BREVIARIUM
SIMPLEX
Egyszerűsített, egy hetes zsolozsma

Magyarországi Ókatolikus Egyház

VASÁRNAP
Prima

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

Himnusz
Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
tied a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás,
minden egyedül téged illet, Fölség,
és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
legfőképpen urunk-bátyánk a nap,
aki a nappalt adja és aki ránk deríti a te világosságod.
És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
a te képed, Fölséges.
Áldjon, Uram, téged hold nénénk
és minden csillaga az égnek.
Őket az égen alkotta kezed, fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, tégedet szél öcsénk,
levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásod.
Áldjon, Uram, téged víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos!
Áldjon, Uram, tűz bátyánk;
vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
ki minket hord és enni ad,
és mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért
másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál,
akitől élő ember el nem futhat.
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Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
és boldogok, kik magukat megadták te szent akaratodnak.
A második halál nem fog fájni azoknak.
Dicsérjétek az Urat, és áldjátok,
és mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Domine, clamavi ad te
(Zsolt 141)

Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám,*
figyelj szavamra, amikor hozzád kiáltok!
Szálljon illatáldozatként színed elé imádságom,*
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és kezem fölemelése legyen olyan,
		
mint az esti áldozat.
Tégy Uram lakatot a számra,*
ajkam ajtajára reteszt.
Ne engedd, hogy szívem gonosz szavakra hajoljon,*
bűnös mesterkedésekre,
a gonoszat cselekvőkkel együtt;*
Részem se legyen abban, amit ők szeretnek.
Ám feddjen meg irgalomból az igaz és korholjon engem;*
De a bűnös olaja ne kenje meg a fejem,
mert gonoszságuk ellen imádkozom.*
Ha majd bíráik kemény kézbe kerülnek,
meghallják szavaimat, mert azok hathatósak.*
Mint a földből kiszántott és széthasított rögök,
úgy hullanak csontjaik az alvilág torkába.*
Uram, Uram, a szemem rád tekint,
tebenned remélek, ne vedd el életem!*
Őrizz meg engem a tőrtől,
amit nekem vetettek,*
a gonosztevők kelepcéitől!
A bűnösök a saját hálójukba esnek,*
de én átmegyek rajta!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Jer 17,7-10)

Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és az Úr lesz bizodalma! Jelképes
cselekedet a próféta nőtlensége. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett
fa, mely a folyóhoz ereszti gyökereit: nem fél, ha jön a hőség, lombja
zöldellni fog; száraz esztendőben sem aggódik, és nem szűnik meg
gyümölcsöt teremni. Csalárdabb a szív mindennél, és gyógyíthatatlan;
ki ismeri azt? Én, az Úr, kikutatom a szívet, megvizsgálom a veséket,
hogy megfizessek kinek-kinek az útja szerint, cselekedeteinek
gyümölcse szerint.
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Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Primára, I.)

Könyörülj rajtam, Isten könyörülj,*
mivel én lelkem hozzád menekül.
Szárnyad árnyékában én lelkem megvonul,*
amíg a veszedelem elvonul.
A fölséges Istenhez szavamat emlem,*
az Istenhez, aki jót tesz velem.
A mennyből küldje nekem segítségét,*
üldözőimet gyalázatnak adja,
küldje nekem az Isten kegyelmét és hűségét.*
Oroszlánok közepett lakozom,
emberek fiait széttépik nagy mohón.*
Megmentett erős ellenségeimtől,
nálam hatalmasabb gyűlölőimtől.*
Lábamnak tőrt vetettek, meghajlították lelkemet.
Vermet ástak elém,*
belé hadd essenek.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Ef 4,29-32)

Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el ajkatokat, hanem csak
akkor szóljatok, ha az alkalmas a szükséges építésre, hogy áldást
hozzon azokra, akik hallják! Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét,
aki pecsétjével jelölt meg titeket a megszabadulás napjára! Minden
keserűség, indulat, harag, veszekedés és rágalmazás legyen távol
tőletek minden gonoszsággal együtt! Legyetek egymáshoz jóságosak,
könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is
megbocsátott nektek Krisztusban!
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Pascha nostrum

(1Kor 5,7-8; Róm 6,9-11; 1Kor 15,20-22)

El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek,*
hisz valójában kovásztalanok vagytok!
Mert a mi Pászkánkat, Krisztust feláldozták.*
Üljünk tehát ünnepet, de ne a régi kovásszal,
sem a rosszaság és a gonoszság kovászával,*
hanem az egyeneslelkűség
és az igazság kovásztalanságával.*
Tudjuk, hogy Krisztus,
miután feltámadt a halottak közül,*
már nem hal meg,
s a halál többé nem uralkodik rajta.*
Mert halála egyszer s mindenkorra való halál volt
		
a bűnnek;
az élete azonban élet az Istennek.*
Ti is úgy tekintsétek tehát magatokat,
hogy meghaltatok a bűnnek,*
de éltek az Istennek Krisztus Jézusban.
Amint ugyanis Ádámban mindnyájan meghalnak,*
úgy Krisztusban mindnyájan életre fognak kelni.
A gonosz szív távol legyen tőlem,*
az álnokságot nem ismerem.
Aki titokban rágalmazza felebarátját,*
azt elnémítom;
akinek szeme kevély és szíve felfuvalkodott,*
azt nem szenvedhetem.
Szemem felkutatja az igazakat az országban,*
hogy nálam lakjanak;
aki szeplőtelen úton jár,*
csak az szolgálhat nekem.
Nem lakhat házam belsejében,*
aki kevélyen cselekszik;
aki hazugságot beszél, nem állhat meg szemem előtt.*
Reggelenként kiirtom az ország minden bűnösét,
hogy kigyomláljak az Úr városából*
minden gonosztevőt.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(ImKer)

Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, és
adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és
igaz parancsodat.
8

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló
Istené; neki adassék és őt illesse minden tisztelet és
tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és
dicsőség, mert minden jó az ővé és ő az egyedül jó. (1Reg
17,18)

A reménység Istene töltsön el titeket a hit teljes örömével
és békéjével, hogy a remény bőségben legyen bennetek
a Szentlélek erejéből! Az Úr áldása + legyen rajtatok,
megáldunk titeket az Úr nevében! (Róm 15,13; Zsolt 129,8)

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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VASÁRNAP
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(DMI)

Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki van,
aki volt, és aki eljövendő:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicséret,
dicsőség, tisztelet és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó a Bárány, aki megöletett,
hogy övé legyen a hatalom és istenség
és bölcsesség és erő és tisztelet és dicsőség és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Áldjuk az Atyát, és a Fiút a Szentlélekkel:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Áldjátok az Urat, az Úr összes művei:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Mondjatok dicséretet Istenünknek mind az ő szolgái,
és akik félitek az Istent, kicsinyek és nagyok:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Dicsérjék őt, a dicsőségest, az egek és a föld:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
És minden teremtmény, mely a mennyben
és a föld felett és a föld alatt van,
és amely a tengeren és benne van:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké,
ámen:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)
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Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
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In Domino confido
(Zsolt 11)

Az Úrban bízom én. Hogyan mondhatjátok nekem:*
„Menekülj a hegyekbe, mint a veréb!
Mert íme a bűnösök kifeszítették az íjat,*
a húrra illesztették nyilaikat,
hogy lenyilazzák a sötétben az egyenes szívűeket.*
Ha semmibe sem veszik végzéseidet,
mit tehet akkor az igaz?”*
Szent templomában van az Úr,
áll az egekben az Úr trónusa.*
A szegényre tekint a szeme,
az emberek fiait vizsgálja pillantása.*
Megvizsgálja az Úr az igazat s az istentelent;
Saját lelkét gyűlöli,*
aki szereti a gonoszságot.
Parazsat és kénkövet hullat a bűnösökre,*
és szélvihar lesz kelyhük osztályrésze.
Mert igaz az Úr s az igazságot kedveli,*
az igazak láthatják majd arcát.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(MTörv 6,4-13)

Halld Izrael: az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat,
Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből.
Legyenek a szívedben ezek az igék, amelyeket ma megparancsolok
neked! Beszéld el ezeket fiaidnak! Elmélkedj róluk, ha a házadban
ülsz, ha úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz! Kösd őket jelként a
kezedre, függeszd azokat a szemeid közé, írd rá őket házad ajtófélfáira
és kapuira!
Ha majd bevisz téged az Úr, a te Istened arra a földre, amely felől
megesküdött atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, s nagy
és jó városokat ad neked, amelyeket nem te építettél, házakat telve
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minden jóval, amelyet nem te halmoztál fel, vízvermeket, amelyeket
nem te ástál, szőlőket és olajfakerteket, amelyeket nem te ültettél, s
eszel és jóllaksz: szorgalmasan vigyázz arra, hogy meg ne feledkezzél
az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaság
házából. Féld az Urat, a te Istenedet és csak neki szolgálj; s az ő
nevére esküdj.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Vecsernyére, I.)

Minden népek kézzel tapsoljatok,*
Ujjongó dallal Istent áldjatok.
Mert fölséges az Úr és borzadalmas,*
király Ő, az egész földön hatalmas.
Mert a mennyei szentséges Atya,*
a mi királyunk öröktől fogva,
elküldötte szerelmes Fiát az égből,*
és szabadulást szerzett a föld közepett.
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(1Pt 1,3-5)

Áldott legyen Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki nagy
irgalmasságával élő reménységre szült újjá minket, Jézus Krisztusnak
a halottak közül való feltámadása által, romolhatatlan, szennyezetlen
és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fenn van tartva
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számotokra. Isten ereje a hit által megőriz titeket az üdvösségre,
amely készen áll, hogy az utolsó időben kinyilvánuljon.

Magnificat
(Lk 1,46-55)

Magasztalja lelkem az Urat,*
és szívem ujjong megváltó Istenemben,
mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát.*
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
		
minden nemzedék,
mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas,*
és Szent az ő Neve.
Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll,*
akik őt félik.
Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,*
szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.
Hatalmasokat levetett a trónról,*
és kicsinyeket felemelt.
Éhezőket betöltött jókkal,*
és üresen bocsátott el gazdagokat.
Felkarolta szolgáját, Izraelt,*
megemlékezve irgalmasságáról,
amint megmondta atyáinknak,*
Ábrahámnak és utódainak mindörökre,
		
s a népeket hűsége szerint.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
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V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(LHív 30-31)

Legyünk tehát szeretettel és alázatossággal és
alamizsnálkodjunk, mert az alamizsna megmossa a lelkeket
a bűnök szennyétől. Mert mindent elveszít az ember, amit
a világon hagy; a szeretet bérét ellenben és az alamizsnát,
amit életében osztott, magával viszi, s jutalmat és méltó
viszonzást nyer érte az Úrtól.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
Ha kitartunk az Úr parancsai mellett, melyekre a szent
evangéliummal és életünkkel elköteleztük magunkat, igazi
engedelmességben élünk és áldottak vagyunk az Úrtól.
(1Reg 5,17)
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Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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HÉTFŐ
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(BSzÜdv)

Üdvözlégy, Úrnőnk,
szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége és minden jóság
lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek,
hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké
formáljátok át.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
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F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Deus misereatur nostri
(Zsolt 67)

Irgalmazzon nekünk Isten*
és áldjon meg minket!
Ragyogtassa arcát felettünk*
Hogy megismerjük utadat a földön;
minden nemzet lássa szabadításodat!*
Áldjanak téged a népek, Isten,
áldjanak téged a népek valamennyien!*
Örvendjenek és ujjongjanak a nemzetek,
mert igazsággal ítéled a népeket,*
és kormányozod a földön a nemzeteket.
Áldjanak téged a népek, Isten,*
áldjanak téged a népek valamennyien!
A föld megadja gyümölcsét;*
áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk,
áldjon meg minket Isten,*
a föld minden határa félje őt!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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ószövetségi olvasmány
(Ez 34,12b-14)

Íme, én megnyitom sírhantjaitokat és kihozlak titeket sírjaitokból,
én népem, és bevezetlek titeket Izrael földjére. És megtudjátok, hogy
én vagyok az Úr, amikor megnyitom majd sírjaitokat és kihozlak
titeket sírhantjaitokból, én népem! A lelkemet adom belétek, hogy
életre keljetek, és nyugodt lakóhelyet adok nektek földeteken; akkor
megtudjátok, hogy én, az Úr, szóltam és meg is cselekedtem – mondja
az Úr Isten.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Kompletoriumra, I.)

