-
madásának, így az egyházban előkészületi szokássá 
vált a vezeklés és a böjtölés. Nagyböjt időszakában 
készítjük elő a megtérők hitét a keresztség szent-
ségére. Szintén erre az időszakra különítették el a 
gyülekezettől a súlyos bűnöket elkövetőket, hogy 
vezekeljenek és bűnbánatot tartsanak. Az egész egy-
ház szem előtt tartotta a bűnbocsánat és feloldozás 
üzenetét, ahogy azt a mi Megváltónk evangéliuma 
tanítja, mivel minden keresztény állandó lelki szük-
séglete a bűnbánatban és hitben való megújulás.
   Ezért arra hívlak benneteket az egyház nevében, 
hogy a szent Nagyböjtben tartsatok önvizsgálatot és 
bűnbánatot, böjtöljetek, tagadjátok meg önmagato-
kat és elmélkedjetek Isten szent igéjén. Bűnbána-
tunk felindításáért könyörögjünk Urunkhoz, Iste-
nünkhöz.
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A hAmU megáLdáSA

P. Kedves Testvéreim! Könyörögjünk Istenünk-
höz, mennyei Atyánkhoz, hogy adja megszen-
telő áldását erre a hamura, melyet a bűnbánat 
jeleként fejünkre hintünk.

P. Mindenható, örök Isten, kit a szívből jövő bűn-
bánat megengesztel, áraszd ránk kegyelmedet és 
áldd meg + ezt a hamut, hogy bűnbánatunkban 
lelki orvosságunk és vezeklésünk jele legyen.

hAmvAzKOdáS

P. Emlékezz ember, hogy porból vagy + és porrá 
leszel.

bűnbánati litánia

A hívek a pappal közösen elimádkozzák az 51. Zsoltárt, majd 
a bűnbánati litániát, mely után szentségi feloldozást kapnak. 
Ez a bűnbánati litánia az év bármely egyéb szakában is 
használható a fülgyónás helyett, egyéni vagy közösségi áj-
tatosságként.

Könyörülj rajtam, Isten, irgalmad szerint,
 könyörületességed szerint 
töröld el gonoszságomat! 
 Moss egészen tisztára vétkemtől,
bűnömtől tisztíts meg engem!

Mert elismerem gonoszságomat,
 és bűnöm előttem van szüntelen.

Ellened vétkeztem, egyedül ellened,
 s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben,
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 és igazságos a te ítéletedben.

Íme, gonoszságban fogantattam,
 és bűnökben fogant engem az én anyám. 
Íme, te a szív igazságát szereted,
 bölcsességedet titokban kinyilatkoztattad nekem.

Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
 moss meg engem és a hónál fehérebb leszek! 
Add, hogy örömet és vidámságot halljak,
hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!

Fordítsd el bűneimtől arcodat,
 töröld el minden gonoszságomat! 
Tiszta szívet teremts bennem, Isten,
 s az erős lelket újítsd meg bensőmben! 
Színed elől ne vess el engem,
 szent lelkedet ne vond meg tőlem! 
Add vissza nekem üdvösséged örömét,
 és készséges lélekkel erősíts meg engem!

Hadd tanítsam útjaidra a bűnösöket,
 hogy hozzád térjenek az istentelenek! 
Szabadíts meg a vértől, Isten, szabadító Istenem,
 hogy nyelvem ujjongva hirdesse igazságodat!

Uram, nyisd meg ajkamat,
 hadd hirdesse szám dicséretedet! 
Hiszen nem kedveled a véres áldozatot,
 ha égő áldozatot hozok, nem tetszik neked. 
A töredelmes lélek áldozat Istennek,
 a töredelmes, alázatos szívet, 
Isten, nem veted meg.

Tégy jót, Uram, jóságodban Sionnal,
 hogy felépüljenek Jeruzsálem falai. 
Akkor majd kedvedet leled az igaz áldozatban,
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 ajándékokban, egészen elégő áldozatokban;
akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.

P. Legszentebb kegyelmes Atyánk, megvalljuk ne-
ked és egymásnak, és a szentek egész közösségének 
a mennyben és a földön, hogy vétkeztünk, gondo-
lattal, szóval, cselekedettel, azzal, amit tettünk és 
azzal, amit elmulasztottunk.
   Nem szerettük egymást teljes szívvel, lélekkel, 
akarattal. Nem szerettük felebarátainkat, sem ön-
magunkat. Nem bocsátottunk meg másoknak, ami-
ként mi bocsánatot nyertünk.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Süketek voltunk hívásodra, hogy szolgáljunk, 
amint Krisztus szolgált minket. Nem voltunk igaz 
akarattal, amint Krisztus igaz akarattal volt irán-
tunk. Megbántottuk a Szentlelket.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Megvalljuk, Urunk, minden korábbi hitetlensé-
günket, büszkeségünket, képmutatásunkat, türel-
metlenségünket.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Megvalljuk, hogy kívánságaink szerint kényez-
tettük önmagunkat, és kihasználtunk másokat.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Megvalljuk minden haragunkat, meghasonlottsá-
gunkat és irigységünket azok iránt, akik szerencsé-
sebbek voltak nálunk.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
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P. Megvalljuk, hogy helytelenül ragaszkodtunk a 
földi javakhoz és a kényelemhez, és hűtlenek vol-
tunk napi életünkben és munkánkban.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Megvalljuk, hogy hanyagok voltunk imádság-
ban, szentmisehallgatásban, és sokszor eltévedtünk 
hitünk útjain.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Fogadd el, Urunk, bűnbánatunkat mindazért a 
rosszért, amit vétettünk, az emberi szenvedés és 
szükség iránti vakságunkért, hogy megítéltünk má-
sokat, és kegyetlenek voltunk.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Fogadd el, Urunk, bűnbánatunkat, helytelen ítéle-
teinkért, irgalmatlan gondolatainkért felebarátaink 
iránt, előítéleteinkért és  megvetésünkért azok felé, 
akik különböznek tőlünk.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Fogadd el, Urunk, bűnbánatunkat, amiért be-
szennyeztük teremtésedet, és mert nem gondoltunk 
az utánunk jövő nemzedékre.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Újíts meg minket, Urunk, és fordítsd el tőlünk 
haragodat.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P.  Megváltásod művét valósítsd meg bennünk.
Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.
P. Fiad, a mi Urunk szenvedése és keresztje által:
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Gy. Urunk, irgalmazz nekünk.

P. Mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztus Atyja, te 
nem kívánod a bűnös halálát, hanem hogy elfordul-
jon a rossztól, és élete legyen. Te hatalmat és paran-
csot adtál szolgáidnak, hogy vezeklő szívű néped-
nek bűnbocsánatot hirdessenek, és feloldozzák őket 
bűneik alól.
   A Mindenható Isten Jézus Krisztust adta, hogy 
meghaljon értünk, és Krisztus érdemeiért megbo-
csássa minden bűnünket. Mint az egyház elhívott és 
felszentelt szolgája, a Jézus Krisztus által adott ha-
talommal ezennel feloldozlak titeket bűneitek alól, 
és hirdetem nektek azok teljes bocsánatát, az Atya, 
a Fiú + és a Szentlélek Nevében.

Gy. Ámen.

A szentmise az ószövetségi olvasmánnyal folytatódik.

Olvasmány: Jo 2,12-19

Graduale
Könyörülj rajtam, Isten, könyörülj rajtam; mert 
benned bízik az én lelkem.

Szentlecke: 2Kor 5,20-6,2

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Uram, ne bűneink sokasága szerint, melyeket cse-
lekedtünk; ne gonoszságaink szerint fizess meg 
nekünk. Ne emlékezzél meg, Uram, atyáink go-
noszságairól; siessen elénk a te irgalmad; mert igen 
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szegénnyé lettünk. Segíts meg minket, üdvössé-
günk Istene, a te neved dicsőségéért szabadíts meg 
minket; légy kegyelmes a mi bűneinknek a te szent 
nevedért.

Evangélium: Mt 6,16-21

hITvALLáS eLmArAd.

Felajánló könyörgés
A Nagyböjt kezdetén, alázattal kérünk, Istenünk, 
hogy a bűnbánat és a szeretet cselekedetei által tisz-
títsd meg lelkünket mindentől, ami elválaszt tőled 
és üdvösségünktől, a mi Urunk Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralko-
dik, most és mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ
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nAgyBöjT I. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Urunk Jézus Krisztus, ki negyven napon és éjen át böj-
töltél értünk, add meg nekünk az önmegtartóztatás ke-
gyelmét, hogy testünket alávessük a léleknek és mindig 
engedelmeskedjünk parancsolataidnak, ki az Atyával és 
a Szentlélekkel élsz és uralkodsz, egy igaz Isten, örök-
kön-örökké.

Olvasmány: Ter 20,7-3,6 vagy Ter 9,8-15 vagy MTörv 26,4-10

Graduale
Angyalainak parancsolt felőled; hogy megőrizzenek té-
ged minden utadon.

Szentlecke: Róm 5,12-19 vagy 1Pt 3,18-22 vagy Róm 10,8-13

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik; s a Minden-
ható árnyékában marad. Mondja az Úrnak: Menedékem 
vagy és váram; Istenem, kiben bízom én. Mivel hozzám 
ragaszkodik, megmentem őt; fölemelem őt, mivel isme-
ri az én nevemet. Hozzám kiált és én meghallgatom őt, 
a szorongatásban vele vagyok; megmentem és megdi-
csőítem őt. Betöltöm őt hosszú napokkal; és üdvössé-
gemet megmutatom néki.

Evangélium: Mt 4,1-11 vagy Mk 1,12-13 vagy Lk 4,1-13
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hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Mindenható Istenünk, tégy méltóvá minket a szent ál-
dozatra, mellyel a nagyböjti időszak kezdetét ünnepel-
jünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a 
Szentlélekkel egységben él és uralkodik, most és mind-
örökké.

nagyböjti prefáciÓ
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nAgyBöjT II. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Mindenható Isten, ki látod, hogy a magunk erejéből 
nem tudunk magunkon segíteni, oltalmazz minket min-
den bűntől, ami lelkünket fenyegeti, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy igaz Isten, örökkön-örökké.

Olvasmány: Ter 12,1-4a vagy Ter 22,1-18 vagy Ter 15,5-18 

Graduale
Szívem háborúságai megsokasodtak; az én nyomorúsá-
gomból ments ki engem, Uram.

Szentlecke: 2Tim 1,8b-10 vagy Fil 3,17-4,1

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Krisztus Jézus, az Atyának visszfénye, s az ő lényének 
képmása; a magas hegységen dicsőségében megjelent. 
Az örök fényesség ragyogása; tükörkép minden szeplő 
nélkül; s az ő jóságának képmása. A fényes felhőből az 
Atyának szózata hangzott; „Ez az én szeretett Fiam, Őt 
hallgassátok!”

Evangélium: Mt 17,1-9 vagy Mk 9,2-10 vagy Lk 9,28b-36

hITvALLáS
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Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk szentelje meg testünket és lel-
künket ez az áldozat, hogy méltó módon készüljünk fel 
Húsvét szent ünnepére, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel egységben él és uralkodik, 
most és mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ
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nAgyBöjT III. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Istenünk, minden jóság és szeretet forrása, te a böjt, a 
szentségek, az imádság és az irgalmasság gyakorlásával 
gyógyítod bűneink sebeit. Tekints irgalmasan bűnbána-
tunkra és tisztíts meg minket, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy igaz Isten, örökkön-örökké.

Olvasmány: Kiv 17,3-7 vagy Kiv 20,1-12 vagy Kiv 3,1-15 

Graduale
Kelj fel, Uram, ne hatalmaskodjék az ember; állítsd íté-
letre a nemzeteket színed elé!

Szentlecke: Róm 5,1-8 vagy Ef 5,1-9 vagy 1Kor 10,1-12

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Hozzád emelem az én szemeimet, Uram; ki a mennyek-
ben lakozol. Íme, miként a szolgák szeme az ő uruk-
nak kezére; íme, miként a szolgálók szeme asszonyuk 
kezére: Úgy tekint a mi szemünk Urunkra, az Istenre; 
míg csak meg nem könyörül rajtunk. Könyörülj rajtunk, 
Uram; könyörülj rajtunk!

Evangélium: Lk 13,1-9 vagy Jn 2,13-25 vagy Jn 4,5-42

hITvALLáS
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Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk tekintsd kegyelmesen nagy-
böjti bűnbánatunkat, bocsáss meg nekünk, amilyen 
mértékben mi is megbocsátunk embertársainknak, és 
fogadd el áldozati felajánlásunkat, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egységben él 
és uralkodik, most és mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ
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nAgyBöjT Iv. vASárnApjA

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Istenünk, te szent Fiad által kiengesztelődtél az embe-
riséggel. Engedd, kérünk, hogy mi híveid és minden 
keresztény igaz hittel és önátadással felismerje kegyel-
medet, ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy igaz Isten, örök-
kön-örökké.

Olvasmány: 1Sám 16,1-13 vagy 2Krón 36,14-23 

Graduale
Vigadtam, mikor azt mondták nékem; „Fölmegyünk az 
Úr házába”!

Szentlecke: Ef 5,8-14 vagy Ef 2,4-10 vagy 2Kor 5,17-21

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Akik az Úrban bíznak; olyanok, mint a Sion hegye. Nem 
rendül az meg örökké; ki Jeruzsálemben lakik. Körülöt-
te hegyek vannak, azonképpen az Úr is az ő népe körül; 
mostantól fogva és mindörökké.

Evangélium: Jn 9,1-41 vagy Jn 3,14-21 vagy Lk 15,1-3; 11-23
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hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, örvendező szívvel ajánljuk fel neked a 
kenyeret és a bort, hittel felismerve bennük a mi Urunk, 
Jézus Krisztus testét és vérét, hogy az örök élet eledelévé 
váljanak számunkra. Ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
igaz Isten, mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ
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nAgyBöjT v. vASárnApjA
feketevasárnap

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Urunk, Istenünk, engedd, hogy életünkben az a kifogy-
hatatlan szeretet vezessen minket, amellyel Fiad, Jézus 
Krisztus szerette a világot és megváltott minket, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy igaz Isten, 
örökkön-örökké.

Olvasmány: Ez 37,12-14 vagy Jer 31,31-34 vagy Józs 5,9-12 

Graduale
Ragadj el engem, uram, ellenségeimtől; taníts meg arra, 
hogy akaratodat teljesítsem!

Szentlecke: Ef 5,8-14 vagy Ef 2,4-10 vagy 2Kor 5,17-21

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Királyoknak királya és Atyja mindazoknak, kik lélekkel 
bírnak; vétkeink bocsánatát add meg nékünk! Hogy ne-
ked, Teremtőnk, tetszésedre lehessünk; most és mind-
örökké. Irgalmazz, könyörgünk, irgalmazz; tieidnek, 
kiket megváltottál, házad népének! Ne tekintsd érdeme-
ink elégtelen voltát; hanem inkább kegyelmednek bő-
ségét! Ezen szentséges böjtölés által, kegyelmes Atya; 
kérünk, semmisítsd meg bűneink adóslevelét! Hogy in-
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dító és segítő kegyelmeddel éberen és sérelem nélkül; a 
te szent föltámadásodra eljussunk!

Evangélium: Jn 8,46-59 vagy Jn 11,1-45 vagy Jn 12,20-33

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Hallgass meg minket, Istenünk és add, hogy minket, 
akik részesültünk az igaz hit tanításában, a szentáldo-
zásban tápláljon a nekünk adott kegyelem, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy igaz Isten, mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ
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nAgyhéT
vIrágvASárnAp

Ha van rá lehetőség, a gyülekezet a templomon kívül kezdje 
a szertartást, és ünnepi körmenetben vonuljon a templomba. 
A barka vagy pálma ágakat, azok megáldása után, a bevo-
nulás során lehet kiosztani a híveknek. 

P. Áldott a Király, aki az Úr nevében jön!

Gy. Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban!

P. Könyörögjünk. Megváltó Istenünk, segíts minket, 
hogy örömmel emlékezzünk csodálatos tetteidre, me-
lyekkel életet és halhatatlanságot adsz nekünk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által.

Gy. Ámen.

A diakónus a következő igeszakaszok valamelyikét olvassa: 
Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Lk 19,29-40; Jn 12,12-16. A pap 
így folytatja, az ágakat megáldva.

P. Az Úr legyen veletek.
D. És a te lelkeddel.
P. Adjunk hálát a mi Urunknak Istenünknek.
D. Méltó és igazságos.
P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy hálát 
adjunk neked, mindenható Isten, ki megváltottál min-
ket Fiad, Jézus Krisztus által. Ő ezen a napon vonult 
be győzedelmesen Jeruzsálem szent városába, és a ki-
rályok Királyaként köszöntötték azok, kik ruháikat terí-
tették elé az útra és pálmaágakkal üdvözölték.
   Ezért kérünk téged, Urunk, mennyei Atyánk, hogy 
szenteld meg + ezeket az ágakat, hogy amint egykor 
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a Jézust fogadó jeruzsálemi nép számára a győzelem 
és a béke jelképei voltak, számunkra is váljanak az Ő 
győzelmének jelképeivé. Add, hogy mi, akik az ágakat 
hordozzuk, mindig Királyunkként üdvözöljük és híven 
kövessük Őt, s ahová elvisszük a megszentelt ágakat, 
ott békesség és Krisztus győzelme uralkodjon, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, Isten, mindörökké.

Gy. Ámen.

D. Áldott, aki az Úr nevében jön!
Gy. Hozsanna a magasságban!

Himnuszokat énekelve, a gyülekezet körmenetet tart vagy 
bevonul a templomba. Ahol nem tartanak körmenetet, sem 
ünnepélyes bevonulást, ott az ágak szentelését a szentmise 
elején, a templom szentélyében vagy előtte, az üdvözlés után 
végzik el és a szentmise a megszokott módon folytatódik.

dicsőség elmarad.

Könyörgés
Mindenható Isten, ki szeretetedben elküldted egy-
szülött Fiadat, a mi Üdvözítőnket, Jézus Krisztust, 
hogy emberségünket felöltve, a keresztfán példát 
adjon alázatosságáról, engedd, hogy kövessük tü-
relmének példáját is, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy igaz Isten, örökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 50,4-7 

Graduale
Te tartottad az én jobbomat, és a te akaratod szerint ve-
zetsz engem; és a te dicsőségedbe befogadsz engem.
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Szentlecke: Fil 2,6-11

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Istenem, Istenem, miért hagytál el engem; miért vagy 
messze kiáltásom szavától? Én Istenem, napestig kiál-
tok, és meg nem hallgatsz; és éjjel, és nem figyelsz reám? 
Én pedig féreg vagyok már, nem is ember; az emberek 
gyalázatja és a nép megvetettje. Átlyuggatták a kezemet 
és lábamat; és megszámlálták minden csontomat. Csak 
néznek és szemlélnek engem; elosztották maguk között 
ruháimat és köntösömre sorsot vetettek. De te, Uram, 
ne légy messze tőlem; én Erősségem, az én védelmem-
re siess! És én hirdetem a te nevedet atyámfiainak; az 
egyháznak közepette dicsérlek téged. És hirdettetik az 
Úr a következő nemzedéknek, a népnek, mely egykor 
születik; melyet majdan az Úr teremt.

Evangélium: Mt 26,36-27,60

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk add, hogy hitünk és ingyen kegyelmed 
által részesüljünk a te szeretett Fiad, Üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus végső győzelmében és mennyei dicsőségében, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy igaz 
Isten, mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ
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SzenT hárOm nAp
nAgycSüTörTöK

a dicsőség után már sem harang, sem az 
OrgOnA nem SzÓLAL meg.

Könyörgés
Urunk, Istenünk, ahogy Júdás méltó büntetést kapott, a 
lator pedig méltó jutalmat, könyörülj rajtunk, és az Úr 
Jézus Krisztus szenvedésének idején távolíts el közü-
lünk minden rosszat és tévelygést, Ő általa, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy igaz Isten, örökkön-
örökké.

Olvasmány: Ter 1,1-2,2 

Graduale
Krisztus engedelmes volt értünk mindhalálig, a kereszt-
halálig. Azért fölmagasztalta Őt az Isten, és nevet adott 
néki; mely fölötte van minden névnek.

Szentlecke: 1Kor 11,22-32

ALLeLUjA eLmArAd, heLyeTTe A TrAcTUS mOnd-
hatÓ vagy énekelhető.

Tractus
Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagy-
tok; hogy szeretettel vagytok egymás iránt! Maradjon 
meg bennetek e három: a hit, a remény és a szeretet; de 
legnagyobb közöttük a szeretet. Most még megmarad 
e három: a hit, a remény és a szeretet; de legnagyobb 
közöttük a szeretet. Szeressük tehát egymást, mert a 
szeretet Istentől való; s aki szereti testvérét, az Istentől 
született.
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Evangélium: Jn 13,1-15

hITvALLáS eLmArAd.

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk segíts, hogy az oltáriszentség 
hittitkát méltón ünnepeljük, és megváltásod műve meg-
valósuljon bennünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy igaz 
Isten, mindörökké.

nagyböjti prefáciÓ

A szentmise után végezhető az oltáriszentség átvitele, majd 
oltárfosztás, végül a lábmosás szertartása. Ezen szertar-
tások a katolikus hagyományok és a helyi szokások szerint 
megtarthatók. Ha nincs legalább három felnőtt férfi, akinek 
a lábát meg lehet mosni, akkor a lábmosás elhagyandó.
   Az oltárfosztásnál teljes csöndben, az oltárt méltósággal 
minden textíliától meg kell fosztani, a kereszteket ki kell vin-
ni a templomból vagy letakarni fekete vagy lila szövettel, a 
festményeket, szobrokat is hasonlóan le kell takarni. Végül a 
pap kereszt alakban bort önt az oltár mensájára, majd vízzel 
lemossa és szárazra törli.

P. A szentek közbenjárása segítsen minket, hogy e szent 
napokban Urunk szentséges szenvedésében és dicsősé-
ges feltámadásában részesüljünk. Ámen.
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nAgypénTeK

Nagypénteken igeliturgiát tartunk, melyet a kereszt előtti hó-
dolat követ, majd az előszentelt ostyával történő áldozás. A 
templom dísztelen, az oltár üres, se textília, se kereszt, se 
gyertyák nincsenek rajta. A pap némán az oltár elé térdel, 
majd üdvözlés és felszólítás nélkül imádkozik.

Könyörgés
P. Mindenható Isten, kérünk, tekints kegyelmesen né-
pedre, melyért a mi Urunk, Jézus Krisztus árulást szen-
vedett, gonosz kézre adták és keresztre feszítették. Ki 
most veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
örökkön-örökké. 

Gy. Ámen.

P. Szentséges Isten, ki kormányozol és megszentelsz 
minket, hallgasd meg imánkat és alázatos könyörgé-
sünket, melyet felajánlunk neked szent egyházad va-
lamennyi tagjáért, hogy hűséges odaadással teljesítsék 
kötelességeiket és végezzék szent hivatásukat, minden-
ben neked szolgálva, Krisztus urunk által.

Gy. Ámen.

   Irgalmas Isten, ki nem kívánod a bűnös halálát, ha-
nem hogy megtérjen és éljen, könyörülj a hitetleneken, 
szabadítsd fel őket a tudatlanság, keményszívűség, igéd 
megvetésének béklyójából és vezesd őket nyájadhoz, 
hogy velünk egyesüljenek az egy pásztor, Jézus Krisz-
tus vezetése alatt, ki veled és a Szentlélekkel egységben 
él és uralkodik, egy Isten örökkön-örökké.

Gy. Ámen.
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A felolvasók minden bevezető nélkül mondják vagy éneklik 
az olvasmányokat.

Olvasmány I: Kiv 12,1-14 

Tractus I
Hallgasd meg könyörgésemet, Uram; és az én kiáltásom 
jusson eléd. Ne rejtsd el orcádat tőlem; szorongatásom 
napján hajtsd hozzám füledet! Amely napon segítségül 
hívlak; hamar hallgass meg engem! Mert elenyésztek, 
mint a füst az én napjaim; és csontjaim kiégtek, mint a 
cserép. Lekaszáltak, mint a füvet, és elszáradt a szívem; 
még a kenyerem enni is elfeledtem. Te pedig Uram, föl-
kelvén megkönyörülsz Sionon, mert ideje, hogy könyö-
rülj rajta; mert eljött az idő.

Olvasmány II: Iz 52,13-53,12

Tractus II
Uram, hallottam híredet és félek; megrettenve szemlé-
lem művedet. A két élőlény között midőn megjelensz, 
mert eljött az idő, hogy megismertesd magad;  eljött az 
idő, hogy megmutasd arcodat. Most mélyen megrendült 
a lelkem; midőn büntető haragodban is irgalmassággal 
emlékeztél meg rólunk. Íme az Isten a szent és beárnyé-
kolt hegyen, elfödi az egeket az ő fensége; és dicsősége 
betölti a földet.
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Szenvedéstörténet

A felolvasók minden bevezető nélkül olvassák vagy éneklik a 
Jn 18,1-19,42 igeszakaszt.

P. Urunk, Istenünk, kérünk segíts, hogy megváltásod 
műve megvalósuljon bennünk, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy igaz Isten, mindörökké.

Gy. Ámen.

Közbenjárás

A pap az alábbi közbenjárások közül szabadon választhat, 
illetve a helyi szokások szerint más könyörgéseket is megfo-
galmazhat.

P. Imádkozzunk az egy, szent, katolikus és apostoli 
Anyaszentegyházért és ókatolikus egyházáért, hogy Is-
tenünk vezesse békében, növelje egységben, tartsa meg 
épségben, hogy az egész világon kitartson és növeked-
jen a hitben.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk N. érsekünkért és N. püspökünkért, 
hogy Isten egészségben és lelki tisztaságban megőrizze 
őket kegyelmével, egyházunk számára.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk egyházunk papjaiért, diakónusaiért, 
férfi és női szerzeteseiért, az egyházban szolgálatot tel-
jesítő testvérekért és nővérekért, valamennyi hívőért, 
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hogy Isten kegyelmével mindannyian hűségesen helyt 
álljunk kötelességeinkben és szolgálatainkban.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk a keresztelendőkért, hogy megértve 
Urunk, Jézus Krisztus tanítását és üdvözítő váltságát, 
hitükben gyarapodjanak, az isteni igazságban növeked-
jenek és a keresztség szent fürdője által romolhatatlan 
örök életre szülessenek.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk a keresztények egységéért, hogy meg-
értsék, egy egyház, egy nyáj és egy pásztor van, akit 
az egy, ősi hitben imádunk. Kérjük Istenünket, vezesse 
vissza őket az egy, szent, katolikus és apostoli Anya-
szentegyházba.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk a pogányokért, hitetlenekért, eretneke-
kért és szakadárokért, hogy meghallják és szívükbe ve-
gyék Isten szerető hívását és engedelmeskedve annak, 
részesedjenek a keresztség újjászületésében, Urunk, 
Jézus Krisztus megváltó misztériumában és Isten életet 
adó és kegyelme által éltető szentségeiben, s végül ab-
ban az üdvösségben, melyre mindnyájan elhívattunk.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk a világi vezetőkért, hogy megértsék, az 
emberi boldogulás és megbékélés Isten törvényének és 
akaratának megtartásán és hűséges követésén nyugszik. 
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Imádkozzunk, hogy előmozdítsák a békét, a vallássza-
badságot, az emberi jólétet, és biztosítsák minden egyes 
ember teremtményi méltóságát.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

P. Imádkozzunk a betegekért, szenvedőkért, éhezőkért, 
nélkülözőkért, a hozzád készülődőkért, az igazságtalan-
ságot szenvedőkért, azokért, akiket kizsákmányolnak, 
elnyomnak, akik Urunk Jézus Krisztusért üldöztetést 
szenvednek, akik nem élhetnek emberhez méltó életet, 
akiknek jogait eltiporják, akiknek kiszolgáltatottságával 
bármilyen módon visszaélnek, akiket mellőznek vagy 
elfelednek. Kérjük Istenünket, hogy minden megpró-
báltatásban legyen velük, jóságos szeretetével és gyó-
gyító kegyelmével támogassa, őrizze és erősítse meg 
őket megpróbáltatásaik közepette.

Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

Hódolat a szent kereszt előtt

A keresztet letakarva vagy lepel nélkül behozza a pap vagy 
koncelebráns, akit ministránsok kísérnek égő gyertyákkal. A 
behozatalt a helyi szokásoknak megfelelően lehet végezni. A 
kereszthordozó megáll a kereszttel a szentély előtt, a hívek 
felé fordul, majd hódolatra invitálja őket.

P. vagy K. Íme a kereszt fája, melyen a világ üdvössége 
függött.

Gy. Jöjjetek, imádjuk!

A pap vagy koncelebráns átadja a keresztet a diakónusnak, 
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hódol a kereszt előtt, majd visszaveszi a keresztet és a diakó-
nus is hódol előtte. Ezután  a pap magasba emeli a keresztet 
és mondja vagy énekli. 

P. vagy K. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, 
mert szent kereszted által megváltottad a világot. A te 
keresztedet imádjuk, Urunk, és feltámadásodat magasz-
taljuk; mert a keresztfa által jött az öröm az egész vi-
lágra.

Gy. Jöjjetek, imádjuk!

Ezután  a hívek a kereszt elé vonulnak és a helyi szokások 
szerint, csöndben kifejezik hódolatukat.

Előszentelt liturgia

Az oltárt leterítik, korporálét tesznek rá. A diakónus vagy hi-
ányában a pap vagy koncelebráns előhozza őrzési helyéről 
az oltáriszentséget, melyet minsitránsok kísérnek égő gyer-
tyákkal. A gyertyákat is az oltárra helyezik. A pap a misében 
megszokott módon megmossa a kezét, majd mondja vagy 
énekli.

P. Az egy keresztség által egyesülve ugyanazon Szentlé-
lekben és Krisztus egy testében, úgy imádkozunk, mint 
Isten fiai és leányai.

Gy. 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. Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg 
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts 
meg a gonosztól! Mert tiéd az ország, a hatalom és a 
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dicsőség mindörökké. Ámen.
P. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit:

Gy. Irgalmazz nekünk.

P. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit:

Gy. Irgalmazz nekünk.

P. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit:

Gy. Adj nekünk békét.

A pap és az oltár körül állók magukhoz veszik az oltáriszent-
séget, majd a hívek a szentáldozáshoz járulnak. Áldoztatás 
után szent csöndet tartanak, majd a pap így könyörög.

P. Könyörögjünk. Mindenható, örök Isten, te Jézus 
Krisztus kereszthalála által megváltottál minket. Foly-
tasd bennünk irgalmad művét, hogy szent titkaidban ré-
szesülve, egész életünket neked szenteljük.

A pap a nép felé terjeszti mindkét karját.

P. Mennyei Atyánk, szent Fiad halálát megünnepeltük, 
eltelve a feltámadás reménységével. Kérjük, áraszd 
népedre bűnbocsánatodat, áldásodat, vigasztalásodat, 
hogy hitben növekedjen, és eljusson az örök üdvösség-
re, Krisztus, a mi Urunk által.

Gy. Ámen.

Az oltárról mindent eltávolítanak, a hívek csendben távoz-
nak. Az előszentelt ostyákat maradéktalanul el kell fogyasz-
tani, hogy a szent három nap további részében ne maradjon 
oltáriszentség a templomban. Húsvétkor, a feltámadási mi-
sében a pap konszekráljon új ostyát az egész nép számára.

A húsvéti virrasztás szertartásait lásd külön füzetben. 
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F = Főcelebráns
GY = Gyülekezet
K = Koncelebráns
D = Diakónus

Bevonulási zsoltár vagy himnusz
P. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek nevében.

Gy. Ámen.

Üdvözlés
P. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az 
Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő 
ereje legyen mindnyájatokkal.

Gy. És a te lelkeddel.
A pap közös bűnbánatra invitálja a híveket.

Bűnbánat

Gy. Irgalmas Istenünk, megvalljuk, hogy a 
bűn rabságában vagyunk, és nem szabadít-
hatjuk meg önmagunkat. Vétkeztünk elle-
ned gondolattal, szóval, cselekedettel, azzal, 
amit tettünk és azzal, amit elmulasztottunk. 
Nem szerettünk téged teljes szívünkből, nem 
szerettük felebarátainkat, sem önmagunkat. 
Fiad, Jézus Krisztus érdemeiért, irgalmazz 
nekünk. Bocsáss meg nekünk, újíts meg és 
vezess minket, hogy a te akaratodat követve, 
útjaidon járjunk, szent neved dicsőségére. 
Ámen.
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Feloldozás
P. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, 
bocsássa meg bűneinket, + és vezessen el az 
örök életre.

Gy. Ámen.

Uram irgalmazz
Uram, irgalmazz.
Krisztus, kegyelmezz.
Uram, irgalmazz.

Dicsőség
P. Dicsőség a magasságban Istennek!

Gy. És a földön békesség a jóakaratú embe-
reknek! Dicsőítünk téged, áldunk téged, imá-
dunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk 
neked nagy dicsőségedért, Urunk és Iste-
nünk, mennyei Király, mindenható Atyaisten! 
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú. Urunk 
és Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia. 
Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk! 
Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg kö-
nyörgésünket! Te az Atya jobbján ülsz, irgal-
mazz nekünk! Mert egyedül te vagy a Szent, 
te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jé-
zus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya-
isten dicsőségében. Ámen.
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Az Ige LITUrgIájA

Könyörgés
P. Könyörögjünk. (Könyörgés az ordinárium szerint.)

Gy. Ámen.