Számkivetésem útjait te számon tartod,*
tömlődbe gyűjtöd minden könnyeim.
Gyűlölőim mind valamennyien*
összesúgtak-búgtak ellenem, ellenem szóltak.
Jóságomért rosszal fizetnek,*
gyűlölettel a szeretetnek.
Szeretetemért megvádoltatom;*
én pedig imádkozom.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Jn 6,48-52; 53b-58)

„Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában
és meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből
eszik, ne haljon meg. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből
szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér
pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért.
Bizony, bizony mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia
testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek.
19

Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én
testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi
az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én
őbenne. Amint engem küldött az élő Atya, és én az Atya által
élek, úgy aki engem eszik, az is általam él. Ez az a kenyér, amely
a mennyből szállt alá. Nem olyan, mint amit az atyák ettek és
meghaltak; aki ezt a kenyeret eszi, örökké élni fog.”

Magna et mirabilia
(Jel 15,3-4)

Nagyok és csodálatosak a te műveid,*
Uram, mindenható Isten!
Igazságosak és igazak a te útjaid,*
nemzetek Királya!
Ki ne félne téged, Uram,*
és ki ne magasztalná nevedet?
Mert egyedül te vagy szent,*
hisz minden nemzet eljön
és leborul színed előtt,*
mert ítéleteid nyilvánvalóvá lettek!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
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F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(LRend 12-16)

Lábatokat csókolva és a tőlem telhető legnagyobb szeretettel
kérlek mindnyájatokat, testvéreim, hogy amennyire
csak tőletek telik, a legteljesebb tisztelettel és hódolattal
legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges teste és vére
iránt, melyben minden, ami a mennyben és a földön van,
megbékélt és kiengesztelődött a mindenható Istennel.
Kérem az Úrban valamennyi pap testvéremet, akik
a Magasságbeli papjai, vagy ezután lesznek azok,
illetve lenni óhajtanak, hogy mikor miséhez készülnek,
maguk tisztán és tiszta szándékkal, tisztelettel, szent és
szeplőtelen eltökéléssel mutassák be a mi Urunk Jézus
Krisztus szentséges testének és vérének valódi áldozatát,
nem földi dologért, nem félelemből, nem valamilyen emberi
szeretetből, mintha az emberek tetszését keresnénk;
hanem amennyire a kegyelem segít, minden akarat
Istenre irányuljon, s egyedül neki, a magasságbeli fölséges
Úrnak kívánjunk tetszeni, mert egyedül ő munkálkodik
ott, ahol neki tetszik; hiszen miként ő maga mondja: Ezt
cselekedjétek az én emlékezetemre, s aki másként jár el,
az Júdás módjára áruló lesz, s az Úr teste és vére ellen vét.
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Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(MKif 4)

Te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket
a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted
tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed
örökkétartó.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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HÉTFŐ
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz

Szent, szent, szent az Úr,
a mindenható Isten, aki van, aki volt és aki eljövendő:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó vagy Urunk, Istenünk,
hogy tiéd legyen a dicséret, dicsőség, tisztelet és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
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(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Mózes éneke
(Kiv 15,1-6; 11-13; 17-18)

Énekeljünk az Úrnak, mert fenségeset művelt,*
lovat és lovast a tengerbe vetett!
Az Úré az én erőm és dicsérő énekem,*
mert ő lett az én szabadulásom.
Ő az én Istenem, hadd dicsőítsem,*
Atyámnak Istene, hadd magasztaljam!
Olyan az Úr, mint hős harcos:*
Mindenható az ő neve,
a fáraó szekereit és seregét*
a tengerbe vetette, válogatott vezérei elmerültek
		
a Vörös-tengerben.
Hullámok borították el őket,*
miként a kő, a mélységbe süllyedtek.
Jobbodat, Uram, megdicsőíti ereje,*
jobbod, Uram, az ellenséget megverte.
Ki olyan, mint Te, Uram, az istenek között,*
ki olyan, mint Te, szentségben dicső, félelmetes,
		
dicsérendő és csodatevő?
Kinyújtottad jobbodat, s a föld elnyelte őket.*
A népet, melyet megváltottál, irgalmasan vezetted,
szent lakóhelyedre hatalmaddal elvitted.*
Vidd be és ültesd őket örökséged hegyére,
erős lakóhelyedre, melyet, Uram, te készítettél,*
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szent helyedre, melyet kezed erősített meg,
		
s uralkodjék az Úr mindenkor, örökre!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(MTörv 4,39-40)

Ismerd el tehát ma, és vésd a szívedbe, hogy az Úr az Isten fönn
az égben és lenn a földön és senki más! Tartsd meg parancsait és
rendeleteit, amelyeket parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen
neked, s utánad fiaidnak és hosszú ideig maradhass azon a földön,
amelyet az Úr, a te Istened majd ad neked.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Tertiára)

Isten, irgalmazz, mert ember tipor,*
támad, szorongat szüntelen.
ellenségeim szüntelen tipornak,*
sokan támadnak ellenem.
Gyűlölőim mind valamennyien
összesúgnak-búgnak ellenem,*
mind, ami rossz, azt főzi ellenem.
Mert ellenségeim ellenem szólnak.*
Szemmel kísérnek és tanácsot tartanak.
Ádázságot gyűjt magába szíve,*
s kimegy és tovább adja.
Gúnyolódó szóval illet mind, ki lát,*
fejét csóválja, elvonja ajkát.
Én pedig féreg vagyok és nem ember,*
emberek csúfja, nép utálata.
Gúny tárgya lettem minden ellenségeimnek,*
szomszédaimnak csúfja, félelme ismerőseimnek.
Ám, Te, Uram, ne maradj messze:*
én oltalmam, siess segítségemre.
Siess segítségemre,*
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én Uram, üdvösségem!
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Ef 3,16-19)

Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy
megerősödjetek benső emberré az ő Lelke által, hogy Krisztus a hit által
a szívetekben lakjék, s a szeretetben meggyökerezve és megalapozva
fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, hogy mi a szélesség
és a hosszúság, a magasság és a mélység, és megismerhessétek
Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét is, s beteljetek
Isten egész teljességével.

Fundamenta eius
(Zsolt 87)

Szent hegyeken vetette meg alapjait,*
jobban szereti Sion kapuit az Úr,
mint Jákob többi hajlékát.*
Dicsőséges dolgokat mond rólad, Isten városa!
Ráhábot és Babilont azok között említem,*
akik ismernek engem;
íme, Filisztea, Tírusz és Etiópia népe:*
mind ott született.
Sionról mondják majd: „Ez is, az is ott született,*
és maga a Fölséges erősíti meg.”
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Bejegyzi majd az Úr, a népek könyvébe:*
„Ezek itt születtek.”
Körtáncban fogják majd énekelni:*
„Minden forrásom tebenned fakad.”
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Intelem
(2LHív 42-44)

Az pedig, akinek joga van engedelmességet követelni és
akit nagyobbnak tartanak, legyen, mint a kisebb, és a többi
testvér szolgája, és legyen irgalmas minden testvérével
szemben, s tegye vele azt, amit hasonló körülmények közt
maga is kívánna, hogy vele tegyenek. Testvére hibája miatt
ne induljon ellene haragra, hanem teljes türelemmel és
alázatossággal jóakaratúan intse meg és viselje el őt.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(VégrS 3-4)

Áldásom és végrendeletem emlékezetének jeléül mindig
szeressék egymást; azután mindig szeressék és őrizzék meg
úrnőnket, a szent szegénységet; és végül mindig legyenek
hűségesek az Anyaszentegyház elöljárói és minden
klerikusa iránt, és legyenek az ő alattvalóik.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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KEDD
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(SzUB 1-3)

Halljátok, az Úr által meghívott szegénykék,
akik sok országból és vidékről jöttetek össze.
Éljetek mindig igazságban,
hogy meghaljatok engedelmességben.
Ne a kinti életet nézzétek,
hanem a lélek életét, mely jobb.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
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Beati immaculati
(Zsolt 119,1-8)

Alleluja! Boldogok, akiknek útja szeplőtelen,*
akik az Úr törvénye szerint járnak!
Boldogok, akik kutatják parancsolatait,*
s teljes szívvel keresik őt!
Nem követnek el gonoszságot,*
hanem az ő útjain járnak.
Te azt parancsoltad, hogy rendeleteidet*
gondosan meg kell tartani.
Bár arra irányulnának útjaim,*
hogy megtartsam törvényedet!
Akkor nem szégyenülök meg,*
ha ügyelek minden parancsodra.
Tiszta szívből hálát adok neked,*
hogy megismertem igazságos végzéseidet.
Megtartom rendeléseidet,*
ne hagyj el engem sohasem!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 61,6; 10-11; 62,2)

Titeket pedig az Úr papjainak neveznek, Istenünk szolgáinak mondanak
benneteket; a nemzetek gazdagságát eszitek, és az ő pompájukkal
büszkélkedtek. Örvendezve örvendek az Úrban, ujjong lelkem az én
Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság
palástját terítette rám; mint a vőlegényre, aki fölteszi fejdíszét, és mint
a menyasszonyra, aki ékszereivel díszíti magát. Mert amint a föld
előhozza sarját, és amint a kert kisarjasztja veteményeit, úgy sarjaszt
az Úristen igazságot, és dicséretet minden nemzet előtt. Látni fogják a
nemzetek igazságodat, és a királyok mindnyájan dicsőségedet; új néven
hívnak majd téged, melyet az Úr szája határoz meg.
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Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Sextára, I.)

Nagy szóval kiáltok az Úrhoz,*
nagy szóval könyörgök az Úrhoz.
Panaszaim elébe tárom,*
megnyitom előtte nyomorúságom.
Ha lelkem bennem elapad,*
te tudod az én utamat.
Ahol járok ösvényemen,*
Titokban vetnek tőrt nekem.
Jobbra nézek, de csak azt látom,*
nincs, aki gondoljon velem.
Nincs, hová menekednem,*
nincs, aki bánja életem.
Mert én a szégyent érted hordom,*
érted borítja pír az arcom.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Kol 3,12-15)

Öltsétek tehát magatokra, mint Isten szent és kedves választottjai,
az irgalom érzületét, a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a
béketűrést! Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak,
ha valakinek panasza van a másik ellen! Ahogy az Úr megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is! Mindezek fölött pedig: öltsétek magatokra
a szeretetet, amely a tökéletesség köteléke! S Krisztus békéje, amelyre
meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek
hálásak!