Ószövetségi olvasmány
Graduale
Szentlecke

Alleluja
Evangélium

Homília
Nicea-konstantinápolyi hitvallás

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, 
mennynek és földnek, minden láthatónak és 
láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy 
Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött 
Fiában, aki az Atyától született az idők kez-
dete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Vilá-
gosságtól, valóságos Isten a valóságos Isten-
től, született, de nem teremtmény, az Atyával 
egylényegű; és minden általa lett. Értünk, 
emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott 
a mennyből. Megtestesült a Szentlélek ere-
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jéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Ponci-
us Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, 
kínhalált szenvedett és eltemették. Harmad-
napra feltámadott az írások szerint, fölment a 
mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra 
eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, 
és országának nem lesz vége.
   Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és élte-
tőnkben, aki az Atyától származik; akit épp-
úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és 
a Fiút, ő szólt a próféták szavával. Hiszek az 
egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszent-
egyházban, vallom az egy keresztséget a bű-
nök bocsánatára, várom a holtak feltámadását 
és az eljövendő örök életet. Ámen.

Közbenjárás
(Jelen általános közbenjárás, vagy a pap vagy a koncelebráns 
által összeállított, alkalmi közbenjárás is mondható.)

K. Imádkozzunk hittel Istenhez, a mi Atyánk-
hoz, Fiához, Jézus Krisztushoz és a Szentlé-
lekhez.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

K. Hogy Isten egyháza meghívja a Szentlel-
ket szerte a világon.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.
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K. Imádkozzunk Isten bölcsességéért, hogy a 
nemzetek vezetői megteremtsék és megvéd-
jék az igazságosságot és a békét.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

K. Kérjük a szabadítás erejét azok számára, 
akik elnyomástól és erőszaktól szenvednek.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

K. Imádkozzunk Krisztus szeretetéért, hogy 
a keresztények újra felfedezzék a látható egy-
séget az egy keresztségben, amely Krisztus 
tagjaivá teszi őket.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

K., Imádkozzunk Krisztus megerősítéséért, 
hogy minden keresztény eljusson a közös-
ségre az egy asztal körül, az Eukarisztiában.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

K., Könyörögjünk Krisztus békéjéért, hogy 
a keresztény felekezetek elismerjék egymás 
szolgálatát a mi egy Urunk szolgálatában.
Gy. Kérünk téged, hallgass meg minket.

(A pap alkalmi imát mondhat.)

K. Kegyelmedben bizakodva kezedbe ajánl-
juk, Uram, mindazokat, akikért könyörgünk; 
Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Gy. Ámen.
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Az eUKArISzTIA LITUrgIájA

Felajánlás

K. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, 
mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenye-
ret. Felajánljuk neked, mint a föld termé-
sét és az emberi munka gyümölcsét. Ebből 
lesz számunkra az élet kenyere.

Gy. Áldott legyen az Isten mindörökké.

K. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, 
mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. 
Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését 
és az emberi munka gyümölcsét. Legyen 
ez számunkra Királyságod bora.

Gy. Áldott legyen az Isten mindörökké.

Felajánló könyörgés
P. Könyörögjünk. (Könyörgés az ordinárium szerint.)

Gy. Ámen.
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Kánon

P. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. Emeljük föl szívünket.

Gy. Fölemeltük az Úrhoz.

P. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.

Gy. Méltó és igazságos.

Prefáció

(Jelen általános vagy az ordinárium szerinti prefáció mondható.)

P. Valóban, méltó és igazságos, hogy dicsőít-
sünk Téged, mindenkor és mindenhol, hogy 
felajánljuk neked hálaadásunkat, Urunk, 
Szent Atyánk, Mindenható és örökkévaló Is-
ten.

   Te örök Igéd által teremtettél mindent, és 
jónak nyilvánítottad. Saját képmásodra al-
kottál embert, hogy megoszd vele életedet, 
és tükrözze dicsőségedet. Mikor beteljesedett 
az idő, nekünk adtad Krisztust, aki az Út, az 
Igazság és az Élet.
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   Ő elfogadta a keresztséget és a felszente-
lést, mint a Te szolgád, hogy örömhírt vigyen 
a szegényeknek. Az utolsó vacsorán Krisztus 
ránk hagyta az Eukarisztiát, hogy megünne-
peljük a kereszt és a feltámadás emlékezetét, 
és hogy jelenvalóságát ételként magunkhoz 
vegyük. Krisztus minden megváltottnak adta 
a királyi papságot, és szeretetében azokat vá-
lasztja, akik osztoznak szolgálatában, hogy 
igéddel táplálják az egyházat, és lehetővé 
tegyék, hogy a szentségekkel éljünk. Ezért, 
Urunk, az angyalokkal és minden szenttel 
hirdetjük és zengjük dicsőségedet:

Szent vagy

Gy. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, min-
denség Ura, Istene. Dicsőséged betölti a 
mennyet és a földet. Hozsanna a magasság-
ban. Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna 
a magasságban.
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Alapítás

P. A teremtő Lélek valósítsa meg szeretett 
Fiad szavait, aki elárultatásának éjszakáján 
kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtör-
te, tanítványainak adta, és így szólt:

vegyétek, és egyetek ebből mind-
nyájAn, merT ez Az én TeSTem, meLy 
érTeTeK AdATIK.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kely-
het is, majd ismét hálát adott, odaadta tanít-
ványainak, és így szólt:

vegyétek, és igyatok ebből mind-
nyájAn, merT ez Az én vérem KeLy-
he, Az Új éS öröK SzöveTSégé. ez A 
vér érTeTeK éS SOKAKérT KIOnTATIK A 
bűnök bocsánatára. ezt cseleked-
jéTeK Az én emLéKezeTemre.

Lélekhívás I

P. Mindenség Ura, Istene, szent vagy és di-
csőséged mérhetetlen. Küldd Eukarisztiádra 
életadó Lelkedet, aki Mózes és a próféták 
által szólott, aki kegyelmével eltöltötte Szűz 
Máriát, aki leszállott Jézusra a Jordán folyó-
ban és az apostolokra Pünkösdkor.
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A SzenTLéLeK KIárASzTáSA váLTOzTAS-
SA áT e háLAAdÓ eLedeLT, hOgy A Ke-
nyér éS BOr Legyen SzámUnKrA KrISz-
TUS + TeSTe éS vére.
Gy. Jöjj el, Szentlélek!

P. Hatalmas a mi hitünk titka.

Gy. Halálodat hirdetjük, Úr Jézus! Feltá-
madásodat ünnepeljük! Várjuk dicsőséges 
eljöttödet!

Megemlékezés I

P. Ezért Urunk, ma megváltásunk emlékeze-
tét ünnepeljük: felidézzük magunk közt Fiad 
születését és életét, János általi keresztségét, 
utolsó vacsoráját az apostolokkal, halálát és 
a halottak lakhelyére történt alászállását; s 
hirdetjük Krisztus feltámadását és dicsőséges 
mennybemenetelét, ahol a mi hatalmas főpa-
punk örökkön közbenjár értünk. Bemutatjuk 
neked dicsőítő, engesztelő és hálaadó áldoza-
tunkat, felismerve benne Krisztus áldozatát. 
Kérünk fogadd el, és add nekünk megváltá-
sának jótéteményeit, s mi hittel várjuk az Ő 
végső eljövetelét.

Gy. Az Úr eljön!
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Lélekhívás II

P. Íme, Uram, az Eukarisztia, amit te magad 
adtál egyházadnak. Kegyelmesen fogadd el, 
amint elfogadtad Fiad felajánlását, mely által 
helyreállítottad velünk szövetségedet. Amint 
részesülünk Krisztus testében és vérében, 
tölts el bennünket a Szentlélekkel, hogy egy 
test és egy lélek legyünk Krisztusban, élő ál-
dozatként dicsőséged dicséretére.

Gy. Jöjj el, Szentlélek!

Megemlékezés II

K. Emlékezz, Urunk, egy, szent, katolikus 
és apostoli egyházadra, melyet megváltottál 
Krisztus vére által. Tárd fel egységét, őrizd 
hitét, és őrizd meg békében.
   Emlékezz meg, Urunk, egyházad vala-
mennyi szolgájáról: N. érsekünkről, N. püs-
pökünkről, papjainkról, diakónusainkról és 
mindazokról, kik a szolgálat különleges aján-
dékát kapták tőled.

(Emlékezz meg különösképpen...)

    Emlékezz meg mindazokról, akik Krisztus 
békéjében haltak meg, azokról, akiknek hitét 
egyedül te ismered: add meg nekik a minden 
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nép számára előkészített örömteli ünnepet je-
lenlétedben, a Boldogságos Szűz Máriával, 
az ősatyákkal és a prófétákkal, az aposto-
lokkal és vértanúkkal és az összes szentek-
kel, akik számára te voltál és te vagy az élet. 
Velük együtt énekeljük dicséretedet és vár-
juk Királyságod boldogságát, ahol az egész 
teremtés végül megszabadul a bűntől és a ha-
láltól, s mind együtt dicsőíthetünk, Krisztus a 
mi Urunk által.

Gy. Ámen.

Konklúzió

P. Krisztus által, Krisztussal, Krisztusban a 
tiéd, Mindenható Atyaisten, a Szentlélek-
kel egységben minden tisztelet és dicsőség, 
mindörökkön-örökké.

Gy. Ámen.

Az Úr imádsága

K. Az egy keresztség által egyesülve ugyan-
azon Szentlélekben és Krisztus egy testében, 
úgy imádkozunk, mint Isten gyermekei:

Gy. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, 
szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te 
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országod; legyen meg a te akaratod, amint a 
mennyben, úgy a földön is. Mindennapi ke-
nyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd 
meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsá-
tunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy min-
ket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.

Béke

K. Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad 
apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az 
én békémet adom nektek. Ne vétkeinket néz-
zed, hanem egyházad hitét, őrizz meg ben-
nünket szándékod szerint békében, Királysá-
god teljes egységére, mindörökké.

Gy. Ámen.
P. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
Gy. És a te lelkeddel.
K. Adjuk egymásnak a kiengesztelődés és a 
béke jelét.

A kenyér megtörése

K. A kenyér, melyet megtörünk, Krisztus tes-
tének közössége. Az áldás kelyhe, melyért 
hálát adunk, Krisztus vérének közössége.
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Isten báránya

Gy. Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: 
irgalmazz nekünk.

   Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: 
irgalmazz nekünk.

   Isten Báránya, te elveszed a világ bűneit: 
adj nekünk békét.

KOmmUnIÓ

Hálaadás

P. Békében imádkozzunk az Úrhoz: Urunk, 
Istenünk, hálát adunk neked, hogy a kereszt-
ség által Krisztus testében egyesítettél, és az 
Eukarisztiában örömmel töltöttél el minket. 
Vezess egyházad teljes, látható egységére, 
és segíts, hogy megőrizzük a békét, amelyet 
megadtál nekünk. Most, hogy megízleltük a 
lakomát, amelyet az eljövendő világra készí-
tettél nekünk; hisszük, hogy egy napon teljes-
séggel osztozhatunk a szentek örökségében, a 
te mennyei városod életében, Jézus Krisztus, 
a te Fiad, a mi Urunk által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, 
mindörökkön-örökké.

Gy. Ámen.
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mISSzIÓS SzAvAK

Áldás

P. Áldjon meg benneteket a mindenható Is-
ten, az Atya, a Fiú + és a Szentlélek, most és 
mindörökké.

Gy. Ámen.

Záró himnusz
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prefáciÓk

Adventre
P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, 
mert elküldted szeretett Fiadat, Jézus Krisz-
tust, hogy megszabadítson bennünket a bűn-
től és a haláltól, s általa örök életünk legyen; 
hogy míg újra eljön dicsőségben és hatalom-
mal ítélkezni a világon, szégyenkezés és féle-
lem nélkül várjuk megjelenését. Ezért, Uram, 
az angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, 
és zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

Karácsonyra és az egész nyolcadra

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható 
örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert te 
adtad egyszülött Fiadat, Jézus Krisztust, hogy 
értünk (a mai napon) e világra szülessen; ki a 
Szentlélek működése által igaz emberré lett, 
anyjától, Szűz Máriától bűn és tisztátalanság 
nélkül, bűneink eltörléséért. Ezért, Uram, az 
angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, és 
zengjük dicsőségedet: Szent vagy...
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Urunk megjelenésére (Epifánia)
P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, aki 
megjelent, hogy üdvösségre vezesse népedet. 
Ezért, Uram, az angyalokkal és minden szent-
tel hirdetjük, és zengjük dicsőségedet: Szent 
vagy...

Nagyböjtre I. 

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, 
aki megkísértetett mindenben, amiben mi is 
megkísértetünk, ám bűn nem találtatott ben-
ne. Mi is osztozunk az Ő győzelmében a bűn 
fölött és megtisztult lélekkel várjuk Húsvét 
szent titkának ünnepét. Ezért, Uram, az an-
gyalokkal és minden szenttel hirdetjük, és 
zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

Nagyböjtre II. 

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, 
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aki pusztai böjtjével megmutatta nekünk a 
testi és lelki megtisztulás útját, hogy új szívet 
teremts bennünk és felkészüljünk a feltáma-
dás hittitkának befogadására. Ezért, Uram, az 
angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, és 
zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

Húsvétra és az egész nyolcadra I.

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
dicsőséges feltámadásáért, az értünk feláldo-
zott húsvéti Bárányért, ki elvette a világ bű-
neit; ki halálával legyőzte a bűnt és a halált és 
feltámadásával megszerezte nekünk az örök 
életet. Ezért, Uram, az angyalokkal és min-
den szenttel hirdetjük, és zengjük dicsősége-
det: Szent vagy...

Húsvétra és az egész nyolcadra II.

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üd-
vös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk 
néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, min-
denható örök Isten, mert a mi Urunk, Jézus 
Krisztus keresztáldozata és feltámadása ál-
tal világosságra és örök életre vezetsz min-
ket. Ezért, Uram, az angyalokkal és minden 
szenttel hirdetjük, és zengjük dicsőségedet: 
Szent vagy...
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Mennybemenetelre és nyolcadára

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, mert szent Fiad, Jézus Krisz-
tus, a mi Urunk, dicsőséges feltámadása után 
megjelent apostolainak és előttük fölment a 
mennyekbe, hogy ott közbenjárjon értünk és 
isteni életét megossza velünk. Ezért, Uram, 
az angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, 
és zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

Pünkösdre és az egész nyolcadra

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható 
örök Isten, mert a mi Urunk, Jézus Krisztus 
ígérete szerint, a Szentlélek lángnyelvek alak-
jában megjelent az apostoloknak, hogy őket 
tanítsa és mindnyájukat az igazság útjára ve-
zérelje; megadta nekik a nyelvek adományát 
és állhatatos bátorságot, hogy az evangéliu-
mot minden nemzetnek hirdessék, sötétség-
ből és tévely gésből világosságra vezetve őket 
és minket, hogy megismerjünk téged, és Jé-
zus Krisztust, szent Fiadat. Ezért, Uram, az 
angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, és 
zengjük dicsőségedet: Szent vagy...
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Szentháromság vasárnapra és az egész 
nyolcadra

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható 
örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert 
egy Isten és egy Úr vagy; nem egy személy, 
de három személy egy lényegben. Mert amit 
hiszünk az Atya dicsősé géről, ugyanazt hisz-
szük a Fiú és a Szentlélek dicsőségéről, min-
den megkülönböztetés nélkül. Ezért, Uram, 
az angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, 
és zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

A Boldogságos Szűz Máriáról

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható 
örök Isten, mert a boldogságos Szűz Mária 
alázatos szolgálódként, szeplőtelenül foganta 
szent Fiadat a Szentlélek által és világra hoz-
ta Őt, hogy világossága legyen népednek és 
üdvösségre vezessen minket. Ezért, Uram, az 
angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, és 
zengjük dicsőségedet: Szent vagy...
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Az angyalokról

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üd-
vös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk 
néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, min-
denható örök Isten, mert angyalaid által üd-
vösségre tanítasz minket, kik akaratodat hű-
ségesen hordozzák, magasztalva és hirdetve 
dicsőségedet. Ezért, Uram, az angyalokkal és 
minden szenttel hirdetjük, és zengjük dicső-
ségedet: Szent vagy...

Apostolokról

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható 
örök Isten, Jézus Krisztus, nyájad hatalmas 
pásztora által; ki feltámadása után elküld-
te az apostolokat az evangélium hirdetésére 
minden népnek és ígérete szerint velünk van 
minden napon, a világ végéig. Ezért, Uram, 
az angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, 
és zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

A szentekről

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, 
aki Szent N. életében követendő példát adott 
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nekünk, hogy lássuk és kövessük a kegye-
lemben és hitben élt életet, s általuk pártfo-
golsz minket és feltárod nekünk kegyelme-
det. Ezért, Uram, az angyalokkal és minden 
szenttel hirdetjük, és zengjük dicsőségedet: 
Szent vagy...

A vértanúkról

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, 
mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható 
örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, mert 
N. vértanúd hitéért adta életét és Urunk Jézus 
Krisztus nyomdokába lépett, hogy szenvedé-
sében követve példát adjon nekünk terheink 
és nehézségeink hordozásában. Ezért, Uram, 
az angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, 
és zengjük dicsőségedet: Szent vagy...