Ecce, Deus
(Iz 12,2-6)

Íme, Isten az én üdvösségem,*
bízom és nem félek,
mert erőm és ujjongó dalom az Úr,*
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ő lett nekem üdvösségem.
Örömmel merítetek majd vizet*
az üdvösség forrásaiból.
Így szóltok azon a napon:*
Adjatok hálát az Úrnak,
szólítsátok a nevén,*
ismertessétek meg a népek közt tetteit!
Emlékeztessetek arra, hogy magasztos a neve!*
Énekkel dicsérjétek az Urat,
mert fönséges dolgot művelt,*
legyen ismert ez az egész földön!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
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V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(Int 3,3. 5-6)

Az az ember hagyja el mindenét, amije van s veszíti el testét,
aki az engedelmesség jegyében tökéletesen elöljárója kezébe
adja magát. És ha valaha megtörténnék, hogy az alárendelt
jobbnak és lelke szempontjából célravezetőbbnek lát
valamit, mint amit elöljárója parancsol, áldozza fel önként
saját akaratát Istennek, s helyette elöljárójáét igyekezzék
cselekedettel valóra váltani. Mert ez a szeretetből fakadó
engedelmesség, mely egyformán eleget tesz Istennek és a
felebarátnak.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(1LHív 1-6)

Mindazok, akik szeretik az Urat teljes szívből, teljes lélekkel
és elmével és minden erővel és úgy szeretik felebarátjukat
mint önmagukat; és gyűlölik testüket bűneikkel és
vétkeikkel együtt; és magukhoz veszik a mi Urunk Jézus
Krisztus testét és vérét; és a bűnbánat méltó gyümölcseit
termik: ó, milyen boldogok és áldottak azok a férfiak és
nők, amíg így cselekszenek és ezekben kitartanak, mert
megnyugszik rajtuk az Úr lelke s lakóhelyet és szállást
készít náluk magának.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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KEDD
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(SzUB 4-6)

Nagy szeretettel kérlek benneteket,
szerényen használjátok az alamizsnát,
amelyet az Úr ad nektek.
Azok, akik betegségtől szenvednek,
és azok, akik értük fáradoznak, viseljék ezt békében,
mert ez a fáradság nagyon kedvesnek tűnik majd nektek,
hiszen mindegyikőtök az ég királynője lesz,
megkoronázva Szűz Máriával.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
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Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Laudate Nomen Domino
(Zsolt 135,1-5; 13-14)

Dicsérjétek az Úr nevét,*
dicsérjétek szolgái az Urat,
akik az Úr házában álltok,*
Istenünk házának udvaraiban!
Dicsérjétek az Urat, mert az Úr jó,*
zengjetek nevének, mert kedvességgel teli.
Mert kiválasztotta magának az Úr Jákobot,*
Izraelt a maga birtokául.
Mert én tudom, hogy nagy az Úr,*
s a mi Istenünk felülmúl minden istent.
Uram, örökkévaló a te neved,*
nemzedékről nemzedékre száll emléked, Uram.
Mert igazságot szerez népének az Úr,*
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és könyörületes szolgái iránt.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 55,1-3)

Ó, ti szomjazók mind, jöjjetek a vizekhez, és akiknek nincs pénzetek,
jöjjetek, vegyetek gabonát, és egyetek! Jöjjetek, vegyetek gabonát
pénz nélkül, és vételár nélkül bort és tejet! Miért költitek a pénzt
arra, ami nem kenyér, és keresményeteket arra, amivel nem laktok
jól? Figyelmesen hallgassatok rám, akkor majd jót esztek, és élvezitek
a kövér falatokat. Hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám,
hallgassatok ide, s akkor élni fog lelketek! Örök szövetséget kötök
veletek, a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Nonára, I.)

Óh ti mindnyájan, kik jártok-keltek az úton,*
nézzetek ide és lássátok:
van-e olyan fájdalom,*
mint az én fájdalmam?
Hiszen ebfalka oldalog körül,*
gonosztevők serege vesz körül.
Ők pedig bámészkodva csak mulatoznak rajtam,*
elosztják ruhámat maguk között,
		
és sorsot vetnek köntösöm fölött.
Átlyuggatták kezemet, lábamat,*
megszámlálhatom minden csontomat.
szájuk ellenem tátva,*
ordító, ádáz oroszlán módjára.
Elöntöttem, akár a víz,*
szertehullottak minden csontjaim.
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
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És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Ef 2,19-22)

Így tehát most már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem
a szentek polgártársai és Isten házanépe, az apostolok és próféták
alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Krisztus Jézus.
Benne illeszkedik egybe az egész építmény, és szent templommá
növekszik az Úrban. Ti is benne épültök egybe Isten lakóhelyévé a
Lélekben.

Quærite Dominum
(Iz 55,6-11)

Keressétek az Urat, amíg megtalálható,*
hívjátok őt, amíg közel van!
Hagyja el útját az istentelen,*
és gondolatait a bűnös ember!
Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta,*
és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban!
Mert a ti gondolataitok nem az én gondolataim,*
és az én útjaim nem a ti útjaitok – mondja az Úr.
Mert amennyivel magasabb az ég a földnél,*
annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál,
és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.*
Mert amint lehull az eső és a hó az égből,
és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet,*
termékennyé és gyümölcsözővé teszi,
magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,*
úgy lesz az én igém is, mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül,*
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hanem megteszi, amit akarok,
		
és véghezviszi, amiért küldtem.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(2LHív 22-26)

Kötelesek vagyunk minden bűnünket megvallani a papnak
és kezéből venni a mi Urunk Jézus Krisztus testét és vérét.
Mert aki nem eszi az ő testét és nem issza az ő vérét, nem
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mehet be Isten országába. De méltóan egye és igya, mert
aki méltatlanul veszi, saját ítéletét eszi és issza, mivel
nem különbözteti meg az Úr testét. Teremjük továbbá a
bűnbánat méltó gyümölcseit. És szeressük felebarátainkat,
mint önmagunkat.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(Ultima voluntas S. Clarae scripta)

Én, kicsiny Ferenc testvér, követni akarom a mi
magasságbeli, fölséges Urunknak, Jézus Krisztusnak és
az ő szentséges Anyjának életét és szegénységét, s ebben
a szándékomban végig ki akarok tartani. És kérlek
benneteket, úrnőimet, s ezt tanácsolom nektek, hogy mindig
ebben a szentséges életmódban és szegénységben éljetek.
És nagyon vigyázzatok, nehogy valakinek a szavára vagy
tanácsára valaha is eltérjetek tőle.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.

39

SZERDA
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(BD 1-8)

Féljétek az Urat és adjátok meg neki a tiszteletet.
Méltó az Úr, hogy övé legyen a dicséret és a tisztelet.
Mindnyájan féljétek az Urat, dicsőítsétek őt.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled.
Dicsérjétek őt ég és föld.
Dicsérjétek mind ti folyóvizek az Urat.
Isten fiai, áldjátok az Urat.
Ez az a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk és ujjongjunk
rajta, alleluja, alleluja, alleluja! Izrael királya!
Minden lélek dicsérje az Urat !
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.
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Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Domine, non est exaltatum
(Zsolt 133)

Uram, hallgasd meg szavamat!*
Legyen füled figyelmes hangos esedezésemre.
Uram, ha a vétkeket számon tartod,*
Uram, ki állhat meg előtted?
Hiszen tenálad a bocsánat,*
hogy féljünk téged.
Benned bízom, Uram.*
Lelkem bízik az ő szavában;
várja lelkem az Urat,*
jobban, mint az őr a hajnalt.
Jobban, mint az őr a hajnalt,*
várja Izrael az Urat,
mert az Úrnál van az irgalom,*
és bőséges nála a szabadítás.
Ő megszabadítja Izraelt*
minden gonoszságától.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Lev 19,2-3; 13-19 )

Szólj Izrael fiainak egész gyülekezetéhez és mondd nekik: Szentek
legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok! Ki-ki tisztelje
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atyját és anyját. Szombatjaimat tartsátok meg: én, az Úr, vagyok a ti
Istenetek. Ne keress ürügyet felebarátod ellen, és erőszakkal se nyomd
el őt! Napszámosod bére ne maradjon reggelig tenálad! Ne átkozz
süketet és ne tégy gáncsot vak elé: féld az Urat, a te Istenedet – mert
én vagyok az Úr! Ne kövess el jogtalanságot és ne ítélj igazságtalanul!
Ne nézd a szegény személyét, s ne légy tekintettel a hatalmas arcára:
igazság szerint ítélj felebarátodnak. Ne légy rágalmazó, se besúgó a
nép között. Ne törj felebarátod vérére – én vagyok az Úr! Ne gyűlöld
testvéredet szívedben, hanem fedd meg nyíltan, hogy ne legyen
bűnöd miatta. Ne állj bosszút, s ne emlékezzél meg polgártársaid
igazságtalanságáról: szeresd felebarátodat, mint te magadat – én
vagyok az Úr! Tartsátok meg törvényeimet.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Nonára, II.)

Szívem olyan lett, akár a viasz,*
elolvad bennem.
Torkom kiszáradt, mint a cserépdarab,*
és ínyem nyelvemhez tapadt.
És élelmül epét adtak,*
szomjúságomban epét itattak.
Halál porába vezettél le engem,*
még jobban gyötrik, kit te sebzettél meg.
Elpihentem és el is szenderegtem,*
de felkeltem, mert fenntart az Úr engem.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Gal 5,16-23)

Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test
kívánságait! Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a
test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek,
amit szeretnétek. Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény
alatt. A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság,
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bujaság, bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás,
versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, irigykedés,
részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek,
mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik
el Isten országát. A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség,
türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek
ellen nincsen törvény.

Hoc sentite in vobis
(Fil 2,5-11)

Ugyanazt az érzést ápoljátok magatokban,*
amely Krisztus Jézusban is megvolt,
aki, bár Isten alakjában létezett,*
nem tartotta Istennel való egyenlőségét olyan dolognak,
amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodnia kell,*
hanem kiüresítette önmagát,
szolgai alakot vett fel,*
és hasonló lett az emberekhez,
külsejét tekintve úgy jelent meg, mint egy ember.*
Megalázta magát, engedelmes lett a halálig,
mégpedig a kereszthalálig.*
Ezért Isten felmagasztalta őt,
és olyan nevet adott neki,*
amely minden más név fölött van,
hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd*
az égben, a földön és az alvilágban,
és minden nyelv vallja, hogy „Jézus Krisztus az Úr!”*
az Atyaisten dicsőségére.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
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Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(Int 11,1-4)

Isten szolgájának semmi máson nem szabad fennakadnia,
csak a bűnön. Ha tehát valaki bármi módon vétkezik, és
Isten szolgája nem szeretetből jön ki sodrából, és haragra
gerjed emiatt, vétket halmoz magára. Isten azon szolgája
ellenben, aki semmi miatt nem gerjed haragra és nem jön
ki a sodrából, helyesen és tulajdon nélkül él. És boldog az,
aki semmit sem tart meg magának, hanem visszaadja a
császárnak, ami a császáré és Istennek ami az Istené (Mt
22,21).

Könyörgés
(Szabad imádság.)
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Áldás
(Végr 40)

És ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a
magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő
szeretett Fiának áldásával, a vigasztaló Szentlélekkel, az ég
minden erejével és az összes szentekkel.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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SZERDA
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(FID 1-3)

Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
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mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Confitebor, tibi, Domine
(Zsolt 139)

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből,*
mert meghallgattad szájam szavát.
Magasztallak az angyalok színe előtt,*
leborulok szent templomod felé,
áldást mondok nevednek irgalmadért és igazságodért,*
mert mindenek fölött felmagasztaltad
		
szent nevedet.
Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem,*
és gyarapítottad az erőt lelkemben.
Hálát ad neked, Uram, a föld minden királya,*
a te szád minden szavának hallatára,
és megéneklik az Úr útjait,*
mert nagy az Úr dicsősége.
Fölséges az Úr és rátekint az alázatosakra,*
de messziről megismeri a felfuvalkodottakat.
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Ha szorongatások között járok is,*
megőrzöd életemet;
Ellenségeim haragjával szemben kinyújtod kezedet,*
és jobbod megszabadít engem.
Az Úr mindezt véghezviszi értem,*
Uram, irgalmad örökkévaló:
		
ne vesd meg kezed alkotásait!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Bár 4,25-29)

Fiaim, viseljétek türelemmel az Isten haragját, mely rátok zúdult;
mert ellenséged üldöz ugyan téged, de nemsokára látod majd
romlását és a nyakára hágsz. Dédelgetett gyermekeim rögös utakon
jártak, mert úgy hurcolták el őket, mint nyájat, melyet elrabolt az
ellenség. Legyetek bizalommal, fiaim, és kiáltsatok az Úrhoz, mert
megemlékezik rólatok, ki elvitt titeket. Bizony, miként arra irányult
figyelmetek, hogy eltévelyedjetek Istentől, éppúgy térjetek meg és
tízszer jobban keressétek őt újra. Mert aki rátok hozta a bajokat, örök
vidámságot is ad majd újra nektek, azzal, hogy megszabadít titeket.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Nonára, III.)

Szent Atyám, te megfogtad jobbomat,*
tanácsoddal vezetsz, s azután dicsőségre emelsz.
Mert mim van nekem kívüled az égben?*
S ha veled vagyok, nem kell a föld nékem.
Megálljatok és ismerjétek el:*
az Isten én vagyok,
felséges a népek között,*
a földön felséges vagyok.
Áldott az Úr, Izrael Istene,*
aki tulajdon szentséges vérével váltotta meg
az ő szolgáinak lelkét,*
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és senki sem bűnhődik, ki benne bízik.
És tudjuk, hogy eljön, mert eljő*
igazságosan ítélkezni.
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Jak 1,22-25)

Cselekedjetek az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat
ámítva. Mert ha valaki hallgatja az igét és nem cselekszi, hasonlít
ahhoz az emberhez, aki a saját arcát a tükörben szemléli; ha
megnézte magát és elment, rögtön elfelejti, hogy milyen volt. Aki
azonban gondosan beletekint a szabadság tökéletes törvényébe,
és megmarad abban, s annak nem feledékeny hallgatója, hanem
tevékeny megvalósítója, az boldog lesz tette által.

Dignus es

(Jel 4,11; 5,9-10; 13)

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,*
hogy tied legyen a dicsőség,
a tisztelet és a hatalom,*
mert te teremtettél mindent,
és a te akaratod által jöttek létre a teremtmények!*
Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet,
és felnyisd annak pecsétjeit,*
mert megöltek, és saját véreddel
		
megváltottál Istennek,
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minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből,*
és Istenünk számára uralommá
és papokká tetted őket,*
és uralkodni fognak a föld felett!
A trónon ülőnek és a Báránynak*
áldás, tisztelet, dicsőség
		
és hatalom, örökkön-örökké!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Intelem
(Int 1,19-22)

És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent
apostoloknak, azonképpen most a szent kenyérben mutatja
meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel
csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek
hitték őt, akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret
és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy
ez az ő élő és valóságos teste és vére. Így marad az Úr
mindenkoron híveivel, amint maga mondja: Íme, én veletek
vagyok a világ végezetéig.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(2LHív 48-50)

És mindezeken a férfiakon és nőkön, amíg így cselekszenek és
mindvégig kitartanak, megnyugszik az Úr lelke s lakóhelyet
és szállást készít bennük magának. És fiai lesznek a mennyei
Atyának, akinek cselekedeteit megteszik, s egyben jegyesei,
testvérei és anyja a mi Urunk Jézus Krisztusnak.
Nagy néppé teszlek. Megáldalak + és naggyá teszem
nevedet, s te magad is áldás leszel. (Ter 12,2)

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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CSÜTÖRTÖK
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(FID 4-6)

Te vagy a szerelem, a szeretet,
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
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meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Conserva me, Deus
(Zsolt 16)

Óvj meg engem, Uram,*
mert tebenned van reményem!
Mondom az Úrnak: “Te vagy az én Istenem,*
nagyobb javam nincsen nálad.”
A szentekben, a jeles férfiakban,*
akik a földön vannak,
bennük van minden gyönyörűségem.*
Sok gyötrődése van azoknak,
akik más istenek után futkosnak.*
Nem veszek részt véres áldozataikban,*
nevüket sem veszem ajkamra.
Az Úr az én örökségem
és kelyhem osztályrésze:*
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te adod vissza örökségemet.
A mérőzsinór pompás részt juttatott nekem,*
valóban pompás nekem az én örökségem.
Áldom az Urat, aki értelmet adott nekem,*
veséim még éjjel is figyelmeztetnek engem.
Szüntelenül az Úr van szemem előtt,*
meg nem ingok, hisz ő áll jobbomon.
Ezért örvend a szívem és ujjong a nyelvem,*
sőt testem is reménységben pihen:
Mert nem hagyod az alvilágban lelkemet,*
s nem engeded, hogy szented romlást lásson.
Megmutatod nekem az élet útját,*
az öröm teljességét színed előtt,
és a gyönyörűséget*
jobbodon mindörökké.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 51,4-6)

Figyeljetek rám, én népem, és ti, nemzetek, rám hallgassatok! Mert
tanítás indul ki tőlem, és igazságomat a népek világosságává teszem
egy szempillantás alatt. Közel van igazságom, kiindult szabadításom,
és karom megítéli a népeket; rám várnak a szigetek, és karomban
reménykednek. Emeljétek az égre szemeteket, és tekintsetek a földre
le! Mert az ég, mint a füst, elenyészik, a föld, mint a ruha, szétfoszlik,
és lakói, mint a szúnyogok, elpusztulnak; de szabadításom örökre
megmarad, és igazságom nem szűnik meg.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Primára, II.)

Kész az én szívem, ó Istenem, kész az én szívem,*
énekelnem és zsoltárt zengenem.
Ébredj, én lelkem; ébredj citera, hárfa!*
A hajnalt pirkadni keltem.
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A nemzetek közt, Uram, vallak;*
a népek közt magasztallak.
Mert nagy a te jóságod, felér az egekig,*
hűséged a fellegekig.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Mt 5,3-12)

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a
szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák
az igazságot, mert ők kielégülést nyernek. Boldogok az irgalmasok,
mert ők irgalmat nyernek. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők
meglátják Istent. Boldogok a békeszerzők, mert őket Isten fiainak
fogják hívni. Boldogok, akiket az igazság miatt üldöznek, mert övék a
mennyek országa. Boldogok vagytok, amikor gyaláznak és üldöznek
titeket, és hazudozva minden rosszat mondanak rátok miattam.
Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok nagy a mennyekben; így
üldözték ugyanis a prófétákat is, akik előttetek voltak.

Laudem dicite Deo nostro
(Jel 19,5-21)

Mondjatok dicséretet Istenünknek*
mindnyájan, ti szolgái,
és akik őt félitek, kicsinyek és nagyok!*
Alleluja! Mert uralkodik az Úr,
a mi Istenünk, a Mindenható!* 				
Örvendezzünk és vigadjunk
és adjuk meg neki a dicsőséget,*
mert eljött a Bárány menyegzője
és a jegyese felkészült!*
Megadatott neki,
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hogy ragyogó és fehér gyolcsba öltözzék;*
a gyolcs ugyanis a szentek igaz cselekedetei.
Boldogok, akik hivatalosak*
a Bárány menyegzős lakomájára!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Intelem
(1Reg 23,3)

Hálát adunk neked, mert, miként Szent Fiad által
megteremtettél bennünket, azonképpen szent szeretettel,
mellyel szerettél bennünket, lehetővé tetted, hogy az igaz
Isten és igaz ember a dicsőséges és boldogságos mindenkor
Szűz Máriától megszülessék, s bennünket keresztjével,
vérehullásával és halálával a rabságból kiváltson.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(Végr 5)

Imádunk téged, Urunk Jézus Krisztus, a világon lévő minden
templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által
megváltottad a világot.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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CSÜTÖRTÖK
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(Int 27)

Ahol szeretet és bölcsesség van,
ott nincs sem félelem, sem tudatlanság.
Ahol türelem és alázatosság van,
ott nincs sem harag, sem felindulás.
Ahol vigasság és szegénység van,
ott nincs sem kapzsiság, sem zsugoriság.
Ahol nyugalom és elmélkedés van,
ott nincs sem aggályoskodás, sem szertelenkedés.
Ahol az Úr félelme őrzi a kaput,
ott nincs helye az ellenségnek a betörésre.
Ahol irgalom és tapintat van,
ott nincs sem pazarlás, sem keményszívűség.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
58

Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Quam dilecta tabernacula tua
(Zsolt 84,2-13)

Milyen kedvesek a te hajlékaid, Seregek Ura!*
Sóvárogva vágyakozik lelkem az Úr udvaraiba.
Szívem és testem ujjong az élő Isten után.*
Hiszen a veréb házat talál magának,
a gerlice fészket, ahová fiait helyezze:*
a te oltáraidnál, seregek Ura,
		
én királyom és én Istenem!
Milyen boldogok, Uram, akik házadban lakhatnak:*
magasztalhatnak téged örökkön örökké!
Boldog az az ember, akit te segítesz,*
akinek szíve zarándokútra készül.
Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt,*
és a korai eső is áldásodba öltözteti.
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Erősségről erősségre mennek,*
mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon.
Uram, Seregek Istene, hallgasd meg imádságomat,*
vedd füledbe, Jákob Istene!
Oltalmazó Istenünk, tekints ide,*
nézz fölkentednek arcára!
Mert jobb egy nap a te udvaraidban,*
mint más helyen ezer.
Inkább akarok a küszöbön lenni Istenem házában,*
mint a gonoszok sátraiban lakni.
Mert nap és védőpajzs az Úr Isten,*
kegyelmet és dicsőséget ad az Úr,
nem vonja meg javait azoktól,*
akik ártatlanságban járnak.
Seregek Ura, boldog az az ember,*
aki tebenned bízik!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Péld 3,5-12)

Teljes szívvel bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra!
Minden utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja lépéseidet. Ne légy
bölcs önnön szemedben, féld az Istent és kerüld a rosszat, ez egészség
testednek, és életerő csontjaidnak. Tiszteld meg az Urat vagyonodból,
és adj neki minden termésed zsengéjéből, akkor megtelnek kamráid
bőséggel, és túláradnak préseid a musttól. Ne vesd meg, fiam, az Úr
fenyítését, és meg ne und dorgálását, mert az Úr azt feddi, akit szeret,
s azt a fiát sújtja, akit kedvel!

Szent Ferenc zsoltára
(hétköznap Vecsernyére, II.)