Lelkipásztorokról

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, 
mert N.-t pásztorul állítottad egyházad szá-
mára, hogy a hitben neveljen és állhatatosan 
tanítson minket. Ezért, Uram, az angyalokkal 
és minden szenttel hirdetjük, és zengjük di-
csőségedet: Szent vagy...
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Gyászmisében

P. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk né-
ked, mi Urunk, szentséges Atyánk, minden-
ható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által, 
mert a boldog feltámadás benne ragyogott fel 
nekünk. Mert bár testi halált kell látnunk, de 
te örök életre vezetsz minket. Ezért, Uram, az 
angyalokkal és minden szenttel hirdetjük, és 
zengjük dicsőségedet: Szent vagy...
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hÚSvéT vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Isten, ki egyszülött Fiad, Jézus Krisztus ál-
tal legyőzted a halált és megnyitottad előttünk az örök 
élet kapuját, az Ő feltámadását ünnepelve kérünk, te-
remts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre 
támadjunk, Ő általa, aki veled és ugyanazon Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten, a világ végezetéig. 

Olvasmány: Ez 34,12b-14

Graduale
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk; örvendez-
zünk, s vigadjunk rajta! Hálát adjatok az Úrnak, mert 
jó; mert az ő irgalmassága örökkévaló.
Szentlecke: Kol 3,1-4

Alleluja
Alleluja. A mi húsvéti Bárányunk; föláldoztatott Krisz-
tus. Üljük meg a húsvéti lakomát; a tisztaságnak és 
igazságnak kovásztalan kenyerével. Alleluja.

Evangélium: Jn 20,1-9 vagy Mk 16,0-7 hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, ujjongó szívvel ajánljuk fel áldozatunkat, 
melyben újjászületik egyházad, a te Fiad által, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörök-
kön-örökké.

húsvéti prefáciÓ
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hÚSvéT II. vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, engedd, hogy Fiad, Jézus Krisz-
tus húsvéti feltámadását ünnepelve, megváltásod ke-
gyelmét megőrizzük életünkben, ugyanazon Urunk, 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten, a világ végezetéig.

Olvasmány: Óz 6,1b-3

Graduale
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk; örvendez-
zünk, s vigadjunk rajta! Hálát adjatok az Úrnak, mert 
jó; mert az ő irgalmassága örökkévaló.
Szentlecke: 1Pt 1,3-9 vagy 1Jn 5,1-6 vagy Jel 1,9-19

Alleluja
Alleluja. Nyolc nap után, míg az ajtók zárva voltak, 
megállott Jézus tanítványai között és így szólt; „Békes-
ség nektek.”. Alleluja.

Evangélium: Jn 20,19-30 hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd kegyesen áldozatunkat, hogy igaz hi-
tel és kegyelmeddel eljussunk az örök boldogságra, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

húsvéti prefáciÓ
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hÚSvéT III. vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, te a megváltás művében végte-
len boldogságot adsz nekünk. Engedd, hogy nyájadat 
Urunk Jézus Krisztus vezesse az örök boldogságra, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, 
mindörökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 3,3-13; 19,40-41 vagy 2,14; 22-28

Graduale
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk; örvendez-
zünk, s vigadjunk rajta! Hálát adjatok az Úrnak, mert 
jó; mert az ő irgalmassága örökkévaló.

Szentlecke: 1Pt 1,17-21 vagy 1Jn 2,1-5 vagy Jel 5,11-14

Alleluja
Alleluja. Szenvednie kellett Krisztusnak és feltámadnia 
a halálból; és úgy menni be az ő dicsőségébe. Alleluja.

Evangélium: Lk 24,13-35 vagy Lk 24,35-48 vagy Jn 21,1-19

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el egyházad felajánlását, mellyel meny-
nyei boldogságodba vezetsz minket, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

húsvéti prefáciÓ
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hÚSvéT Iv. vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, vezess minket az örök élet bol-
dogságára, ahová előttünk ment Jézus, a mi pásztorunk, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy 
Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 2,14; 36-41 vagy ApCsel 4,8-12

Graduale
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk; örvendez-
zünk, s vigadjunk rajta! Hálát adjatok az Úrnak, mert 
jó; mert az ő irgalmassága örökkévaló.
Szentlecke: 1Pt 2,20-25 vagy 1Jn 3,1-2 vagy Jel 7,9-17

Alleluja
Alleluja. Én vagyok a jó pásztor és az én juhaimat isme-
rem; és ismernek engem enyéim. Alleluja.

Evangélium: Jn 20,19-30 hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, engedd, hogy hálával emlékezzünk meg Hús-
vét titkáról és az oltáron felajánlott áldozatunk megvál-
tásunk kegyelmének forrása legyen, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

húsvéti prefáciÓ
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hÚSvéT v. vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, kérünk add meg nekünk, hogy tanításodat szí-
vünkbe zárjuk, és hogy a változó világban változhatatlan 
szentséged vezessen minket, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 8,5-17 vagy ApCsel 10,25-48

Graduale
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk; örvendez-
zünk, s vigadjunk rajta! Hálát adjatok az Úrnak, mert 
jó; mert az ő irgalmassága örökkévaló.

Szentlecke: 1Pt 3,15-18 vagy 1Jn 4,7-10 vagy Jel 21,10-23

Alleluja
Alleluja. Krisztus a halálból föltámadván már meg nem 
hal; a halál többé nem uralkodik rajta. Alleluja.

Evangélium: Jn 14,15-21 vagy Jn 15,9-17 vagy Jn 14,23-29

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, tégy minket az Eukarisztiában isteni életed 
részeseivé, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

húsvéti prefáciÓ
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hÚSvéT vI. vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, add, hogy Urunk feltámadását 
ujjongó örömben ünnepeljük, Ő általa, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 8,5-17 vagy ApCsel 10,25-48

Graduale
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk; örvendez-
zünk, s vigadjunk rajta! Hálát adjatok az Úrnak, mert 
jó; mert az ő irgalmassága örökkévaló.
Szentlecke: 1Pt 3,15-18 vagy 1Jn 4,7-10 vagy Jel 21,10-23

Alleluja
Alleluja. Kijöttem az Atyától és e világra jöttem; ismét 
elhagyom a világot és az Atyához megyek. Alleluja.

Evangélium: Jn 14,15-21 vagy Jn 15,9-17 vagy Jn 14,23-29

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el könyörgéseinket és felajánlásain-
kat, és add, hogy kegyelmed által mindig akaratod sze-
rint éljünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

húsvéti prefáciÓ
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UrUnK mennyBemeneTeLe

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, add meg nekünk, hogy ahogyan 
Urunk Jézus Krisztus fölment a mennybe, úgy hívő 
nyájad és egyházad is eljusson örök dicsőségedbe, Ő 
általa, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-
ben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 1,1-11

Graduale
Alleluja. Fölment az Isten ujjongó örömmel; fölment az 
Úr trombitaszóval. Alleluja.

Szentlecke: Ef 1,17-23

Alleluja
Alleluja. Az Úr az Ő szent hegyén fölment a magasba; 
és fogva vitte a fogságot. Alleluja.

Evangélium: Mt 28,16-20 vagy Mk 16,15-20 vagy Lk 24,46-53
hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, szent Fiad mennybemenetelének ünnepén fo-
gadd el áldozatunkat, és add, hogy örök életre vezes-
sen minket, ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

mennybemeneteli prefáciÓ
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hÚSvéT vII. vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, add meg nekünk, hogy mindig 
engedelmes, igaz és tiszta szívvel szolgáljunk téged, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 1,12-14 vagy ApCsel 7,55-60

Graduale
Alleluja. Országol az Úr minden népek fölött; ül az Is-
ten az ő szent trónusán. Alleluja.

Szentlecke: 1Pt 4,13-16 vagy 1Jn 4,11-16 vagy Jel 22,12-20

Alleluja
Alleluja. Nem hagylak árván titeket, elmegyek, de is-
mét eljövök hozzátok; s akkor örvendezni fog a szíve-
tek. Alleluja.

Evangélium: Jn 17,1-11 vagy Jn 17,11-19 vagy Jn 17,20-26

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el híveid imádságait és felajánlását, és 
add, hogy áldozatunk a mennyei dicsőségedbe segítsen 
minket, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

mennybemeneteli prefáciÓ
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pünKöSd vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, kérünk áraszd ki ránk Szentlelkedet, 
ahogy egykor Pünkösdkor az apostolokra, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik, 
ugyanazon Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: ApCsel 2,1-11

Graduale
Alleluja. Kibocsátod lelkedet és életre kelnek; megújí-
tod a földnek színét. Alleluja.

Szentlecke: 1Kor 12,3-13 vagy Gal 5,16-25

Alleluja
Alleluja. Jöjj el, Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szí-
vét; és szeretetednek tüzét gyullaszd föl bennünk. Alle-
luja.

Evangélium: Jn 20,19-23

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, Szentlelked által tárd fel nekünk az Eukarisz-
tia titkát és általa vezess el minket teljes igazságodra, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
és ugyanazon Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

pünkösdi prefáciÓ
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SzenThárOmSág vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, aki kinyilatkoztattad nekünk Szent-
háromságodat, kérünk tarts és őrizz meg bennünket e 
szent hitben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad ál-
tal, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Kiv 34,4-9 vagy MTörv 4,32-40 vagy Péld 8,22-31

Graduale
Áldott vagy Uram, ki átlátod a mélységeket; és a keru-
bok fölött trónolsz.

Szentlecke: 2Kor 113,11-13 vagy Róm 18,14-17 vagy Róm 5,1-5

Alleluja
Alleluja. Áldott vagy, Uram, atyáink Istene; és dicsére-
tes mindörökké. Alleluja.

Evangélium: Jn 3,16-18 vagy Mt 28,16-20 vagy Jn 16,12-25

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk, Istenünk, szent neved és a Szentlélek ereje ál-
tal szenteld meg falajánlott áldozatunkat és tégy minket 
késszé befogadására, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és ugyanazon Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten-mindörökkön örökké.

szentháromság prefáciÓ
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pünKöSd UTánI II. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, tudjuk, hogy kegyelmed nélkül gyöngék és 
tehetetlenek vagyunk, ezért kérünk, adj életünkbe ke-
gyelmi segítséget, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egység-
ben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: 2Sám 22,47-51

Graduale
Elküldte az Úr az ő igéjét, és meggyógyította őket; meg-
mentette őket a veszedelemtől.

Szentlecke: 1Kor 15,12-19

Alleluja
Alleluja. Dicsérjétek az Istent, minden angyalok; di-
csérjétek őt mind, ti mennyei seregek. Alleluja.

Evangélium: Lk 6,32-42

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el falajánlott adományainkat és add, 
hogy isteni szeretetedet tökéletessé tegye felebarátaink 
iránt, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI III. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Isten, segíts minket, hogy szent Fiad ta-
nítása szerint cselekedjünk, és minél több jót tegyünk, 
ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve-
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Is-
ten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 8,23-9,3 vagy 1Sám 3,3-10,19 vagy Iz 62,1-5

Graduale
Félik majd mind a népek a te nevedet, Uram; a föld ki-
rályai tisztelik dicsőségedet.

Szentlecke: 1Kor 1,10-7 vagy 1Kor 6,13-20 vagy 1Kor 12,4-11

Alleluja
Alleluja. Az Úr országol, örvendezzen a föld; vigadjon 
a szigetek sokasága. Alleluja.

Evangélium: Mk 4,12-23 vagy Jn 1,35-42 vagy Jn 2,1-11

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd atyai szeretettel és szenteld meg áldo-
zati adományainkat, hogy üdvösségre vezessenek min-
ket, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörök-
kön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI Iv. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, engedd, hogy tiszta és őszinte szívvel szeres-
sünk téged és egymást, ahogy te szereted teremtményei-
det, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, 
mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Szof 2,3; 3,12-13 vagy MTörv 18,15-20 vagy Jer 1,4-5; 17-19

Graduale
Ki olyan, mint Urunk, az Isten, ki a magasságban lako-
zik; és az alázatosakat látja meg a mennyben és a föl-
dön?

Szentlecke: 1Kor 1,26-31 vagy 1Kor 7,32-35 vagy 1Kor 12,31-13,13

Alleluja
Alleluja. Leborulok a te szentélyed előtt; hálát adok a te 
nevednek. Alleluja.

Evangélium: Mt 5,1-12 vagy Mk 1,21-28 vagy Lk 4,21-30

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, hálás szívvel ajánljuk fel neked adományain-
kat, kérünk fogadd el őket kegyesen, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI v. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk, védelmezd mindig egyházadat 
és tápláld szent kegyelmeddel, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 58,7-10 vagy Jób 7,1-7 vagy Iz 6,1-8

Graduale
Hozzatok áldozatot és lépjetek be az Úr csarnokába; 
imádjátok őt szent ünnepi díszben.

Szentlecke: 1Kor 2,1-5 vagy 1Kor 9,16-23 vagy 1Kor 15,1-11

Alleluja
Alleluja. Dicsérjétek az Urat minden népek; és együtt 
dicsőítsétek őt minden nemzetek. Alleluja.

Evangélium: Mt 5,1-12 vagy Mk 1,29-39 vagy Lk 5,1-11

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, ki a kenyeret és a bort táplálékul rendelted, 
add, hogy számunkra az örök élet szentségeivé válja-
nak, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI vI. vASárnAp
dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, engedd, hogy kegyelmed által 
béke uralkodjon a földön és egyházad békében szolgál-
jon téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Is-
ten, mindörökkön-örökké.

dicsőség.
Olvasmány: Sir 15,15-20 vagy Jób 7,1-7 vagy Iz 6,1-8

Graduale
Te vagy az Isten, ki egymagad művelsz csodákat; meg-
ismertetted erődet a nemzetekkel.

Szentlecke: 1Kor 2,6-10 vagy 1Kor 10,31-11,1 vagy 1Kor 15,12-20

Alleluja
Alleluja. Énekeljetek az Úrnak új éneket; mert csodála-
tos dolgokat művet. Alleluja.

Evangélium: Mt 5,17-37 vagy Mk 1,40-45 vagy Lk 6,17-26

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk, Istenünk, tisztíts és újíts meg minket az áldoza-
ti adományokkal, és vezess örök életre, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI vII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, ki örök boldogságot készítesz nekünk, tölts el 
szereteteddel, hogy odaadással várjuk ígéreteid betelje-
sülését, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Is-
ten, mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Lev 19,1-2 vagy ; Iz 43-18-25 

Graduale
Mondtam az Úrnak: könyörülj rajtam; gyógyítsd meg 
az én lelkemet, mert vétkeztem ellened.

Szentlecke: 1Kor 3,16-23 vagy 2Kor 1,18-22 vagy 1Kor 15,45-49

Alleluja
Alleluja. Halljad meg, Uram, az én szavamat; figyelj az 
én kívánságomra. Alleluja.

Evangélium: Mt 5,38-48 vagy Mk 2,1-12 vagy Lk 6,27-38

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Atyánk, gyermeki szívvel kérünk, hogy felajánlott áldo-
zatunk által adj nekünk kegyelmet és vezess örök életre, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI vIII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, kérünk, erősítsd hitünket és áldj meg 
minket szent kegyelmeddel, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 49,14-15 vagy Oz 2,16-22 vagy Sir 27,5-8

Graduale
Az Úrhoz kiáltottam, midőn háborgattak engem; és az 
Úr meghallgatott engem.

Szentlecke: 1Kor 4,1-5 vagy 2Kor 3,1-6 vagy 1Kor 15,54-58

Alleluja
Alleluja. Uram, Istenem, tebenned remélek; ments meg 
üldözőimtől és szabadíts meg engem. Alleluja.

Evangélium: Mt 6,24-34 vagy Mk 2,18-22 vagy Lk 6,39-45

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, mindent tőled kapunk, mégis kérünk, fogadd 
el hódoló szívünk adományait, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI IX. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Atyánk, kérünk, tarts meg minket gondvi-
selésedben és vezess minket mindig az igazság útján, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: MTörv 11,18-32 vagy MTörv 5,12-15 vagy 1Kir 8,41-43

Graduale
Vesd az Úrra gondodat; és ő majd táplál téged.

Szentlecke: Róm 3,21-28 vagy 2Kor 4,6-11 vagy Gal 1,1-10

Alleluja
Alleluja. Igaz bíró az Isten, erős és hosszan tűrő; vajon 
örökké tart-e az ő haragja? Alleluja.

Evangélium: Mt 7,21-27 vagy Mt 2,23-3,6 vagy Lk 7,1-10

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, oltárodhoz járulunk, hogy felajánljuk 
adományainkat. Tisztíts meg minket és vezess általuk 
örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI X. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Szerető Istenünk, kérünk adj nekünk jóra törekvő szí-
vet, mert tudjuk, hogy csak a te kegyelmeddel tudunk 
szent akaratod szerint élni, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Oz 6,3-6 vagy Ter 3,9-15 vagy 1Kir 17,17-24

Graduale
Légy kegyelmes, Uram, a mi bűneinknek; és neved di-
csőségéért szabadíts meg minket.