Örvendjen az ég, repessen a föld;*
zúgjon a tenger, s mi tengert betölt;
Ujjongjon a mező,*
s mind, ami rajta él.
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Vigyétek testeteket áldozatul*
és hordozzátok az Ő szent keresztjét
és kövessétek mindvégig*
százszor szent parancsait.
Az egész föld rettegjen Őelőtte;*
mondjátok el a nemzetek között: király az Úr.
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(ApCsel 3,19-22)

Tartsatok tehát bűnbánatot és térjetek meg, hogy eltöröljék
bűneiteket, s hogy az enyhülés idői eljöjjenek az Úr színétől, és
elküldje azt, akit hirdettek nektek, Jézus Krisztust. Őt ugyan az
égnek kell befogadnia minden dolog helyreállításának az idejéig,
amelyről Isten szólt századok óta szent prófétáinak ajka által. Mózes
ugyanis megmondta, hogy „Uratok, Istenetek hozzám hasonló prófétát
támaszt majd nektek testvéreitek közül, őt hallgassátok mindenben,
amit mond majd nektek.”

Dignus es

(Jel 4,11; 5,9-10; 13)

Méltó vagy, Urunk, Istenünk,*
hogy tied legyen a dicsőség,
a tisztelet és a hatalom,*
mert te teremtettél mindent,
és a te akaratod által jöttek létre a teremtmények!*
Méltó vagy, hogy átvedd a könyvet,
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és felnyisd annak pecsétjeit,*
mert megöltek, és saját véreddel
		
megváltottál Istennek,
minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből,*
és Istenünk számára uralommá
		
és papokká tetted őket,
és uralkodni fognak a föld felett!*
A trónon ülőnek és a Báránynak
áldás, tisztelet, dicsőség*
és hatalom, örökkön-örökké!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
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V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(LRend 6-10)

Fordítsátok ide szívetek fülét, és engedelmeskedjetek az Isten
Fia szavának. Tartsátok meg teljes szívvel parancsolatait és
teljesítsétek tökéletes elmével tanácsait. Hálát adjatok neki,
mert jó, és magasztaljátok őt tetteitekkel. Mert azért küldött
benneteket az egész világra, hogy szóval és tettel tanúságot
tegyetek hangjáról, és tudtára adjátok mindeneknek, hogy
kívüle nincsen más mindenható. Maradjatok állhatatosak
a fegyelemben és a szent engedelmességben, és amit
megígértetek neki jó és szilárd elhatározással, tartsátok is
meg.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(2LHív 54-56)

Ó, mily dicsőséges, szent és felemelő dolog magunkénak
vallani az Atyát az égben! Ó, mily szent, vigasztaló és
gyönyörűséges a tudat, hogy jegyesünk van! Ó, mily szent,
kedves, jóleső, alázatos, békét árasztó, édes és szeretetre
indító és mindenekfölött kívánatos gondolat, hogy olyan
testvérünk és fiunk van, aki életét adta az ő juhaiért!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.

63

PÉNTEK
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(1Reg 21,2-6)

Féljétek és tiszteljétek,
dicsőítsétek és áldjátok,
adjatok hálát és imádjátok
az Urat, a háromságos és egy mindenható Istent,
az Atyát és Fiút és Szentlelket,
mindeneknek teremtőjét.
Tartsatok bűnbánatot,
teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit,
mert hamar meghalunk.
Adjatok és adatik nektek.
Bocsássatok meg és nektek is megbocsáttatik.
És ha nem bocsátjátok meg az embereknek bűneiket,
nektek sem bocsátja meg az Úr a ti bűneiteket.
Valljátok meg összes bűnötöket.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.
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Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Miserere mei, Deus
(Zsolt 51,3-21)

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 igazságosnak 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,*
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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,*
ajándékokban, egészen elégő áldozatokban;
		
akkor majd fiatal bikákat tesznek oltárodra.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Mal 3,1-5)

Íme, én elküldöm angyalomat, hogy elkészítse az utat színem előtt,
és csakhamar eljön templomába az Úr, akit ti kerestek, s a szövetség
angyala, akit ti óhajtotok. Íme, már jön is – mondja a Seregek Ura.
– De ki tudja elviselni az ő eljövetelének napját, s ki állhat meg az ő
láttára? Mert ő olyan, mint az olvasztó tűz, és mint a posztóványolók
lúgja. Leül, mint az ezüstolvasztó és tisztító mester, és salaktalanná
teszi Lévi fiait; és megtisztítja őket, mint az aranyat és mint az ezüstöt,
hogy igazságban mutassanak be áldozatot az Úrnak, és tetszeni fog
az Úrnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint a hajdankor napjaiban,
és mint a régi esztendőkben. Akkor majd ítéletre megyek hozzátok, és
gyors tanú leszek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküvők
ellen, és azok ellen, akik jogtalanul bánnak a napszámos bérével, az
özvegyekkel és az árvákkal, és akik elnyomják a jövevényt és nem félnek
engem – mondja a Seregek Ura.
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Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Sextára, II.)

Testvéreimnél idegenné lettem,*
anyám fiának ismeretlen.
Mert buzgóság emészt el házadért,*
s a tégedet gyalázók gyalázkodása ért.
Ők ellenben örvendeztek és egybegyűltek,*
ellenem egybegyűltek s váratlan reám törtek.
Hajam szálánál számosabbak,*
kik ok nélkül gyűlölnek.
Erősebbek, mint csontjaim,*
kik jogtalan gyötörnek:
		
hogy adjam vissza, amit el sem vettem.
Erőszakos tanúk álltak fel ellenem,*
amiről semmit sem tudok, azt kérdezték tőlem szüntelen.
Rosszal fizetnek a jóért nekem,*
rám rontanak, mert a jót követem.
Te vagy az én szentséges Atyám: én királyom és én Istenem!*
Ne hagyj el engem, én Uram,
		
Istenem, ne maradj el tőlem a messzeségben.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(1Pt 3,13-18)

Ki árthat nektek, ha a jónak buzgó követői lesztek? De ha szenvedtek
is az igaz élet miatt, boldogok vagytok. Ne féljetek és ne rettegjetek
tőlük, és meg ne zavarodjatok, hanem őrizzétek szentül szívetekben
az Úr Krisztust. Mindenkor legyetek készen arra, hogy válaszolni
tudjatok mindenkinek, aki a bennetek lévő reménység okát kérdezi
tőletek. De ezt szelídséggel és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel
tegyétek, hogy akik rágalmazzák buzgó életeteket Krisztusban,
szégyent valljanak abban, amivel titeket gyaláznak. Jobb ugyanis – ha
Isten úgy akarja – jót cselekedve szenvedni, mint rosszat cselekedve.
Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért,
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hogy minket Istenhez vezessen. Test szerint megölték ugyan, de a
Lélek életre keltette.

Domine, quis habitavit
(Zsolt 15)

Uram, ki lakhat sátradban?*
Ki tartózkodhat szent hegyeden?
Az, aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik,*
aki igazat gondol szívében,
aki nyelvével nem követ el álnokságot,*
felebarátjának nem tesz rosszat,
nem ad hitelt embertársa gyalázásának.*
Aki előtt a gonosz nem ér semmit,
de nagyra tartja azokat, akik az Urat félik.*
Aki esküjét nem vonja vissza, még ha kárára is van,
		
s pénzét nem adja kamatra.
Vesztegető ajándékot nem fogad el az ártatlan ellen;*
aki így cselekszik, meg nem inog sohasem.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
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F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(1Reg 23,4)

Hálát adunk neked, mert egyazon Fiad ismét el fog jönni
fölségének teljes dicsőségében, hogy az átkozottakat, akik
nem tartottak bűnbánatot és nem ismertek téged, az
örök tűzre küldje, azokhoz ellenben, akik megismertek
és imádtak téged és bűnbánatban szolgáltak neked, így
szóljon: Gyertek, Atyám áldottai, és vegyétek az országot,
mely nektek készíttetett a világ kezdetén.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(ÁldLeó)

Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; mutassa meg
neked arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát és
adjon neked békét. Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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PÉNTEK
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(MKif 1-2)

Ó Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk,
vigasztalónk és Üdvözítőnk.
Aki a mennyekben vagy:
az angyalokban és a szentekben;
te világosítod meg őket tudásukban,
mert te vagy, Uram, a fényesség;
te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet;
te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal,
mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök,
akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
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jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Lex Domini immaculata
(Zsolt 19,8-15)

Szeplőtelen az Úr törvénye, felüdíti a lelket,*
az Úr rendelete megbízható,
bölcsességet ad a kisdedeknek.*
Egyenesek az Úr végzései, vidámmá teszik a szívet,
világos az Úr parancsa, felvilágosítja a szemet.*
Az Úr félelme tiszta,
örökkön-örökké megmarad,*
igazak az Úr ítéletei,
egytől-egyig igazságosak.*
Kívánatosabbak az aranynál,
és megannyi drágakőnél,*
édesebbek a méznél, meg a csepegő lépes méznél.
Szolgád meg is tartja őket,*
megtartásuk jutalma bőséges.
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Ki veszi észre a vétkeket?*
Tisztíts meg titkos bűneimtől,
és a kevélységtől mentsd meg szolgádat,*
ne uralkodjék rajtam.
Akkor szeplőtelen leszek,*
s a nagy vétektől tiszta maradok.
Hadd legyen kedves előtted szám beszéde,*
és szívem elmélkedése mindenkor.
		
Uram, én segítőm, én üdvözítőm!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Sír 15,1-6. 10)

Aki Istent féli, jót cselekszik, s aki kitart az igazság mellett, elnyeri
azt. Az pedig eléje megy, mint tisztes anya, mint szűz menyasszony
fogadja őt; táplálja őt az élet és értelem kenyerével, s itatja az üdvös
bölcsesség vizével; támaszra talál benne, és meg nem inog, megtartja
őt, és meg nem szégyenül, felmagasztalja őt a társai előtt. Megnyitja
száját a gyülekezet körében, betölti őt a bölcsesség és értelem lelkével,
s a dicsőség ruháját adja rá. Elárasztja örömmel és ujjongással, s
örök hírnevet juttat neki. Mert a bölcsesség Istentől származik. Isten
dicsérete ugyanis a bölcshöz illik, s a hívő szája van tele azzal, mert
az Úr megadja azt neki.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Kompletoriumra, II.)

Ne légy oly messze, itt a nyomorúság,*
légy közel: nincs, ki segítsen nekem.
Akkor majd meghátrálnak ellenségeim,*
valahányszor szólítlak téged;
Jól tudom, Isten, enyém segítséged.*
Barátaim, szeretteim elhúzódnak bajomtól,
rokonaim megállnak távolból.*
Elvitted messze tőlem minden barátomat,
megutáltattál velük engem,*
rab lettem és kijárnom nem szabad.
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Ám te, Uram, ne maradj messze:*
Én oltalmam, siess segedelmemre.
Siess segítségemre,*
én Uram, üdvösségem.
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(2Jn 1,5b-11)

Szeressük egymást. A szeretet az, ha az ő parancsai szerint járunk.
Mert az a parancs, hogy amint kezdettől fogva hallottátok, aszerint
járjatok. Sok csaló ment ugyanis szerteszét a világba. Ezek nem
vallják, hogy Jézus Krisztus testben eljött. Aki ilyen, az csaló és
antikrisztus. Vigyázzatok magatokra! El ne veszítsétek, amit
fáradozásotokkal elértetek, hogy teljes jutalmat kapjatok! Ha valaki
túllép ezen, és nem marad meg Krisztus tanításában, akkor Isten sem
az övé. Ha azonban valaki megmarad a tanításban, akkor az Atya is
és a Fiú is az övé. Ha valaki hozzátok jön, és nem ezt a tanítást hozza
magával, ne fogadjátok be őt házatokba, még azt se mondjátok neki:
„Üdv neked!”. Mert aki azt mondja neki: „Üdv neked!”, az részes az ő
gonosz cselekedeteiben.

Gratia agimus tibi
(Jel 11,17-18; 12,10)

Hálát adunk neked,*
mindenható Úristen,
aki vagy, és aki voltál,*
mert átvetted nagy hatalmadat és uralkodsz.
73

A nemzetek ugyan haragudtak,*
de eljött a te haragod,
és az idő, hogy a halottakat megítéljék,*
és megadják a jutalmat szolgáidnak,
a prófétáknak és a szenteknek,*
és azoknak, akik nevedet félik,
a kicsinyeknek és a nagyoknak,*
és hogy kiirtsák azokat,
akik megrontották a földet.*
Most lett a mi Istenünké az üdvösség,
az erő és a királyság,*
a hatalom pedig az ő Krisztusáé,
mert letaszították testvéreink vádlóját,*
aki éjjel-nappal vádat emelt ellenük Istenünk előtt.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
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V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(1Reg 23,5)

Mivel azonban valamennyien szánalomra méltók és
bűnösök vagyunk, és így méltatlanok arra, hogy nevedet
kiejtsük, alázattal kérünk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus,
a te szerelmes Fiad, kiben neked kedved telt, a Vigasztaló
Szentlélekkel együtt adjon neked hálát mindenért, úgy
ahogyan neked és nekik legjobban tetszik, ő, aki neked
mindig elég, s aki által annyit tettél értünk. Alleluja.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(LHív 1,11-13)

Ó, mily dicsőséges, szent és felemelő dolog magunkénak
vallani az Atyát az égben! Ó, mily szent, vigasztaló és
gyönyörűséges a tudat, hogy jegyesünk van! Ó, mily szent,
kedves, jóleső, alázatos, békét árasztó, édes és szeretetre
indító és mindenekfölött kívánatos gondolat, hogy olyan
testvérünk és fiúnk van, mint Jézus Krisztus, aki életét
adta az ő juhaiért!
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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SZOMBAT
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(MKif 3-4)

Szenteltessék meg a te neved:
ragyogjon föl bennünk a te ismereted,
hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége,
ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága
és ítéleteid mélysége,
jöjjön el a te országod:
hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel
és vezess bennünket a te országodba,
ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes,
barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
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közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Levabo oculos meos
(Zsolt 121)

Szememet a hegyekre emelem:*
honnan jön segítségem?
Az Úr ad nekem segítséget,*
aki az eget és a földet alkotta.
Ne engedje meginogni lábadat,*
és ne szunnyadjon, aki téged őriz!
Bizony nem szunnyad és nem alszik,*
aki Izraelt őrzi.
Az Úr a te őrződ, az Úr oltalmaz téged,*
ő áll jobbod felől.
Nem árt neked nappal a nap,*
sem éjszaka a hold.
Megőriz téged az Úr minden bajtól,*
megőrzi az Úr lelkedet,
Megőrzi az Úr jártadat-keltedet*
most és mindörökké.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Jer 31-34)

Íme, jönnek napok – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael
házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal
kötöttem azon a napon, amikor megfogtam kezüket, hogy kihozzam
őket Egyiptom földjéről; azt a szövetségemet ők bontották fel, pedig
én voltam az Uruk – mondja az Úr. – Hanem ez lesz az a szövetség,
amelyet Izrael házával kötök azok után a napok után – mondja az
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Úr –: törvényemet a bensejükbe adom és a szívükre írom. Istenük
leszek, ők pedig az én népem lesznek. Nem fogja többé így tanítani
egyik a másikat, senki a testvérét: „Ismerjétek meg az Urat!” Mert
mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig
– mondja az Úr –, mivel megbocsátom bűnüket, és vétkükre nem
emlékezem többé.

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Matutinumra, I.)

Uram, Istenem, naphosszat kiáltok,*
éjszaka előtted siránkozom.
Jusson el hozzád imádságom,*
hallja meg füled kiáltásom.
Jöjj közel és oldozd fel lelkemet,*
elleneimtől szabadíts meg engemet.
Te vezettél engem az anyaméhtől,*
biztonságom vagy anyám emlejétől.
Rád hagytam magam születésem óta,*
anyám ölétől te vagy Istenem.
Pironságom te ismered és szégyenem, gyalázatom,*
előtted van minden szorongatóm.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Júd 1,20-25)

Szeretteim, épüljetek rá legszentebb hitetekre, imádkozzatok a
Szentlélekben, őrizzétek meg magatokat Isten szeretetében, s
várjátok a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök
életre! A kételkedőkön könyörüljetek, amazokat viszont mentsétek
meg, ragadjátok ki őket a tűzből! A többieken pedig könyörüljetek, ám
félelemmel, s borzadjatok még a ruhától is, amit a testük beszennyezett!
Annak pedig, akinek van hatalma bűn nélkül megőrizni titeket, és
szeplőtelenül, boldog örömmel az ő dicsőségének színe elé állítani, a
mi egyedül üdvözítő Istenünknek, Urunk Jézus Krisztus által, legyen
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dicsőség és magasztalás, uralkodás és hatalom minden idő előtt, most
és mindörökkön-örökké! Ámen.

Ad te, Domine, levavi animam meam
(Zsolt 25,1-6)

Hozzád emelem, Uram, lelkemet,*
Istenem, tebenned remélek!
Ne hagyd, hogy megszégyenüljek,*
és ellenségeim ujjongjanak fölöttem!
Hisz senki, aki tebenned bízik,*
meg nem szégyenül.
De szégyen éri mindazokat,*
akik hiábavalóságok miatt hűtlenek lesznek.
Utaidat, Uram, mutasd meg nekem,*
és ösvényeidre taníts meg engem!
Vezess és oktass engem igazságodra,*
mert te vagy az én üdvözítő Istenem,
és én tebenned bízom szüntelen!*
Emlékezzél meg, Uram, könyörületedről,
és irgalmadról,*
hisz azok öröktől valók!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
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F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(1Reg 22,1-4)

Mindnyájan szívleljük meg, testvéreim, amit az Úr mond:
Szeressétek ellenségeiteket és tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus is, kinek
nyomdokait követnünk kell, barátjának szólította árulóját
és önként adta át magát keresztrefeszítőinek. Tehát nekünk
is barátaink mindazok, akik igazságtalanul szomorúságot
és aggódást, megszégyenítést és jogtalanságot, fájdalmakat
és kínokat, vértanúságot és halált okoznak. Mindezeket
nagyon kell szeretnünk, mert éppen azzal, amit okoznak
nekünk, nyerjük el az örök életet.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(Int 28,1a. 3)

Boldog a szolga, aki kincseket gyűjt a mennyben, melyeket
az Úr mutatott neki. Boldog a szolga, aki szívében megőrzi
Urának és Istenének titkait.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.
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Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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SZOMBAT
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(MKif 5)

Legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is:
hogy teljes szívünkből szeressünk téged és
szüntelenül reád gondoljunk,
hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk,
hogy teljes elménkből minden szándékunkat
feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük
s hogy végül minden erőnkből minden képességünket,
lelkünk és testünk minden rezdülését
a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra;
felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat,
erőnkhöz képest iparkodjunk
mindenkit szeretetedre gyullasztani,
mások szerencséjén nem kevésbé örülni,
mint a magunkén,
szerencsétlenségükben pedig részvéttel lenni irántuk,
és senkit meg nem bántani.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
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azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Deus, canticum novum cantabo tibi
(Zsolt 144,9-15)

Isten, új éneket énekelek neked,*
tízhúrú hárfán zsoltárt zengek neked.
Aki győzelmet adsz a királyoknak,*
és megmented szolgádat, Dávidot a gonosz kardjától.
Ragadj ki és ments ki az idegenek kezéből,*
akiknek hiúságot beszél szája,
jobbjuk pedig a hazugság jobbja.*
Fiaink olyanok ifjúságukban, mint a növekvő hajtás,
ifjúságtól duzzadók;*
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leányaink mint a templom sarokkövei,
díszesek, mint a műves oszlopok.*
Raktáraink tele vannak,
bővelkednek minden jóban;*
juhaink termékenyek,
megszámlálhatatlanok mezőinken,*
marháink kövérek.
Kőfalainkon nincs rés, sem átjárás,*
utcáinkon jajgatás nem hangzik.
Boldog az a nép, amelynek így megy dolga,*
boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Szof 3,14-17)

Zengedezzél, Sion leánya, ujjongj Izrael; örvendezzél és vigadj teljes
szívvel, Jeruzsálem leánya! Az Úr megsemmisítette ítéletedet,
eltávolította ellenségeidet; Izrael királya, az Úr, közötted van, nem
kell többé félned semmi bajtól. Azon a napon, majd ezt mondják
Jeruzsálemnek: „Ne félj! Sion, ne lankadjon el kezed! Az Úr, a te
Istened, közötted van, erős ő és megszabadít. Örvendezik majd
feletted örömmel, újjáéleszt szeretetével, és ujjongva vigad fölötted,
mintha ünnepet ülne.”

Szent Ferenc zsoltára
(Hétköznap Matutinumra, II.)

Szánakozót kerestem, s nem akadt,*

vigasztalókat, s nem találtam.
Isten, kevélyek kelnek ellenem,*
s erőszakosok életemre csapatostul leselgenek,
		
s számba se vesznek tégedet.
Azok közé számítanak, kik mennek,*
mennek már a sírverembe,
olyan lettem, mint az erőtlen ember.*
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A halottak közt van vetve ágyam.
Én oltárodnál, seregek Ura,*
én Istenem, Királyom.
Siess segítségemre,*
én Uram, üdvösségem!
[Áldozócsütörtöktől Adventig hozzátesszük:
És felment a mennyekbe*
és ül az égben a szentséges Atya jobbja felől.
Emelkedjél fel, Isten, az egeknek fölébe,*
az egész föld fölé ragyogjon dicsőséged.
És tudjuk, hogy eljön,*
mert eljön igazságosan ítélkezni.]
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Róm 8,15-17)

Nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság
Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atyám!” Maga a Lélek
tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei
vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek
és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele
együtt meg is dicsőüljünk.