Szentlecke: Róm 4,18-25 vagy 2Kor 4,13-5,1 vagy Gal 1,11-19

Alleluja
Alleluja. Isten, aki királyi széken ülsz és igazságot ítélsz; 
légy a szegénynek a szorongatásban oltalma. Alleluja.

Evangélium: Mt 9,9-13 vagy Mk 3,20-35 vagy Lk 7,11-17

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el áldozatunkat, hogy kedves legyen 
előtted, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XI. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, kérünk engedd, hogy imádsá-
gainkban mindent a te akaratod szerint kérjünk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Kiv 19,2-6 vagy Ez 17,22-24 vagy 2Sám 12,7-13

Graduale
Tekints le, Isten, mi oltalmazónk; nézz a te szolgáidra.

Szentlecke: Róm 5,6-11 vagy 2Kor 5,6-10 vagy Gal 2,16-21

Alleluja
Alleluja. Uram, a te erődben vígad a Király; és szabadí-
tásodon hangosan ujjong. Alleluja.

Evangélium: Mt 9,36-10,8 vagy Mk 4,26-34 vagy Lk 7,36-8,3

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, táplálj és tégy tökéletessé minket a kenyér és 
bor színe alatt megvalósuló szentségeddel, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, kérünk add, hogy őszinte szívvel és 
igaz hittel szeressünk és tiszteljünk, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent-
lélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Jer 20,10-13 vagy Jób 38,1-11 vagy Zak 12,10-11;13,1

Graduale
Fordulj hozzánk, Urunk; légy könyörületes a te szolgá-
idhoz.

Szentlecke: Róm 5,12-15 vagy 2Kor 5,14-17 vagy Gal 3,26-29

Alleluja
Alleluja. Tebenned bíztam, Uram, meg ne szégyenüljek 
örökké; igazságod által szabadíts meg engem. Alleluja.

Evangélium: Mt 10,16-33 vagy Mk 4,35-41 vagy Lk 9,18-24

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el kezünkből adományainkat és tedd 
azokat Szentlelked erejében kegyelmed közvetítőivé, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
és ugyanazon Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XIII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, te gyermekeiddé és a világosság fi-
aivá fogadtál minket. Kérünk tartsd távol tőlünk a té-
velygést, hogy igazságod fénye vezessen örök életre, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: 2Kir 4,8-16 vagy 1Kir 19,16-21 

Graduale
Vigyázz reánk, Urunk, mint szemed fényére; szárnyaid-
nak árnyéka alatt oltalmazz minket.

Szentlecke: Róm 6,3-11 vagy 2Kor 8,7-15 vagy Gal 5,1;  13-18

Alleluja
Alleluja. Téged illet a dicséret, Isten, Sionban; neked 
teljesítik a fogadalmakat Jeruzsálemben. Alleluja.

Evangélium: Mt 10,37-42 vagy Mk 5,21-43 vagy Lk 9,51-62

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, te az oltáriszentség által árasztod szívünkbe a 
megváltás kegyelmét. Add, hogy szent titkaidhoz mél-
tóan szolgáljunk, a te Fiad által, aki veled és a Szentlé-
lekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XIv. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Mennyei Atyánk, te szent Fiad által megváltottad az 
emberiséget. Add, hogy szabadulásunk öröme az örök 
életben teljesedjen be, ugyanazon Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy-
ségben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Zak 9,9-10 vagy Ez 1,2-5 vagy Iz 66,10-14

Graduale
Légy nékem oltalmazó Istenem és menedékhelyem; 
hogy szabaddá tégy engem.

Szentlecke: Róm 6,3-11 vagy 2Kor 8,7-15 vagy Gal 5,1; 13-18

Alleluja
Alleluja. Nagy az Úr és dicséretre méltó; a mi Istenünk 
városában, az ő szent helyén. Alleluja.

Evangélium: Mt 11,25-30 vagy Mk 6,1-6 vagy Lk 10,1-20

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, tisztíts meg minket a szentáldozás kegyelmé-
vel, és szenteld meg életünket, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI Xv. vASárnAp

dicsőség.
Könyörgés

Istenünk, ki örömmel fogadod a tékozló fiú megtérését, 
add, hogy mi soha ne szakadjunk el tőled és egyházad-
tól, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, 
mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 55,10-51 vagy Ám 7,12-15 vagy MTörv 30,10-14

Graduale
Vigyázz reánk, Urunk, mint szemed fényére; szárnyaid-
nak árnyéka alatt oltalmazz minket.

Szentlecke: Róm 8,18-23 vagy Ef 1,3-14 vagy Kol 1,15-20

Alleluja
Alleluja. Téged illet a dicséret, Isten, Sionban; neked 
teljesítik a fogadalmakat Jeruzsálemben. Alleluja.

Evangélium: Mt 13,1-23 vagy Mk 6,7-13 vagy Lk 10,25-37

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk, tedd tökéletessé egyházadat és asz-
talközösséged minden tagját a szentáldozás által, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XvI. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, kérünk, vesd ki közülünk és belőlünk a kon-
kolyt, hogy tiszta és bő aratássá legyünk , a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-
örökké.

Olvasmány: Bölcs 12,13-19 vagy Jer 23,1-6 vagy Ter 18,1-10

Graduale
Uram, mi Urunk; mily csodálatos a te neved az egész 
földön.

Szentlecke: Róm 8,26-27 vagy Ef 2,13-18 vagy Kol 1,24-28

Alleluja
Alleluja. Ments meg engem az én ellenségeimtől; az el-
lenem támadóktól szabadíts meg engem. Alleluja.

Evangélium: Mt 13,24-43 vagy Mk 6,30-34 vagy Lk 10,38-42

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, ki a töredelmes szívet és az alázatos lelket tar-
tod igaz lelki áldozatnak, fogadd el egyházad adomá-
nyait, és tökéletesíts minket általuk, ugyanazon Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XvII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Úristen, kérünk, adj szívünkbe olyan önzetlen szerete-
tet, amilyennel te szeretsz minket, és engedd, hogy erről 
ismerjen meg minket a világ, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: 1Kir 3,5-12 vagy 2Kir 4,42-44 vagy Ter 18,20-32

Graduale
Istenben bízik a szívem; ő megsegített engem.

Szentlecke: Róm 8,28-30 vagy Ef 6,1-15 vagy Kol 2,12-14

Alleluja
Alleluja. Ujjongjatok az Istennek, a mi segítőnknek, uj-
jongjatok Izrael Urának; hozzátok elő a kedves lantot, a 
citerával együtt! Alleluja.

Evangélium: Mt 13,44-46 vagy Jn 6,1-15 vagy Lk 11,1-13

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, add, hogy soha ne veszítsük el bizalmunkat 
gondviselésedben, és a szentáldozat által tápláld rád ha-
gyatkozó hitünket, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XvIII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, kérünk, újíts meg minket kegyelmi adománya-
iddal és megújult életünket oltalmazd meg jóságosan, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 55,1-3 vagy Kiv 16,2-4; 12-15 vagy Préd 1,2; 2,21-23

Graduale
Áldom én az Urat minden időben.

Szentlecke: Róm 8,35-39 vagy Ef 4,17-24 vagy Kol 3,1-5; 9-11

Alleluja
Alleluja. Uram, én szabadulásom Istene; kiáltok előtted 
éjjel és nappal. Alleluja.

Evangélium: Mt 14,13-21 vagy Jn 6,24-35 vagy Lk 12,13-21

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, Szentlelked által tedd jelenvalóvá az oltári-
szentségben Urunk Jézus Krisztus megváltását és üdvö-
zítését, Ő általa, aki veled és ugyanazon Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XIX. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, te mennyei kincseket szánsz a téged szere-
tőknek. Engedd, hogy mindennél jobban szeressünk és 
méltók legyünk ígéreteidre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: 1Kir 19,9-13 vagy 1Kir 19,4-8 vagy Bölcs 18,6-9

Graduale
Tekints, Uram, a te szövetségedre; szegényeid lelkét ne 
felejtsd el végleg.

Szentlecke: Róm 9,1-5 vagy Ef 4,30-5,2 vagy Zsid 11,1-19

Alleluja
Alleluja. Uram, te lettél a mi menedékünk; nemzedék-
ről nemzedékre. Alleluja.

Evangélium: Mt 13,44-46 vagy Jn 6,1-15 vagy Lk 11,1-13

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, te rendelted a kenyeret és bort hálaadó áldo-
zatul. Add, hogy örök életünket táplálja és üdvösségre 
vezessen minket, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XX. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Örök Isten, kérünk, adj nekünk erőt a világ és rossz haj-
lamaink kísértéseivel szemben, hogy tiszta szívvel és 
áhítatos lélekkel követhessünk, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 56,1,6-7 vagy Péld 9,1-6 vagy Jer 38,4-10

Graduale
Velem az Úr, azért nem félek; mit árthatna nékem az 
ember?

Szentlecke: Róm 11,13-15; 29-32 vagy Ef 5,15-20 vagy Zsid 12,1-4

Alleluja
Alleluja. Jöjjetek örvendezzünk az Úrnak; vigadjunk a 
mi szabadító Istenünknek. Alleluja.

Evangélium: Mt 15,21-28 vagy Jn 6,51-58vagy Lk 12,49-53

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, növeld bennünk a szentáldozás által a te 
mennyei szeretetedet és tégy tökéletesebbé minket 
felebarátaink szeretetében, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXI. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, kérünk, add, hogy minél jobban megértsük 
szent akaratodat és hittel megtartsuk azt, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-
örökké.

Olvasmány: Iz 22,19-23 vagy Józs 24,1-2; 15-18 vagy Iz 66,18-21

Graduale
Jó dolog az Urat dicsérni; zsoltározni a te nevednek, ó 
Fölséges.

Szentlecke: Róm 11,33-36 vagy Ef 5,21-32 vagy Zsid 12,5-13

Alleluja
Alleluja. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak; vigadjunk a 
mi szabadító Istenünknek. Alleluja.

Evangélium: Mt 16,13-20 vagy Jn 6,60-69 vagy Lk 13,22-30

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, te Fiad áldozatával új választott népet fogadtál 
magadnak. Kérünk, add az egység és békesség ajándé-
kát egyházadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Irgalmas Isten, bocsánatodat és békédet kérjük hűséges 
néped számára, hogy minden bűntől megtisztulva, oda-
adó lélekkel szolgáljunk téged, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlé-
lekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Jer 20,7-9 vagy MTörv 4,1-8 vagy Sir 3,19-31

Graduale
Félik majd a népek a te nevedet, Uram; a föld királyai 
tisztelik dicsőségedet.

Szentlecke: Róm 12,1-2 vagy Jak 1,17-27 vagy Zsid 12,18-24

Alleluja
Alleluja. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodála-
tos dolgokat művelt. Alleluja.

Evangélium: Mt 16,21-27 vagy Jn 4,46-53 vagy Lk 14,1; 7-14

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, add, hogy a szentáldozás kegyelme táplálja 
és megerősítse életünket és hitünket, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXIII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, kérünk, add meg egyházadnak az egyetértés 
lelkületét, hogy kegyelmeddel minden viszály elkerül-
je, és egyedül szent neved dicsőségére szolgáljon, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Ez 33,7-10 vagy Iz 36,4-7 vagy Bölcs 9,13-19

Graduale
Boldog az a nemzet, kinek az Úr az Istene; boldog a 
nép, akit örökségül választott magának.

Szentlecke: Róm 13,8-10 vagy Jak 2,1-5 vagy Filem 9-17

Alleluja
Alleluja. Hallgasd meg könyörgésemet, Uram; és az én 
kiáltásom jusson eléd. Alleluja.

Evangélium: Mt 18,15-20 vagy Mk 7,31-37 vagy Lk 14,25-33

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, add, hogy hozzád méltó legyen áldozatunk, 
és kérünk, növeld általa bennünk a könyörület és béke-
szerzés erényeit, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXIv. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, mindenek Teremtője, te végtelenül irgalmas 
vagy. Kérünk, add, hogy mi is megbocsátó szívvel 
éljünk és irgalmasak legyünk felebarátainkkal, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Sir 27,30-28,7 vagy Iz 50,5-9 vagy Kiv 32,7-14

Graduale
Vigadtam, amikor azt mondták nékem; fölmegyünk az 
Úr házába.

Szentlecke: Róm 14,7-9 vagy Jak 2,14-18 vagy 1Tim 1,12-17

Alleluja
Alleluja. Félik majd a népek a te nevedet, Uram; dicső-
ségedet a föld minden királya tiszteli. Alleluja.

Evangélium: Mt 18,21-35 vagy Mk 8,27-35 vagy Lk 15,1-32

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd kegyelmesen felajánlásainkat, és add, 
hogy hívő néped üdvösségére váljanak, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXv. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, ki az Isten- és emberszeretet parancsát adtad, 
segíts, hogy akaratodat minél hívebben teljesítsük, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Iz 55,6-9 vagy Bölcs 2,12-20 vagy Ám 8,4-7

Graduale
Szálljon fel, Uram, az én imádságom; miként a tömjén-
füst a te színed elé.

Szentlecke: Fil 1,20-27 vagy Jak 3,16-4,3 vagy 1Tim 2,1-8

Alleluja
Alleluja. Hálát adjatok az Úrnak és hívjátok segítségül 
az ő nevét; hirdessétek a népek között az ő műveit. Al-
leluja.

Evangélium: Mt 20,1-16 vagy Mk 9,30-37 vagy Lk 16,1-13

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el áldozatunkat, hogy üdvösségünket 
munkálja bennünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXvI. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, te jóságos és irgalmas vagy a benned bízók-
kal. Áraszd ránk kegyelmedet, hogy vágyakozással tö-
rekedjünk az örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 
egységben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Ez 8,25-28 vagy Sám 11,25-29 vagy Ám 6,1-7

Graduale
Mindeneknek szemei tebenned bíznak, Uram; mert te 
adsz nekik eledelt alkalmas időben.

Szentlecke: Fil 2,1-11 vagy Jak 5,1-6 vagy 1Tim 6,11-16

Alleluja
Alleluja. Kész az én szívem, ó Istenem, kész az én szí-
vem; éneklek és zsoltárt zengek neked, én dicsőségem. 
Alleluja.

Evangélium: Mt 21,28-30 vagy Mk 9,38-48 vagy Lk 16,19-31

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Jóságos Atyánk, fogadd el adományainkat, és tedd azo-
kat az örök élet forrásaivá számunkra, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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pünKöSd UTánI XXvII. vASárnAp

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, te már ismered mire van szükségünk, mielőtt 
kérnénk. Add, hogy imádságainkban azt kérjük tőled, 
ami üdvösségünket és akaratodat szolgálja, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-
örökké.

Olvasmány: Iz 5,1-7 vagy Ter 2,18-24 vagy Hab 1,2-3; 2,2-4

Graduale
Uram, te lettél a mi menedékünk; nemzedékről nemze-
dékre.

Szentlecke: Fil 4,6-9 vagy Zsid 2,9-11 vagy 2Tim 1,6-14

Alleluja
Alleluja. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion 
hegye; meg nem inog az és mindörökké megmarad. Al-
leluja.

Evangélium: Mt 21,33-43 vagy Mk 9,102-16 vagy Lk 17,5-10

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Jóságos Atyánk, kérünk, a szentáldozás titkában tedd 
teljessé megváltásunk boldogító örömét, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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KrISzTUS KIráLy vASárnApjA

dicsőség.

Könyörgés
Istenünk, te Jézus Krisztus Királyságában megújítod 
a teremtést. Add, hogy a bűntől megszabadulva, igaz 
hittel várjuk országod eljövetelét, ugyanazon Urunk Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-
örökké.

Olvasmány: Ez 34,11-17 vagy Dán 7,13-14 vagy 2Sám 5,1-3

Graduale
Uralkodik a tengertől tengerig; a folyóvíztől a földke-
rekség határáig.

Szentlecke: 1Kor 15,20-28 vagy Jel 5,1-8 vagy Kol 1,12-20

Alleluja
Alleluja. Az Ő hatalma örökké tartó hatalom, mely el 
nem vétetik; és az Ő országa el nem enyészik. Alleluja.

Evangélium: Mt 25,31-46 vagy Jn 18,33-37 vagy Lk 23,35-43

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el a felajánlott Eukarisztiát, és tégy 
minket múlhatatlan királyságod tagjaivá, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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gyáSzmISe
dicsőség elmarad.

Könyörgés
Istenünk, N. szolgádért (szolgálódért) könyörgünk, kit 
földi élete után magadhoz szólítottál. Hite szerint add 
meg neki örök világosságodat és üdvösségedet, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és 
uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Zsolt 23,1b-6

Graduale
Bár a halál völgyében járok, nem félek a rossztól, mert 
te ott vagy velem.

Szentlecke: 1Tessz 4,13-18

Tractus
Mentsd meg, Uram minden hívő lelkét a halál bilincsé-
től; és siess segítségükre, hogy kegyelmedből az örök 
világosság boldogságát élvezhessék.

Evangélium: Jn 11,21-27

hITvALLáS eLmArAd

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk irgalmazz szolgád (szolgálód) lelké-
nek, akiért ezt az áldozatot bemutatjuk, és adj neki örök 
világosságot, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

általános prefáciÓ
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jAnUár 1.
UrUnK KörüLmeTéLéSe

Könyörgés
Istenünk, ki a körülmetélkedést a víz- és Lélekkereszt-
ség csodás szentségére változtattad, add, hogy mindig 
megőrizzük velünk kötött szövetségedet, és vezess min-
ket örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mint egy Isten, 
a világ végezetéig.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

Olvasmány: Iz 9,1-6
Szentlecke: Róm 4,8-12
Evangélium: Jn 7,22-24

karácsonyi prefáciÓ

jAnUár 2.
nAgy SzenT vAzUL éS

nAzIAnzI SzenT gergeLy

Könyörgés
Istenünk, te Nagy Szent Vazult és Nazianzi Szent Ger-
gelyt az igaz hit tanítóivá tetted. Add, hogy mindig 
megmaradjunk az ősi katolikus hitben, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik mint egy Isten, a világ végezetéig.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl
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jAnUár 5.
OSzLOpOS SzenT SImeOn

Könyörgés
Istenünk, te Oszlopos Szent Simeont a szerzetesi ön-
megtagadás példájaként állítottad elénk. Add, hogy 
odaadását követve, világi éltünkben se tévesszük szem 
elől az érted és egyházunkért szeretetből vállalt áldo-
zatokat, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik mint egy Isten, a világ 
végezetéig.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről

jAnUár 6.
epifánia (vízkereszt)
UrUnK megjeLenéSe

dicsőség.

Könyörgés
Mindenható Istenünk, ki a betlehemi csillag fényével 
mutattál utat Egyszülötted bölcsőjéhez, kérünk add, 
hogy mindig megtartsuk az Ő tanítását, és szent színed 
látására jussunk örök dicsőségben, ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralko-
dik a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön 
örökké.

Olvasmány: Iz 60,1-10
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Graduale
Mind eljőnek Sábából, aranyat és tömjént hozván; és 
hirdetik az Úr dicsőségét.

Szentlecke: Ef 3,2-6

Alleluja
Alleluja. Láttuk napkeleten az Ő csillagát; és eljöttünk 
adományainkkal imádni az Urat. Alleluja.

Evangélium: Mt 2,1-12

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, mi nem aranyat, tömjént és mirhát hozunk szí-
ned elé, mégis fogadd el felajánlásainkat, és add, hogy 
amint a napkeleti bölcsek a jászolban megismerték a vi-
lág Üdvözítőjét, úgy mi a szentáldozásban magunkhoz 
vehessük, ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

prefáciÓ urunk megjelenésére
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jAnUár 6. UTánI vASárnAp
UrUnK megKereSzTeLKedéSe

dicsőség.
Könyörgés

Mennyei Atyánk, te a Szentlélek alászállásával és atyai 
szózatoddal nyilatkoztattad ki szeretett Fiadat, mikor 
megkeresztelkedett a Jordán vizében. Kérünk, add, 
hogy sose veszítsük el a keresztségünkben kapott Is-
tengyermekségünket és, hogy bennünk is kedved teljen, 
ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve-
led él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy Is-
ten, mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Iz 42,1-7

Graduale
Adjátok meg az Úrnak, Isten fiai; adjátok meg a dicsé-
retet és hódolatot.

Szentlecke: ApCsel 10,34-38 vagy 1Jn 5,1-9

Alleluja
Alleluja. És szózat hallatszott az égből; „Ez az én szere-
tett Fiam, Őt hallgassátok!” Alleluja.

Evangélium: Mt 3,13-17 vagy Mk 1,7-11; Lk 3,15-22

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, fogadd el áldozati adományainkat, melyeket 
Fiad megkeresztelkedésének ünnepén eléd hozunk, és 
add, hogy azok Krisztus áldozatává váljanak, ki ke-
resztváltságával eltörölte a világ bűneit, és aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

prefáciÓ a szentháromságrÓl
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jAnUár 17.
SzenT AnTAL ApáT

Könyörgés
Istenünk, Szent Antal apát a remeteélet és a szerzete-
si lelkiség megteremtője volt, aki pusztai böjtöt vállalt 
egész életében. Kérünk, add meg nekünk, hogy megbe-
csüljük a neked adott életet és az önkéntes nőtlenséget,  
hogy lélekben mi is a legszorosabban elköteleződjünk 
neked, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

jAnUár 18.
árpád-házI SzenT mArgIT

Könyörgés
Istenünk, Árpád-házi Szent Margit neked ajándékozta 
magát és szűzi életét a jócselekedetekkel tette tökéle-
tessé. Engedd, hogy példáját követve, hűségesen őrköd-
jünk lelkünk tisztasága fölött, és kövessük őt jócseleke-
deteiben, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről
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szent fábián pápa és vértanú

Könyörgés
Istenünk, Szent Fábián vértanú az egységes, osztatlan 
katolikus egyház római püspöke volt, aki izzó szívvel 
védelmezte a hitet az eretnek tanítások ellen. Engedd, 
hogy közbenjárására mi is mindig megmaradjunk az 
igaz katolikus hitben, és ahhoz mindenekfölött ragasz-
kodjunk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, mindörökkön-
örökké. 

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl

jAnUár 21.
SzenT ágneS vérTAnÚ

Könyörgés
Istenünk, Szent Ágnes fiatalon áldozta életét hitéért. 
Add, hogy példája szerint ragaszkodjunk hitünkhöz, és 
ha úgy látod jónak, akkor áldozatokat is vállaljunk érte, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlé-
lekkel él és uralkodik, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl
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jAnUár 25.
SzenT páL megTéréSe

Könyörgés
Istenünk, te Szent Pál megtérésében megmutattad, hogy 
senkit sem vetsz el, és még a legnagyobb bűnös meg-
térését is atyai szeretettel várod. Add, hogy mindig ta-
núskodni tudjunk szeretetedről és igazságodról, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl

jAnUár 26.
SzenT pOLIKárp püSpöK, vérTAnÚ

Könyörgés
Istenünk, te Szent Polikárp püspök vértanút szentjeid 
közé választottad a mennyekben. Add, hogy vele része-
sedve az áldozatban, mi is mennyei hazánkba térjünk 
majd meg, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, mindörök-
kön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl vagy vértanúkrÓl
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jAnUár 27.
ArAnySzájÚ SzenT jánOS püSpöK

Könyörgés
Istenünk, te Szent János püspököt az öt katolikus pat-
riarchátus egyike, Konstantinápoly főpásztorává tet-
ted, és Szentlelked által megáldottad a tanítás és Igéd 
hirdetésének csodálatos ajándékával. Emléknapján ké-
rünk, minket is áldj meg Szentlelkeddel, hogy mindig 
igazat szóljunk és egész életünkkel téged hirdessünk, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és ugyanazon 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, a világ végeze-
téig.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

jAnUár 28.
AqUInÓI SzenT TAmáS

Könyörgés
Istenünk, te Aquinoi Szent Tamást megáldottad ismere-
ted és a tanítás különleges lelki adományaival. Engedd, 
hogy közbenjárására mi is jobban ismerjünk téged, job-
ban megértsük akaratodat, és mindig kövessük azt, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és ugyanazon 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, mindörökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl
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február 1.
AnTIOchIAI SzenT Ignác

Könyörgés
Istenünk, Antiochiai Szent Ignác püspök megmutatta, 
nyájad mindig egységben marad püspökével, hogy az 
apostolok töretlen láncolata által Jézus Krisztus közös-
ségében tartson minket. Kérünk add, hogy vértanúsága 
erősítse hitünket és beléd vetett bizalmunkat, ugyanazon 
Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik mint egy Isten, mindörökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

február 2.
gyertyaszentelő boldogasszony

Gyertyaszentelés
A szentmise előtt a szentély előtt vagy a templom előtt gyüle-
keznek a hívek, a gyertyák megszentelésére.

p. Az Úr legyen veletek.

Gy. És a te lelkeddel.

P. Kedves Testvéreim! Negyven napja ünnepeltünk 
Urunk születését, ma pedig a jeruzsálemi templomban 
történt bemutatásáról emlékezünk meg. Ahogy Ő felra-
gyogott a világ világosságaként, úgy vigyünk fényt ott-
honainkba, mely az Üdvözítő szeretetének lángja. Ami-
lyen örömmel Simeon karjába vette a szent Fiút, olyan 
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örömmel fogadjuk mi is e gyertyákat, melyeknek fel-
lobbanó lángja a Szentlélek láthatatlan tüzével gyújtja 
meg szívünket, beragyogva azt az Úr világosságával. 

Szenteltvízzel meghinti a gyertyákat (ha lehet, meg is tömjé-
nezi őket).

P. Könyörögjünk. Kérünk, Úr Jézus Krisztus, mennyei 
kegyelmeddel áldd meg és szenteld meg + e gyertyákat, 
hogy életünk sötét és homályos viszontagságai között 
tanításod és áldásod biztos útmutatásai legyenek, és el 
nem múló, örök világosságod fényére emlékeztesse-
nek bennünket. Teáltalad, világ Megváltója, aki a teljes 
Szentháromságban élsz és uralkodsz, mindörökkön-
örökké.

Gy. Ámen.

A segédkezők meggyújtják a gyertyákat és kiosztják a hívek-
nek. Ha lehet, körmenetet tartanak. Visszaérkezve a temp-
lomba, vagy ha nincs körmenet, akkor a gyertyák kiosztása 
után kezdetét veszi a szentmise.

dicsőség

Könyörgés
Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiad emberi testet 
öltött, hogy vállalja emberi sorsunkat és megmutatta 
Istenségét, hogy mi is osztozhassunk az Ő Istenségé-
ben. Kérünk, hogy tisztíts meg minket minden rossztól, 
hogy méltók legyünk az örök életre, ugyanazon Urunk 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 
a Szentlélekkel egységben, egy Isten, mindörökkön-
örökké.
Olvasmány: Mal 3,1-4
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Graduale
Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat; templomodnak 
bensejében.

Szentlecke: 2Kor 4,1-6

Alleluja
Alleluja. Az agg Simeon tartotta a gyermeket; s mégis a 
Gyermek kormányozta az aggot. Alleluja.

Evangélium: Lk 2,22-40

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk fogadd kegyelmesen Eukarisztiánkat, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

prefáciÓ urunk megjelenéséről

február 5.
SzenT ágOTA vérTAnÚ

Könyörgés
Istenünk, kérünk, Szent Ágota szűz és vértanú közben-
járása által tégy minket tökéletesebbé a hitben, és en-
gedd hogy hitünkért mi is áldozatokat vállaljunk, ahogy 
szeretett Fiad értünk áldozta magát a Golgotán, meg-
váltva népedet. Ugyanazon Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki veled és ugyanazon Szentlélekkel él és uralkodik 
mint egy Isten, mindörökké. 

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl
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február 8.
malakiás prÓféta

Könyörgés
Istenünk, te Malakiás próféta által hirdetted az Úr nap-
jának eljövetelét és arra buzdítottad népedet, hogy mél-
tó és igaz módon imádjanak. Kérünk add, hogy a szent 
liturgiát mindig méltó módon mutassuk be, és hűséggel 
ünnepeljük az Eukarisztiát, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

február 8.
SzenT cIrILL éS meTÓd

Könyörgés
Istenünk, te Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püs-
pök által vezetted hitre a szláv népeket. Add, hogy mi is 
szívünkbe vegyük tanításukat, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl
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február 16.
franciszek hodur püspök

Könyörgés
Istenünk, te Hodur püspököt választottad ki arra, hogy 
az amerikai földrészen megalapítsa és vezesse a Len-
gyel Nemzeti Katolikus Egyházat, így őrizve és véd-
ve az igaz katolikus hitet. Kérünk add, hogy egyházad 
mindig megmaradjon e hitben és híveid mindig őszinte 
ragaszkodással kövessék azt, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

február 22.
SzenT péTer ApOSTOL

székfoglalása

Könyörgés
Istenünk, Szent Péter apostol hitvallásával sziklaalap-
ra építetted egyházadat. Add, hogy minden viszontag-
ság közepette rendületlenül helytálljunk a hitben, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl
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február 23.
dAmInánI SzenT péTer

Könyörgés
Istenünk, add, hogy Damiáni Szent Péter püspök szavát 
és példáját követve Krisztust mindennél többre tartsuk 
és mindig készen álljunk egyházad hívására, ugyan-
azon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

február 24.
SzenT máTyáS ApOSTOL

Könyörgés
Istenünk, ki Szent Mátyás apostolt Fiad, Jézus Krisz-
tus tanújává tetted és felhatalmaztad a Szentlélek ke-
gyelmével. Kérünk, add, hogy püspökeink mindig hűek 
maradjanak apostoli küldetésükhöz, mi pedig odaadás-
sal és buzgón kövessük tanításukat, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl
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március 4.
SzenT Kázmér

Könyörgés
Istenünk, kérünk add meg nekünk Szent Kázmér jám-
borságát és imádságos lelkületét, és engedd, hogy köz-
benjárása örök életre segítsen minket, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről

márcIUS 7.
szent perpétua és felicitász

vérTAnÚK

Könyörgés
Istenünk, Szent Perpétua és Felicitász vértanúk bátran 
szembe néztek üldözőikkel, mert szívüket te erősítetted 
meg. Kérünk, közbenjárásukra minket is erősíts meg  
nehézségeink közepette és add, hogy mindig növe-
kedjünk az irántad való szeretetben, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.



169

márcIUS 12.
I. SzenT gergeLy pápA

Könyörgés
Istenünk, ki Nagy Szent Gergely pápára bíztad osztat-
lan egyházad római püspökségét és általa gyámolítottad 
népedet, egyházadat pedig bölcsességgel vezetted, add, 
hogy közbenjárására minket is a Bölcsesség Lelke vezé-
reljen és gyámolítsuk a rászorulókat, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled ugyanazon Szentlé-
lekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl

márcIUS 18.
jerUzSáLemI SzenT cIrILL

Könyörgés
Istenünk, te Jeruzsálemi Szent Cirillt a béke és a hitben 
való egység püspökévé avattad. Kérünk, segíts, hogy 
mi is előmozdítsuk egyházad látható egységét és bé-
kességet vigyünk a békétlen világba, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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márcIUS 19.
szent jÓzsef, szűz mária jegyese 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Józsefre bíztad az Istenszülőt és meg-
váltásod művének titkát. Kérünk, add, hogy egyházad 
az ő közbenjárásával folytassa és beteljesítse szent aka-
ratodat, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

márcIUS 21.
nUrSIAI SzenT BenedeK 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Benedek apátot a Monte cassinoi ko-
lostor vezetésére és a szerzetesi élet tisztaságára hívtad 
el, hogy imádsággal, böjttel és elmélkedéssel mutasson 
példát az istenfélő életre. Kérünk, Urunk, add, hogy 
világi életünk közepette, az ő közbenjárására mindig 
megőrizzük az ókatolikus lelkiséget, és imáinkkal, ol-
vasmányainkkal és a szentségek által ájtatosak marad-
junk hitünkben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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márcIUS 25.
gyümöLcSOLTÓ BOLdOgASSzOny 
dicsőség

Könyörgés
Istenünk, te azt akartad, hogy örök Igéd a Szent Szűz 
méhében öltsön testet. Add, hogy mi, akik valóságos 
Istenként és valóságos emberként valljuk meg Őt, már 
emberi életünkben is részesüljünk isteni természetében, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.
Olvasmány: Iz 7,10-4

Graduale
Kapuk, nyíljatok meg! Táruljatok fel, örök kapuszár-
nyak; hadd menjen be a dicsőség Királya.

Szentlecke: Zsid 10,5-7

Tractus
Örvendezzél, Szűz Mária; ki minden eretnekségeket 
egymagadban semmivé tettél.