Cantate Domino
(Zsolt 98)

Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
mert csodálatos dolgokat cselekedett.
Győzelmet szerzett jobbja, az ő szentséges karja.*
Megismertette szabadítását az Úr,
megmutatta igazságosságát a nemzetek előtt.*
Megemlékezett irgalmáról,
Izrael házához való hűségéről.*
A föld minden határa látta Istenünk szabadítását.
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Ujjongjatok Istennek, minden földek,*
énekeljetek, örvendjetek, zengjetek!
Zengjetek az Úrnak lanttal,*
lanttal és a zsoltár szavával;
trombitával és kürtszóval,*
ujjongjatok az Úr, a király előtt!
Zúgjon a tenger s ami betölti azt,*
a földkerekség és lakói.
Tapsoljanak a folyóvizek,*
és a hegyek is mind ujjongjanak
az Úr előtt, mert eljön*
megítélni a földet.
Igazságban ítéli meg a földkerekséget,*
és méltányosan a népeket.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
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V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(Int 6,1-4)

A testvérek semmit se sajátítsanak ki, se házat, se földet,
se más egyebet. És mint zarándokok és jövevények, akik
szegénységben és alázatosságban szolgálnak e világon az
Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát gyűjteni, és nem
kell szégyenkezniük, mert az Úr is szegénnyé lett értünk
ezen a földön. A fönséges szegénységnek ez a magassága
avatott titeket, kedves testvéreim, a mennyek országának
örököseivé és királyaivá, földi kincsekben szegénnyé tett, s
erényekben magasra emelt.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(1Reg 24,2)

És könyörögve kérem Istent, hogy ő is, aki mindenható,
három és egy, áldja meg mindazokat, akik tanítják,
tanulják, magukkal hordják, emlékezetükben felidézik vagy
cselekszik mindezeket, valahányszor ismétlik és teszik, ami
itt üdvösségünkre meg van írva.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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Húsvét vasárnap
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(ErÜdv 10-18)

A szent szegénység megszégyeníti
a világ minden kapzsiságát, fukarságát és aggályait.
A szent alázatosság megszégyeníti
a gőgöt, és a világban élő embereket
s általában mindent, ami a világban van.
A szent szeretet megszégyenít
minden ördögi és testi kísértést,
úgyszintén minden testi félelmet.
A szent engedelmesség megfékez
minden testi és érzékies vágyat.
Az engedelmes ember megfegyelmezett testét
kész alárendelni a lélek szolgálatának,
alávetni testvére akaratának
és a világ minden emberének,
sőt nemcsak az embereknek,
hanem a szelíd és vad állatoknak is,
hogy azt tehessék vele, amit akarnak,
már amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
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F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Beatus, cui remissa est iniquitas
(Zsolt 32)

Boldog, akinek gonoszsága bocsánatot nyert,*
és akiknek bűne el van takarva.
Boldog az, akinek az Úr nem tudja be vétkét,*
s akinek lelkében nincsen csalárdság.
Amíg hallgattam, csontjaim megöregedtek,*
s egész nap jajgattam.
Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed,*
ellankadt erőm, mint a nyár hevében.
Megvallottam előtted bűnömet,*
gonoszságomat el nem rejtettem.
Elhatároztam: „Megvallom magam ellen hűtlenségemet az
Úrnak.”*
És te vétkem gonoszságát megbocsátottad.
Hozzád fohászkodjon tehát minden szent alkalmas időben,*
akkor áradjanak bár a vizek, el nem érik őket.
Te vagy menedékem, megőrzöl a veszedelemtől;*
Körülveszel a szabadulás örömével.
Értelmet adok neked és megtanítlak*
az útra, amelyen járnod kell;
		
rajtad tartom szemem.
Ne legyetek értelmetlenek, mint a ló és az öszvér:*
amelyeknek fékkel és zablával kell szorítani az állát,
		
másként nem közelednek hozzád.
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Sok csapás éri a bűnöst,*
ám az Úrban remélőt irgalom övezi.
Örvendjetek az Úrban és vigadjatok, igazak,*
ujjongjatok mindnyájan egyenes szívűek!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Dán 7,13-14)

Azt láttam az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki
jött, aki olyan volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott,
az ő színe elé vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki,
hogy minden nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök
hatalom legyen, amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el
nem pusztul.

Szent Ferenc zsoltára
(Húsvétvasárnap Matutinumra, I.)

Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
mert csodadolgokat cselekedett.
Diadalmát kivívta jobbja,*
s szentséges karja.
Szabadítását az Úr tudtul adta,*
a nemzetek színe előtt ő igazságát megmutatta.
Nappal küldjön az Úr irgalmat énnekem,*
éjente életemnek Istenéhez hadd szálljon áldó énekem.
Ezt a napot az Úristen adta,*
örvendezzünk és vigadjunk ma.
Áldott, ki jő az Úr nevében,*
Isten az Úr felettünk ragyog.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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újszövetségi olvasmány
(Ef 2,4-6)

Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel
szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal
együtt életre keltett – kegyelemből üdvözültetek –, vele együtt
feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban.

Quemadmodum desiderat
(Zsolt 42)

Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez,*
úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!
Szomjazza lelkem az erős, élő Istent:*
mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek?
Éjjel-nappal könnyem a kenyerem,*
hiszen napról-napra azt mondják nekem: „Hol van a te
Istened?”
Kiöntöm lelkemet és arra emlékezem,*
hogyan vonultam a csodás hajlék helyére,
az Isten házához hangos ujjongással és hálaadással,*
az ünneplő sokasággal.
Miért vagy szomorú, lelkem,*
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,*
arcom üdvösségét, az én Istenemet!
Lelkem elcsüggedt bennem, azért rád gondolok*
a Jordán és a Hermon földjéről, a Miszár hegyéről.
Örvény örvényt hív elő, amíg harsognak zuhatagjaid:*
mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid.
Nappal kegyességét küldi nekem az Úr,*
s éjjel neki szól énekem:
imádkozom éltem Istenéhez.*
Ezt mondom Istennek: „Oltalmazóm,
miért feledkezel meg rólam?
Miért kell szomorúan járnom-kelnem,
miközben sanyargat engem ellenségem?”*
Amíg csontjaimat törve, gyaláznak elnyomóim,
és napról-napra azt mondják nekem: „Hol van a te Istened?”*
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Miért vagy szomorú, lelkem,
miért háborogsz bennem?*
Bízzál Istenben,
mert fogom még áldani őt,*
arcom üdvösségét, az én Istenemet!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Intelem
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos, és könyörülő Isten, add meg
nekünk, nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig
azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és
mindig azt akarjuk, ami neked tetszik, hogy így bensőleg
megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és a Szentlélek tüzétől
lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te szerelmes
Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a te
kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes
Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol
és dicsőségben ragyogsz mindenható Istenünk, minden
századokon át. Ámen.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló
Istené; neki adassék és őt illesse minden tisztelet és
tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és
dicsőség, mert minden jó az ővé és ő az egyedül jó.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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Húsvét vasárnap
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(ErÜdv 10-18)

A szent szegénység megszégyeníti
a világ minden kapzsiságát, fukarságát és aggályait.
A szent alázatosság megszégyeníti
a gőgöt, és a világban élő embereket
s általában mindent, ami a világban van.
A szent szeretet megszégyenít
minden ördögi és a testi kísértést,
úgyszintén minden testi félelmet.
A szent engedelmesség megfékez
minden testi és érzékies vágyat.
Az engedelmes ember megfegyelmezett testét
kész alárendelni a lélek szolgálatának,
alávetni testvére akaratának
és a világ minden emberének,
sőt nemcsak az embereknek,
hanem a szelíd és vad állatoknak is,
hogy azt tehessék vele, amit akarnak,
már amennyire az Úr onnét felülről megengedi ezt nekik.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)

Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
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Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona

Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

In convertendo Dominus
(Zsolt 126)

Mikor az Úr megfordította Sion fogságának sorsát,*
olyan volt, mintha álmodnánk.
Akkor szánk vígsággal telt meg,*
nyelvünk pedig ujjongással.
Azt mondták akkor a nemzetek között:*
„Nagy dolgokat művelt velük az Úr!”
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Nagy dolgokat művelt velünk az Úr,*
azért örvendezünk.
Fordíts fogságunkon, Uram,*
mint ahogy megfordítod délen a patakokat!
Akik könnyek között vetnek,*
majd ujjongva aratnak.
Csak mentek és sírtak,*
úgy vitték vetni vetőmagjukat;
de ujjongva jönnek vissza majd,*
s úgy hozzák a kévéiket.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 53,11b. 12b)

Tudásával szolgám igazzá tesz sokakat, és bűneiket ő hordozza.
halálra adta életét, és a bűnösök közé számították; pedig ő sokak
vétkét viselte, és a bűnösökért közbenjár.

Szent Ferenc zsoltára
(Húsvétvasárnap Matutinumra, I.)

Örvendjen az ég, repessen a föld,*
zúgjon a tenger s mi tengert betölt;
		
ujjongjon a mező, s mind, ami rajta él.
Adjátok meg az Úrnak, népek családai,*
adjátok meg az Úrnak dicsőségét, hatalmát;
		
adjátok meg az Úrnak nevének dicsőségét!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
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újszövetségi olvasmány
(ApCsel 10,40-43)

De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy
megjelenjen, nem az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt
tanúknak, minekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból
feltámadt. Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és
bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt.
Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki
elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.

Dixit Dominus Domino meo
(Zsolt 110)

Szólt az Úr az én Uramnak:*
„Ülj az én jobbomra,
amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem.”*
Hatalmas jogarodat kinyújtja az Úr Sionból:
„uralkodj ellenségeid között!*
Tied lesz az uralom hatalmadnak napján
a szentek fényességében;*
A hajnalcsillag előtt,
mint harmatot, nemzettelek téged.”*
Megesküdött az Úr és nem bánja meg:
„Pap vagy te mindörökké*
Melkizedek rendje szerint.”
Jobbod felől az Úr áll,*
királyokat tipor össze haragjának napján.
Patakból iszik útközben,*
azért emeli magasra fejét.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
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leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(LRend 50-52)

Mindenható, örök, igazságos, és könyörülő Isten, add meg
nekünk, nyomorúságos embereknek, hogy éretted mindig
azt tegyük, amiről tudjuk, hogy megfelel akaratodnak, és
mindig azt akarjuk, ami neked tetszik, hogy így bensőleg
megtisztítva, bensőleg megvilágosítva és a Szentlélek tüzétől
lángra lobbantva nyomába szegődhessünk a te szerelmes
Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, és kizárólag a te
kegyelmedből eljuthassunk hozzád, ó, Fölséges, ki tökéletes
Háromságban és egyszerű Egységben élsz és uralkodol
és dicsőségben ragyogsz mindenható Istenünk, minden
századokon át.
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Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás
(ÁlLeó 1-2)

Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged; mutassa meg
neked arcát és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát és
adjon neked békét.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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Karácsony
Prima
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(BSzÜdv)

Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges Királynénk,
Istennek szent szülője, Mária,
ki szűz lévén templommá lettél,
és választottja a szentséges mennyei Atyának,
ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával
és a Vigasztaló Szentlélekkel.
Minden kegyelem teljessége
és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.
Üdvözlégy te, Isten palotája;
Üdvözlégy te, az ő lakozó sátra;
Üdvözlégy te, az ő lakóháza.
Üdvözlégy te, az ő palástja;
Üdvözlégy te, az ő szolgálója;
Üdvözlégy te, az ő anyja,
legyetek üdvözölve ti, szent erények mind,
kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából
a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket
Istenben hívő emberekké formáljátok át.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
V. Nyisd meg, Urunk ajkunkat.
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F. És szánk hirdetni fogja dicsőségedet.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.