Evangélium: Lk 1,26-38

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk fogadd kegyelmesen felajánlásun-
kat, melyet ma eléd hozunk, és engedd, hogy örvende-
ző szívvel vegyük magunkhoz a szent áldozatot, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

prefáciÓ a boldogságos szűz máriárÓl
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márcIUS 27.
dAmASzKUSzI SzenT jánOS 

Könyörgés
Istenünk, te Damaszkuszi Szent Jánost a hit védelme-
zőjeként, egyházad nagy tanítójául adtad, hogy feltárja 
nekünk igazságaidat. Kérünk, add, hogy közbenjárás-
ára gyarapodjunk ismeretedben, megértésedben, és az 
osztatlan, egy, szent, katolikus és apostoli egyházad hi-
tében, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

március 30.
mikeás prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, te Mikeás prófétát arra hívtad el, hogy népe-
det a tiszta életre és parancsaid követésére figyelmez-
tesse, és ítéletet hirdessen a bűnök és az istentelen élet 
fölött. Add meg nekünk, hogy tanítása minket is mind 
jobban feléd fordítson, és bűnbánó szívvel mindig tisz-
tán álljunk színed elé, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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április 4.
SevILLAI SzenT IzIdOr 

Könyörgés
Istenünk, aki Sevillai Szent Izidor érseket megáldottad 
a tudományok, a szónoklás és a szent élet kegyelmeivel, 
adj nekünk is igaz Istenfélelmet és szent Igéd megér-
tésének kegyelmét, hogy ígéreted szerint eljussunk az 
örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

áprILIS 10.
ezékiel prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, te Ezékiel prófétát a babiloni fogságban ren-
delted szolgálatodra, hogy hirdesse a szorongatás kö-
zepette a te reménységedet, szabadításodat és vigaszt 
nyújtson a benned hívőknek. Add, Urunk, hogy sose 
veszítsük el bizalmunkat, hitünket és szeretetünket 
irántad, de mindig hűen szolgáljunk, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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áprILIS 11.
SzenT SzAnISzLÓ 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Szaniszló püspök vértanút Igéd nagy 
erejű hirdetőjévé avattad, aki sokakat vezetett szent 
Fiad hitére. Engedd, hogy mi is hűségesen megvalljunk 
hitünket és Jézus Krisztust, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

áprILIS 21.
SzenT AnzeLm 

Könyörgés
Istenünk, kérünk, Szent Anzelm érsek közbenjárása 
tegyen minket fogékonnyá és tökéletesebbé hittitkaid 
megértésében és a jámbor, istenfélő életben, hogy egy-
kor veled örvendezhessünk dicsőséges színelátásodban, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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április 23.
KAppAdÓKIAI SzenT györgy 

Könyörgés
Istenünk, aki Szent Györgyöt katonáddá és a hit vér-
tanújává avattad, engedd, hogy közbenjárásával állha-
tatosan küzdjünk a rosszal és legyőzzünk minden aka-
ratoddal ellentétes benső késztetést, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

áprILIS 25.
SzenT márK ApOSTOL 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Márk apostolt kiválasztottad az evan-
gélium hirdetésére. Nevelj minket tanítása által, hogy 
hűségesen kövessük Jézus Krisztus szavait és példáját, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.
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áprILIS 29.
SIenAI SzenT KATALIn 

Könyörgés
Istenünk, te feltártad Sienai Szent Katalinnak a mi 
Urunk, Jézus Krisztus szenvedéseinek titkát. Kérünk 
add, hogy közbenjárására mi is megértsük, hogy Urunk 
szenvedéseiben végtelen szereteted tárul föl és, hogy 
nehézségeink közepette e szeretet gyámolítson minket, 
ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

májUS 1.
szent fülöp és jakab apostolok 

Könyörgés
Istenünk, aki évről-évre megörvendeztetsz minket 
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok tanításával, add, 
hogy részesedve megváltásod művében, tiszta hittel el-
jussunk az örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.
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májUS 2.
SzenT ATAnáz 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Atanáz püspököt az egyház oszlopá-
vá és harcos védelmezőjévé hívtad el, aki szembeszállt 
az eretnekségekkel és egész élete eleven hitvallássá 
lett. Kérünk, add, hogy közbenjárása segítsen minket 
ókatolikus hitünk védelmében, és a hitünkért folytatott 
minden küzdelemben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

május 4.
mÓnIKA, SzenT ágOSTOn AnyjA 

Könyörgés
Istenünk, te a szent olvasmányok és Szentlelked által 
megáldottad Szent Mónikát a bölcsesség ajándékával. 
Kérünk, add nekünk is a Szentlélek kegyelmét, hogy 
buzgón tanulmányozzuk az írásokat, és közbenjárása 
örök életre segítsen minket, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és ugyanazon Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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májUS 7.
BOLdOg gIzeLLA 

Könyörgés
Istenünk, Boldog Gizella, a magyar nép első szentéletű 
királynéja a világi uralkodást a szerzetesi élet alázatá-
ra cserélte, és a földi birodalom helyett a te mennyei 
királyságodat választotta. Kérünk, add, hogy sose fe-
lejtsük el, igazi hazánk a mennyekben van, ahová vá-
gyakozunk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

májUS 9.
SzenT pAKhOmIOSz 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Pakhomioszt a szerzetesi élet atyjává 
tetted. Engedd, hogy közbenjárására mi is az imádság, 
a munka és a szent oltárközösség által mindig veled él-
jünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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május 24.
LerInI SzenT vInce 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Vince munkásságában megtanítottál 
minket a katolikus hitre. Add, hogy mindig változatla-
nul megmaradjunk benne, semmit el nem hagyva, de 
hűséggel őrizve, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

májUS 27.
SzenT BédA 

Könyörgés
Istenünk, Szent Béda pap elnyerte a szent tudományok 
kegyelmét és úgy magyarázta Igédet, hogy azzal sokak 
lelki épülését és hitének megerősödését szolgálta. Ké-
rünk, adj nekünk olyan szolgákat, akik példáját követ-
ve bevezetnek minket a Szentírás megértésébe és életté 
váltásába, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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jÚnIUS 1.
SzenT jUSzTínUSz 

Könyörgés
Istenünk, Szent Jusztínusz vértanút megáldottad azzal, 
hogy Jézus Krisztus mindent felülmúló ismeretére el-
jusson. Kérünk segíts minket, hogy közbenjárására mi 
is teljesebben megismerjük Fiadat, és a tévedéseket le-
győzve, erősek maradjunk a hitben, ugyanazon Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.

jÚnIUS 5.
szent bonifác 

Könyörgés
Istenünk, Szent Bonifác hithirdető vértanú készséggel 
áldozta magát hitéért, miután egész életében szent Fiad 
tiszteletére nevelte a népeket. Engedd, Urunk, hogy mi 
is készek legyünk lángoló szívvel megvallani hitünket 
és a hitetleneket szeretettel az Úr Jézushoz vezetni, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.
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jÚnIUS 11.
SzenT BArnABáS ApOSTOL 

Könyörgés
Istenünk, Szent Barnabás apostolt eltöltötted a Szent-
lélekkel és kiválasztottad a pogány népek megtérítésé-
re. Add, hogy szóval és tettel hűségesen tanúskodjunk 
Krisztus evangéliumáról, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled és ugyanazon Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.

jÚnIUS 20.
SzenT ALBán 

Könyörgés
Istenünk, ki Szent Albánt Anglia első vértanújává tetted, 
mert kiállt hite mellett és életét adta Jézus Krisztus irán-
ti szeretetében, add, hogy példája megerősítsen miket 
hitünkben és buzgóvá tegyen egyházad szolgálatában, 
ugyanazon Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.
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jÚnIUS 22.
nOLAI SzenT páL 

Könyörgés
Istenünk, te Nolai Szent Pál püspököt megáldottad a 
szegénység szeretetével és a lelkipásztori buzgósággal. 
Add, hogy amikor érdemeiről megemlékezünk, odaadá-
sát és szeretetét is kövessük, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

június 24.
keresztelő szent jános születése 

Könyörgés
Add, urunk, hogy néped mindig az üdvösség útján jár-
jon, és Keresztelő Szent János buzdítását követve el-
jusson a Messiáshoz, Jézus Krisztushoz, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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jÚnIUS 26.
jeremiás prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, te Jeremiás próféta által biztos jövendölések-
kel hirdetted akaratodat népednek, és szava által igye-
keztél visszavezetni első szövetséged választottait a hit 
igazságaihoz. Add, kérünk, hogy prófétád szava mindig 
emlékeztessen a velünk kötött szövetség szent örömére, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkpásztorokrÓl.

jÚnIUS 27.
SzenT LáSzLÓ KIráLy 

Könyörgés
Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent 
László királyt. Érdemeiért és közbenjárására őrizd meg 
hazánkat és minket minden rossztól, és vezess a boldog 
örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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jÚnIUS 28.
SzenT IréneUSz 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Iréneusz püspök vértanú által hatha-
tósan védelmezted egységes egyházadat és a szent ta-
nítás igazságát. Kérünk, add, hogy hitben megújulva, 
szeretettel munkáljuk az egységet és az egyetértést, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.

jÚnIUS 29.
SzenT péTer éS páL ApOSTOLOK

dicsőség. 
Könyörgés

Istenünk, add, hogy mindenben kövessük Szent Péter 
és Pál, egységes egyházad első hithirdetői és apostolai 
tanítását, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Olvasmány: MTörv 5,32

Graduale
Szálljon fel, Uram, az én imádságom; miként a tömjén-
füst a te színed elé.
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Szentlecke: ApCsel 12,1-11

Alleluja
Alleluja. Dicsérjed, Jeruzsálem, az Urat; dicsérjed, 
Sion, a te Istenedet. Alleluja.

Evangélium: Mt 16,13-19

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk, Istenünk, az apostolok könyörgése kísérje ál-
dozatunkat, melyet neked bemutatunk, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön örökké.

prefáciÓ az apostolokrÓl

jÚLIUS 2.
SArLÓS BOLdOgASSzOny 

Könyörgés
Mindenható, örök Isten, a Boldogságos Szűz Mária a te 
sugallatodra indult útnak, hogy méhében szent Fiaddal 
meglátogassa Erzsébetet. Add, Urunk, hogy a Szentlé-
lek indíttatásait követve, Máriával együtt magasztal-
junk téged, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és ugyanazon Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a boldogságos szűz máriárÓl.
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jÚLIUS 6.
izajás prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, ki Izajás próféta által megjövendölted a Mes-
siás, Urunk Jézus Krisztus eljövetelét, add, hogy hitünk-
kel és cselekedeteinkkel mi is méltón hirdessük szaba-
dítását és megváltását, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkpásztorokrÓl.

jÚLIUS 11.
SzenT BenedeK ApáT 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Benedek apátot az Istenszolgálat 
kiváló mesterévé avattad. Add, hogy mi is szárnyaló 
örömmel és igaz odaadással szolgáljunk téged életünk 
minden napján, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkpásztorokrÓl.
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július 13.
joel prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, te a Szentlélek által arra indítottad Joel pró-
fétát, hogy böjt és bűnbánat hirdetésével készítse fel 
népedet a végső időkre. Kérünk, add, hogy lemondá-
sainkban és felajánlásainkban méltó és igaz módon ké-
szüljünk az örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkpásztorokrÓl.

jÚLIUS 22.
SzenT márIA mAgdOLnA 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Mária Magdolnára bíztad, hogy 
szent Fiad dicsőséges feltámadását először hirdesse. 
Add, hogy közbenjárására mi is teljes szívvel hirdessük 
Krisztus feltámadását és megláthassuk Őt dicsőséged-
ben, ugyanazon Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled 
és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörök-
kön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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jÚLIUS 25.
SzenT jAKAB ApOSTOL 

Könyörgés
Istenünk, szent Fiad az első keresztény gyülekezetet, a 
jeruzsálemi egyházat Szent Jakab apostolra bízta, aki 
vérét is elsőként ontotta és áldozta az evangéliumért. 
Add, hogy első püspököd lelkülete hassa át egész egy-
házadat, és pártfogása védelmezze a végső időkig, 
ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki ve-
led és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkpásztorokrÓl.

jÚLIUS 26.
szűz mária szülei 

Könyörgés
Istenünk, Szent Joakimnak és Szent Annának adtad azt 
a kegyelmet, hogy tőlük szülessen szent Fiad édesanyja. 
Közbenjárásukat kérjük, hogy eljussunk az örök életre, 
amit népednek megígértél, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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jÚLIUS 29.
BeTánIAI márIA éS márTA 

Könyörgés
Istenünk, Szent Mária és Márta kapta azt a kegyet, hogy 
Fiad szállást vett náluk és tanította őket. Engedd, hogy 
minden szentáldozásban úgy fogadjuk Őt szívünkbe és 
lelkünkbe, amilyen szeretettel és odaadással szentjeid 
fogadták Őt és szolgáltak neki, ugyanazon Urunk Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

AUgUSzTUS 1.
SzenT péTer SzABAdULáSA 

Könyörgés
Istenünk, ahogy Szent Péter apostolt angyalod által, cso-
dálatos módon kiszabadítottad Heródes király fogságá-
ból, kérünk úgy szabadíts ki minket a vétkek és minden 
rossz szorongatásából, hogy kegyelmed és hitünk által 
örök életre jussunk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.
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AUgUSzTUS 6.
UrUnK SzíneváLTOzáSA 

dicsőség

Könyörgés
Mindenható, örök Isten, aki tanítványaidnak megmutat-
tad a hegyen Fiad eljövendő dicsőségét, engedd, hogy 
egykor mi is eljussunk színelátásodra, és Jézus Krisz-
tussal osztozhassunk mennyei dicsőségedben, Ő általa, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, egy 
Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: Kiv 34,28-35 vagy Dán 7,9-10; 13-24

Graduale
Befogadtuk, Isten, irgalmasságodat; templomodnak 
bensejében.

Szentlecke: 2Pt 1,16-19 vagy Lk, 8,28b-36

Alleluja
Alleluja. Az örök fényesség ragyogása tükörkép, min-
den szeplő nélkül; az Atya jóságának képmása. Allelu-
ja.

Evangélium: Mt 17,1-7

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Istenünk, kérünk szenteld meg felajánlott adománya-
inkat, hogy Krisztus dicsősége életünkbe ragyogjon és 
megerősítse bennünk az örök élet reménységét, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
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Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

prefáciÓ urunk megjelenéséről

AUgUSzTUS 8.
SzenT dOmOnKOS 

Könyörgés
Istenünk, ahogy Szent Domonkos áldozópap hirdette 
igazságodat, úgy vallunk mi is szabadító és megváltó 
Atyánknak, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.

augusztus 13.
SzenT hIppOLüTOSz 

Könyörgés
Istenünk, kérünk, add meg nekünk, hogy Szent 
Hippolütosz áldozópap, vértanú áldott szenvedése nö-
velje bennünk az irántad való szeretetet, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.
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AUgUSzTUS 15.
nAgyBOLdOgASSzOny 

dicsőség

Könyörgés
Mindenható, örök Isten, aki az Istenszülő Szűz Máriát 
fölvetted a mennybe, add, hogy mi is mindig az odafönt 
valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesüljünk 
dicsőségedben, a mi Urunk Urunk Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egy-
ségben, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Olvasmány: MTörv 6,4-9

Graduale
Áldott vagy, Szűz Mária, ki szüzességed sérelme nél-
kül; a Megváltónak anyja lettél.

Szentlecke: 2Pt 1,16-19 vagy Lk, 8,28b-36

Alleluja
Alleluja. Születésed után szeplőtelen szűz maradtál; Is-
tennek szülője, könyörögj érettünk. Alleluja.

Evangélium: Lk 1,39-56

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk szenteld meg felajánlásunkat, 
és Szűz Mária közbenjárása tegye lángolóvá szívünk 
szeretetét, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké. Ámen.

prefáciÓ a boldogságos szűz máriárÓl.
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AUgUSzTUS 20.
SzenT ISTván KIráLy 

dicsőség

Könyörgés
Istenünk, te Szent István királyt országunk koronájával 
ékesítetted. Kérünk, hogy aki a katolikus hit terjesztője 
volt a földön, legyen a mennyben egyházad égi védel-
mezője, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Olvasmány: Péld 4,10-27

Graduale
Az igaz virul, mint a pálma, mint a Libanon cédrusa; 
nagy lesz ő az Úr házában.

Szentlecke: Ef 6,1-8

Alleluja
Alleluja. Boldog férfiú, Szent István király; ki úgy ra-
gyog, mint a nap az égen. Alleluja.

Evangélium: Mt 7,24-29

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk tekints kegyelmesen áldoza-
tunkra és Szent István király közbenjárására védd meg 
országunkat és egyházunkat minden ellenségtől, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

prefáciÓ a szentekről.
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AUgUSzTUS 28.
SzenT ágOSTOn 

Könyörgés
Istenünk, kérünk, újítsd meg egyházadat Szent Ágoston 
püspök lelkületével, hogy mi is igazságodat kutassuk és 
egyedül téged szomjazzunk, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.

AUgUSzTUS 29.
keresztelő jános vértanúsága 

Könyörgés
Istenünk, Keresztelő Szent Jánost életében és vértanú-
ságában is Krisztus előfutárává tetted. Add, hogy mi 
is utat készítsünk neki életünkben és lelkünkben, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.
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SzepTemBer 1.
mÓzeS páTrIárKA

Könyörgés
Istenünk, te Mózes ősatyánkat arra méltattad, hogy ki-
vezesse választott népedet az egyiptomi fogságból. Ké-
rünk, add, hogy püspökeink mindig a te akaratod szerint 
vezessenek minket üdvösségre, ahogy első szövetséged 
gyermekei Mózessel eljutottak az ígéret földjére. A mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.

SzepTemBer 5.
KALKUTTAI Teréz AnyA 

Könyörgés
Istenünk, aki Kalkuttai Teréz anyát a szegények párt-
fogójává tetted, add, hogy mi is jó szívvel és buzgón 
segítsük a rászorulókat, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.
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SzepTemBer 6.
zakariás prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, kérünk, add, hogy amint Zakariás prófétát 
megáldottad a jövendölés és akaratod hirdetésének ke-
gyelmével, úgy mi is mindig Szentlelked által beszél-
jünk rólad és hirdessük megváltásod művét, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.

szeptember 13.
ArAnySzájÚ SzenT jánOS 

Könyörgés
Istenünk, Aranyszájú Szent János az ékesszólás és az 
üldöztetések elviselésének példaképeke. Kérünk, add, 
hogy megfogadjuk tanítását, és rendíthetetlen türelmé-
nek példáján épüljünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az lelkipásztorokrÓl.
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szeptember 14.
a szent kereszt felmagasztalása 

Könyörgés
Istenünk, te a kereszt váltságát adtad az egész emberi-
ségnek. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetedet, 
üdvösségedet is megismerjük a mennyei hazában, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentháromságrÓl.

SzepTemBer 21.
SzenT máTé ApOSTOL 

Könyörgés
Istenünk, te Mátét, a vámost, evangélistává tetted, hogy 
Jézus Krisztus életéről és tanításáról tanúskodjon. Ké-
rünk, közbenjárására add, hogy mi is mindig hűséges 
tanúid legyünk az igaz hit, a Szentírás, és a szenthagyo-
mány örökségében, ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.
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SzepTemBer 25.
rAdOnyezSI SzenT SzergIUSz 

Könyörgés
Istenünk, Radonyezsi Szent Szergiusz már anyja mé-
hében neked ujjongott és egész élete a szent szerzetesi 
szolgálatban telt el. Add, hogy példáját követve mi is 
mindig hűséggel és ujjongó szívvel szolgáljunk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

SzepTemBer 27.
SzenT KOzmA éS dAmján 

Könyörgés
Istenünk, ki Szent Kozma és Szent Damján vértanúid-
nak örök dicsőséget adtál, add, hogy hitükben példaként 
követve őket, mi is eljussunk az örök boldogságra, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.
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SzepTemBer 29.
SzenT mIháLy éS vALAmennyI AngyAL 

Könyörgés
Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezted az an-
gyalok szolgálatát és általuk küldöd Igédet választotta-
idnak. Engedd, hogy akik a mennyekben téged szolgál-
nak, a földön minket oltalmazzanak, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentháromságrÓl.

szeptember 30.
SzenT jerOmOS 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Jeromos lelkébe olthatatlan szeretetet 
adtál a Szentírás iránt. Add, hogy egyre több erőt me-
rítsünk Igédből, és megleljük benne az élet forrását, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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OKTÓBer 1.
LISIeUX-I SzenT Teréz 

Könyörgés
Istenünk, ki megnyitod országodat az alázatosak és ki-
csinyek előtt, tégy minket Lisieux-i Szent Teréz köve-
tőivé, hogy számunkra is megnyíljon az örök dicsőség, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

oktÓber 4.
assisi szent ferenc 

Könyörgés
Istenünk, te Assisi Szent Ferencet az egyszerűség, tisz-
taság és engedelmesség szentjévé tetted, aki minden 
földi hívságot megvetett. Add, hogy fölismerjük és ér-
tékeljük erényeit, és követve lelkiségét, közbenjárására 
eljussunk az örök életre, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a 
te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.
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OKTÓBer 8.
mAgyArOK nAgyASSzOnyA 

dicsőség

Könyörgés
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Máriát népünk és ha-
zánk védelmezőjévé tetted, akit Szent István királyunk 
rendeléséből mennyei pártfogónkként tisztelünk. Add, 
hogy a mennyekben vele együtt örvendezhessünk di-
csőségedben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Sir 24,23-31

Graduale
Áldott vagy, Szűz Mária, ki szüzességed sérelme nél-
kül; a Megváltónak anyja lettél.

Szentlecke: Jak 4,6b-10

Alleluja
Alleluja. Születésed után szeplőtelen szűz maradtál; Is-
tennek szülője, könyörögj érettünk. Alleluja.

Evangélium: Lk 1,26-28

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk szenteld meg felajánlásunkat 
és Szűz Mária közbenjárása tedd lángolóvá szívünk 
szeretetét, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

prefáciÓ a boldogságos szűz máriárÓl.
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OKTÓBer 9.
SzenT déneS 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Dénes püspök vértanút a prédikálás és 
a rendíthetetlen hit kegyelmével áldottad meg. Kérünk 
önts a mi szívünkbe is állhatatosságot, hogy közbenjá-
rására eljussunk mennyei hazánkba, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

OKTÓBer 18.
SzenT LUKácS evAngéLISTA 

Könyörgés
Istenünk, ki Szent Lukácsot evangélistává és a szegé-
nyek iránti szeretet hirdetőjévé tetted, tégy minket is fo-
gékonnyá a rászorulók szükségletei iránt, hogy hitünk 
és jócselekedeteink által az örök örömbe jussunk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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oktÓber 24.
rafael arkangyal 

Könyörgés
Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezted az an-
gyalok szolgálatát és általuk küldöd Igédet választotta-
idnak. Engedd, hogy akik a mennyekben téged szolgál-
nak, a földön minket oltalmazzanak, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentháromságrÓl.

OKTÓBer 25.
gALLIAI SzenT KrISzpIn 

Könyörgés
Istenünk, te irgalmas szívvel és buzgalommal áldottad 
meg Szent Kriszpint, ki a szegények javára dolgozott 
és hitéért vértanúhalált szenvedett. Add, hogy mi is vi-
szonzás nélkül, jó szívvel tudjuk segíteni a szegényeket 
és elesetteket, s hitünk érdemesítsen az üdvösségre, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.
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OKTÓBer 28.
SzenT SImOn éS SzenT jÚdáS ApOSTOLOK 

Könyörgés
Istenünk, te az apostolokat és utódaikat, a püspököket 
rendelted, hogy néped tanítói, az igaz hit és a szentsé-
gek őrzői legyenek. Kérünk Szent Simon és Szent Jú-
dás Tádé apostolok közbenjárására adj egyházunknak 
feddhetetlen és igaz szívű püspököket, akik az általad 
készített üdvösségre segítenek minket, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.
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nOvemBer 1.
mIndenSzenTeK 

dicsőség

Könyörgés
Istenünk, te megadtad, hogy a mai napon valamennyi 
szentedet együtt ünnepeljük. Kérünk, közbenjárásuk-
ra áraszd ránk kegyelmed bőségét, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.
Olvasmány: Iz 57,15-16

Graduale
Dicsőséges az Isten az ő szentjeiben; csodálatos fölsé-
gű, amikor jeleket művel.

Szentlecke: Jel 7,2-14

Alleluja
Alleluja. Ó, milyen dicsőséges az az ország; melyben 
Krisztussal örvendeznek mind a szentek. Alleluja.

Evangélium: Mt 5,1-12

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Urunk, Istenünk, kérünk fogadd el felajánlásainkat és 
kérünk, valamennyi szented közbenjárása tegye eze-
ket tökéletessé, és segítsék örök életre jutásunkat, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

prefáciÓ a szentekről.
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nOvemBer 2.
hALOTTAK nApjA 

LáSd A gyáSzmISéT (152. OLdAL).

nOvemBer 5.
SzenT Imre herceg 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Imre herceget, ki neked szentel-
te életét, ifjúságában emelted szentjeid közé. Engedd, 
hogy mindig közbenjárónk és védelmezőnk legyen, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

nOvemBer 7.
SzenT WILLIBrOrd 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Willibrord püspököt az északi népek 
hithirdetőjévé és az ókatolikusok védőszentjévé avattad. 
Kérünk, add meg nekünk hathatós közbenjárását, hogy 
mindig megmaradjunk az igaz hitben és egy, szent, ka-
tolikus és apostoli egyházad igazságában, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.
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Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

november 13.
SzenT ASzTrIK 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Asztrik püspököt naggyá tetted is-
meretedben és megadtad neki, hogy ő hozzon koronát 
Szent István királynak Rómából. Add, Urunk, hogy pél-
dáját követve és közbenjárását kérve mindig hitünk sze-
rint éljünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

november 14.
pALAmASz SzenT gergeLy 

Könyörgés
Istenünk, te Palamasz Szent Gergelyt felruháztad a ta-
nítás kegyelmével és életét a szerzetességért való mun-
kálkodással töltötted be. Enged, hogy közbenjárására 
megmaradjunk és növekedjünk a szent erényekben, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.
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Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

nOvemBer 19.
árpád-házI SzenT erzSéBeT 

Könyörgés
Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, 
hogy Krisztust ismerje föl és tisztelje a szegényekben. 
Engedd, hogy mi is buzgón tudjuk segíteni rászoruló 
embertársainkat, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

nOvemBer 20.
SzenT edmUnd 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Edmundot a hitéért vállalt vértanú-
halállal választottad szentjeid közé. Kérünk, hogy köz-
benjárására megtapasztaljuk kegyelmedet és jelenléte-
det életünkben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.



209

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a vértanúkrÓl.

nOvemBer 21.
a boldogságos szűz mária

BemUTATáSA A TempLOmBAn 

Könyörgés
Istenünk, kérünk részesíts minket a Boldogságos Szűz 
Mária közbenjárásában és erényeinek érdemeiben, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a boldogságos szűz máriárÓl.

nOvemBer 22.
SzenT cecíLIA 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Cecíliának különös erőt és kitartást 
adtál, hogy hittel vállalja Jézus Krisztusért a kínhalált. 
Engedd, hogy példája megerősítsen minket és közben-
járása tökéletesítse hitünket és hitben való állhatatos-
ságunkat, ugyanazon Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad 
által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy 
Isten mindörökkön-örökké.
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Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

november 23.
I. SzenT KeLemen 

Könyörgés
Istenünk, te az egy és osztatlan egyházban tetted Róma 
püspökévé I. Szent Kelement, ki hittel vállalta Krisztu-
sért a vértanúságot. Kérünk, olts szívünkbe bátor kiál-
lást hitünkért és igazságaidért, ugyanazon Urunk Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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decemBer 1.
náhum prÓféta 

Könyörgés
Mennyei Atyánk, te Náhum próféta által megjövendöl-
ted Ninive pusztulását és hittől izzó szavakat adtál ajká-
ra, hogy hirdesse igazságodat. Add, hogy sose kényel-
mesedjünk el hitünkben, hanem minidig izzó szeretettel 
valljunk meg Istenünknek, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

decemBer 2.
szofoniás prÓféta 

Könyörgés
Istenünk, te Szofoniás próféta szavaival ítéletedre fi-
gyelmeztetsz és szeretetedre tanítasz minket. Engedd, 
hogy sose feledkezzünk meg hitbeli kötelességeinkről, 
s azokat mindig szeretettel teljesítsük, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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decemBer 6.
SzenT mIKLÓS 

Könyörgés
Istenünk, kérünk, hogy Szent Miklós püspök közbenjá-
rása védjen meg minket minden baj és vész közepette, 
hogy biztonsággal járjuk az üdvösség útját, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélek-
kel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.

decemBer 7.
SzenT AmBrUS 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Ambrus püspököt egyházad nagy ta-
nítójává és a hit igaz őrzőjévé avattad. Add meg nekünk, 
hogy püspökeink, papjaink, diakónusaink az ő közben-
járása által gyarapodjanak igazságodban, bölcsességed-
ben, és szeretetedben, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te 
Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, 
egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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decemBer 8.
szűz mária fogantatása 

Könyörgés
Istenünk, te Szűz Mária szeplőtelen méhét választottad 
az Isteni Ige megtestesüléséhez. Engedd, hogy a szent 
Szűz engedelmessége és anyai szeretete áthassa hitün-
ket és életünket, és közbenjárására örök életre jussunk, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.
Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a boldogságos szűz máriárÓl.

decemBer 18.
áBrAhám páTrIárKA 

Könyörgés
Istenünk, te Ábrahám ősatyánkkal kezdted meg csodás 
szabadításod és üdvözítésed történetét. Ő mindenben 
hallgatott a te hívásodra és mindig engedelmes volt ne-
ked. Kérünk, tégy minket is késszé, hogy mindig enge-
delmeskedjünk hívásodnak, és akaratod szerint éljünk, 
örök dicsőséged reménységében, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él 
és uralkodik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.



214

decemBer 19.
IzSáK páTrIárKA 

Könyörgés
Istenünk, te Izsák pátriárkában felragyogtattad Urunk 
Jézus Krisztus keresztáldozatának előképét. Segíts min-
ket, hogy sose riadjunk vissza az érted vállalt áldoza-
toktól, de készséggel tegyük, amire te indítasz minket, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

decemBer 20.
jáKOB páTrIárKA 

Könyörgés
Istenünk, te Jákob pátriárka által megmutattad, hogy ál-
dásod azt kíséri, akinek te szánod kegyelmedet. Kérünk, 
hogy megtisztult lélekkel mindig készek legyünk áldá-
sod befogadására, hogy az hatékonnyá váljon életünk-
ben és örök életre segítsen, a mi Urunk, Jézus Krisztus, 
a te Fiad által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralko-
dik, egy Isten mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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decemBer 21.
SzenT TAmáS ApOSTOL 

Könyörgés
Istenünk, te Szent Tamás apostolnak mennyei felisme-
rést adtál, hogy Fiadat Urának és Istenének vallja. Add 
meg nekünk, hogy mi is készséggel valljuk meg Őt a 
világ előtt, és közbejárására vezess minket mennyei ha-
zánkba, ugyanazon Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 
veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mind-
örökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ az apostolokrÓl.

decemBer 22.
jÓzsef pátriárka

Könyörgés
Istenünk, bár testvérei el akarták veszejteni, te meg-
mentetted József pátriárkát és naggyá tetted őt. Kérünk, 
oltalmazz minket is minden időben, és add, hogy töret-
len hitünkkel kiérdemeljük gondviselő kegyelmedet, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled és a 
Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten mindörökkön-
örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.
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decemBer 26.
SzenT ISTván vérTAnÚ

dicsőség

Könyörgés
Engedd, Istenünk, hogy a te igazságodért elviselt min-
den földi szenvedésben állhatatosan az égre tekintsünk, 
hogy szent hitünkkel meglássuk mennyei dicsőségedet; 
és, hogy a Szentlélekkel telve szeressük és áldjuk ül-
dözőinket, ahogy Szent István vértanú imádkozott gyil-
kosaiért, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és 
a Szentlélekkel él és uralkodik mint egy Isten, a világ 
végezetéig.

Olvasmány: Kiv 17,1-7

Graduale
Összegyűltek a fejedelmek és ellenem szóltak; gono-
szul üldöztek engem.

Szentlecke: ApCsel 6,8-14

Alleluja
Alleluja. Megnyílva látom az eget és Jézust állani az 
Isten erejének jobbján. Alleluja.

Evangélium: Mt 5,11-12

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Kérünk Urunk, Istenünk fogadd kegyesen áldozatunkat, 
melyet Szent István vértanú ünnepén felajánlunk neked, 
Krisztus, a mi Urunk által.

prefáciÓ a vértanúkrÓl
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decemBer 27.
SzenT jánOS ApOSTOL

dicsőség

Könyörgés
Kérünk, Istenünk, add, hogy ahogy feltártad Szent Já-
nos apostol által örök Igéd rejtett titkát, úgy ragyogja be 
szívünket örök világossággal, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik 
mint egy Isten, a világ végezetéig.

Olvasmány: Sir 16,1-6

Graduale
Minden földre eljut az ő hangjuk; a földkerekség szélé-
ig szól az ő igéjük.

Szentlecke: 1Jn 1,1-4

Alleluja
Alleluja. Nem ti választottatok engem, hanem én vá-
lasztottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenvén 
gyümölcsöt hozzatok, és a ti gyümölcsötök maradandó 
legyen. Alleluja.

Evangélium: Jn 21-19-24

hITvALLáS

Felajánló könyörgés
Szenteld meg, Istenünk áldozati adományunkat és add,  
hogy általa az örök Ige mennyei életében részesedjünk, 
Krisztus, a mi Urunk által.

prefáciÓ az apostolokrÓl
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decemBer 28.
AprÓSzenTeK

Könyörgés
Istenünk, az Aprószentek nem szóval és tettekkel, ha-
nem vértanúhalálukkal hirdetik dicsőségedet. Add, 
hogy hitünket mi se csak szavakkal, hanem életünk 
példájával is képviseljük és megmutassuk, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és 
uralkodik, egy Isten, a világ végezetéig.
Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a szentekről.

decemBer 29.
SzenT BecKeT TAmáS 

püSpöK, vérTAnÚ

Könyörgés
Istenünk, egyházadért Becket Szent Tamás püspök vér-
tanúhalált szenvedett. Engedd, hogy mi, akik közbenjá-
rását kérjük, segítségével elnyerjük kegyelmeidet, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel 
él és uralkodik, egy Isten, mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.
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december 31.
SzenT SzILveSzTer pápA 

Könyörgés
Istenünk, Szent Szilveszter, az osztatlan egyház római 
püspöke nagy odaadással tette rendezetté az egyház éle-
tét. Add, Urunk, hogy közbenjárására, mi is akaratod 
szerint nyerjünk békés, rendezett életet, hitet, gondol-
kodást és érzéseket, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, 
aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, egy Isten, 
mindörökkön-örökké.

Az ünnepKör SzerInTI vASárnAp OLvASmányAI, 
graduáléja, allelujája és felajánlÓ könyörgése.

prefáciÓ a lelkipásztorokrÓl.