Confitemini Domino I.
(Zsolt 118)

Alleluja! Magasztaljátok az Urat, mert jó,*
mert irgalma örökkévaló!
Mondja hát Izrael, hogy jó,*
hogy irgalma örökkévaló!
Mondja hát Áron háza,*
hogy irgalma örökkévaló!
Mondják hát, akik félik az Urat,*
hogy irgalma örökkévaló!
Szorongatásomban segítségül hívtam az Urat,*
s az Úr meghallgatott és tágas térre vezetett.
Az Úr velem van, nem félek,*
ember mit árthatna nekem?
Az Úr az én segítőm,*
s én lenézhetem ellenségeimet.
Jobb az Úrhoz menekülni,*
mint emberben reménykedni.
Jobb az Úrhoz menekülni,*
mint fejedelmekben reménykedni.
Mind körülvettek engem a nemzetek,*
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de én az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk!
Körülvettek, bizony körülvettek engem,*
de én az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk!
Körülvettek engem, mint a méhek,*
föllobbantak, mint a tűz a bozótban,
de az Úr nevében diadalmaskodtam rajtuk! *
Meglöktek, bizony meglöktek, hogy elessem,
		
de az Úr megsegített engem!
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Dán 7,9-10. 13-14)

Néztem, és egyszer csak trónokat állítottak fel, s egy Ősöreg leült;
a ruházata fehér volt, mint a hó, és fején a haj olyan, mint a tiszta
gyapjú; trónja lángoló tűz, kerekei égő tűz. Tüzes és sebes folyó jött
ki színe előtt; ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer százezren
hódoltak neki; a bíróság leült és a könyveket felnyitották. Azt láttam
az éjszakai látomásban, hogy íme, az ég felhőiben valaki jött, aki olyan
volt, mint az Emberfia, s amikor az Ősöregig eljutott, az ő színe elé
vitték, és ő hatalmat, méltóságot és országot adott neki, hogy minden
nép, törzs és nyelv neki szolgáljon, és hatalma örök hatalom legyen,
amely meg nem szűnik, és országa olyan, amely el nem pusztul.

Szent Ferenc zsoltára
(Karácsony Vecsrnyéjére, I.)

Örvendezzetek Istennek, a mi segítőnknek,*
az örvendezés szavával ujjongjatok az Úrnak,
		
az élő és igaz Istennek.
Mert fölséges az Úr és borzadalmsa,*
király ő, az egész földön hatalmas.
Mert szentséges mennyei Atyánk,*
a mi királyunk öröktől elküldötte
szerelmes Fiát az égből,*
és Ő született a boldogságos Szűz Máriától.
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Így szólít majd: „Atyám vagy nékem,*
én Istenem, kősziklám, menedékem.”
S elsőszülötté teszem őt*
fölségessé a föld királyai között.
Nappal küldjön az Úr irgalmat énnekem,*
éjente életemnek Istenéhez hadd szálljon áldó énekem.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(Tit 2,11-13)

Megjelent ugyanis Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek, és
arra oktat minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi
vágyakat. Éljünk józanul, igazként, istenfélelemmel ezen a világon,
és várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten és Üdvözítőnk, Jézus
Krisztus dicsőségének eljövetelét. Ő önmagát adta értünk, hogy
megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket
jótettekre törekvő, tulajdon népévé. Ezt hirdesd, erre buzdíts, és így
figyelmeztess teljes határozottsággal. Senki meg ne vessen téged!

Omnes gentes
(Zsolt 47)

Tapsoljatok mindnyájan, nemzetek,*
örvendezzetek Istennek ujjongó szóval,
mert az Úr felséges, rettenetes,*
hatalmas királya ő az egész földnek.
Alánk vetette a népeket,*
lábunk alá a nemzeteket.
Kiszemelte nekünk örökségünket,*
Jákob ékességét, melyben kedvét leli.
Ujjongás közepette felvonul az Isten,*
harsonazengés között az Úr.
Zengjetek Istennek, zsoltárt zengjetek,*
zengjetek királyunknak, zengedezzetek.
Mert Isten az egész föld királya,*
zengjetek bölcsességgel.
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Isten uralkodik a nemzeteken,*
s ül szent trónusán az Isten.
Egybegyűlnek a népek fejedelmei*
Ábrahám Istenének népével,
mert az Istené a föld pajzsa:*
s igen fenséges ő.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.
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Intelem
(Int 6,1-3)

Mindannyian figyeljünk, testvéreim, a jó pásztorra, aki
vállalta a kereszt gyötrelmét juhai megmentéséért. Az Úr
juhai követték őt a szorongattatásban és üldöztetésben,
szégyenvallásban és éhségben, erőtlenségben és kísértésben
és minden más megpróbáltatásban, s mindezek elviseléséért
örök életet nyertek az Úrtól. Nagy szégyen tehát ránk, Isten
szolgáira, hogy míg a szentek cselekedték a nagy tetteket, mi
csupán tetteik hirdetésével akarunk dicsőséget és tiszteletet
kivívni magunknak.

Könyörgés
(Szabad imádság.)

Áldás

(1Reg 17,18)

Legyen minden a fölséges és hatalmas, igaz és egyedülvaló
Istené; neki adassék és őt illesse minden tisztelet és
tisztesség, minden dicséret és áldás, minden hálaadás és
dicsőség, mert minden jó az ővé és ő az egyedül jó.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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Karácsony
Vecsernye
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Himnusz
(DMI)

Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki van,
aki volt, és aki eljövendő:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicséret,
dicsőség, tisztelet és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Méltó a Bárány, aki megöletett,
hogy övé legyen a hatalom és istenség
és bölcsesség és erő és tisztelet és dicsőség és áldás:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Áldjuk az Atyát, és a Fiút a Szentlélekkel:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Áldjátok az Urat, az Úr összes művei:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Mondjatok dicséretet Istenünknek mind az ő szolgái,
és akik félitek az Istent, kicsinyek és nagyok:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Dicsérjék őt, a dicsőségest, az egek és a föld[4]:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
És minden teremtmény, mely a mennyben és a föld felett és a
föld alatt van, és amely a tengeren és benne van:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökké,
ámen:
dicsérjük és felmagasztaljuk őt mindörökké.
(Letérdelünk és rövid lelkiismeret vizsgálat után mondjuk.)
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Gyónom tehát minden bűnömet az Atyaistennek, az Úrnak,
a Fiúnak és a Szentléleknek, a boldogságos, mindenkor szűz
Máriának, az ég és a föld minden szentjeinek, és rendünk
összes papjainak és összes áldott testvéremnek. Sokban és
súlyosan vétkeztem. Lám, a mi Urunk Jézus Krisztus azért
áldozta fel életét, hogy ne vétsen a szentséges Atyja iránti
engedelmesség ellen. (LRend 38-39a; 46)
Add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy
az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón
közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s
azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
(MKif 8)

Pap: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bűneinket, és + vezessen el az örök életre. Ámen.
Mi Atyánk a mennyekben, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a
mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma, és engedd el adósságainkat, miképpen mi
is elengedjük adósainknak; és ne állíts minket próbatétel
elé, hanem szabadíts meg a gonosztól! Mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
(Felállunk.)
V. Dicsérjétek az Urat.
F. Legyen áldott az ő szent Neve.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
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Confitemini Domino II.
(Zsolt 118)

Az Úr az én erőm és dicsőségem,*
ő lett az én szabadítóm.
Ujjongás és diadal szava*
hangzik az igazak sátraiban:
„Az Úr jobbja győzelmet szerzett,*
az Úr jobbja fölmagasztalt engem,
az Úr jobbja győzelmet szerzett!”*
Nem halok meg, hanem élek,
		
és hirdetem az Úr tetteit.
Az Úr nagyon megfenyített engem,*
de nem engedett át a halálnak.
Nyissátok meg előttem az igazság kapuit,*
hadd lépjek be rajtuk, hogy dicsérjem az Urat.
Ez az Úr kapuja,*
az igazak lépnek be rajta.
Hálát adok neked, hogy meghallgattál engem,*
és szabadítóm lettél.
A kő, amelyet az építők elvetettek,*
szegletkővé lett.
Az Úr műve ez,*
csodálatos a mi szemünkben.
Ezt a napot az Úr adta,*
ujjongjunk és vigadjunk rajta!
Nyújts, ó Uram, segítséget,*
adj, ó Uram, jó sikert!
Áldott, aki az Úr nevében jön!*
Áldunk az Úr házából titeket.
Az Úr Isten világosított meg minket.*
Álljatok sort az ünnepi lombokkal,
egészen az oltár szarváig.*
Istenem vagy te, hálát adok neked,
Istenem vagy te, magasztallak téged.*
Áldjátok az Urat, mert jó,
		
mert irgalma örökkévaló.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

ószövetségi olvasmány
(Iz 11,1-3)

Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből.
Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács
és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve
telik az Úr félelmében.

Szent Ferenc zsoltára
(Karácsony Vecsrnyéjére, II.)

Ezt a napot az Úristen adta:*
örvendezzünk és vigadjunk ma.
Mert szentséges, drága gyermek adatott nekünk.*
És útközben született értünk
és jászolba helyeztetett,*
mivelhogy a szállóban nem jutott neki hely.
Dicsőség a magasságban az Úristennek*
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Örvendjen az ég, repessen a föld,*
zúgjon a tenger, s mi tengert betölt:
		
ujjongjon a mező, s mind, ami rajta él.
Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
énekeljetek az Úrnak, minden országok.
Mert nagy az Úr, dicséretes nagyon,*
félelmesebb, mint minden Istenek.
Adjátok meg az Úrnak, népek családai,*
adjátok meg az Úrnak dicsőségét, hatalmát,
		
adjátok meg az Úrnak nevének dicsőségét.
Vigyétek testeteket áldozatul*
és hordozzátok az Ő szent keresztjét,
és kövessétek mindvégig*
százszor szent parancsait.
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V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

újszövetségi olvasmány
(ApCsel 10,40-43)

De Isten harmadnapon feltámasztotta, s megadta neki, hogy
megjelenjen, nem az egész népnek, hanem Isten által előre kijelölt
tanúknak, minekünk, akik ettünk és ittunk vele, miután a halálból
feltámadt. Meg is parancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és
bizonyítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és a holtak bírájává rendelt.
Róla tesz tanúságot az összes próféta, hogy az ő neve által mindenki
elnyeri a bűnök bocsánatát, aki csak hisz benne.

Vivit Dominus
(Zsolt 18, 47-51)

Él az Úr, áldott legyen Segítőm,*
magasztalják az én megmentő Istenemet!
Isten, aki megengeded, hogy bosszút álljak,*
és népeket vetsz alám,
aki megszabadítasz haragos ellenségeimtől,*
az ellenem támadók fölé juttatsz,
megszabadítasz az erőszak emberétől.*
Dicsérlek érte, Uram, a nemzetek között,
és zsoltárt zengek nevednek,*
aki bőségesen segíti királyát,
aki irgalmat gyakorol Fölkentjével,*
Dáviddal és utódaival mindörökké.
V. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek:
F. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Antifona
Szentséges Szűz Mária, nincsen másod a földön az asszonyok
közt, te a magasságbeli Királynak, a mennyei Atyának
leánya és szolgálója, a mi szentséges Urunknak, Jézus
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Krisztusnak anyja, a Szentléleknek jegyese, imádkozzál
érettünk Szent Mihály főangyallal és az egek minden erőivel
és összes szentjeivel a te szentséges Fiadnál, a mi Urunknál
és Mesterünknél.
V. Az Úr legyen veletek.
F. És a te lelkeddel.
V. Fordítsd felénk irgalmadat, Urunk.
F. És add meg nekünk az üdvösséget.
V. Mentsd meg Urunk, országunkat.
F. És hallgasd meg irgalmasan kérésünket.
V. Öltöztesd papjaidat az igazság palástjába.
F. És örvendeztesd meg választott népedet.
V. Mentsd meg népedet, Urunk.
F. És áldd meg örökségedet.
V. Adj nekünk békét, Urunk.
F. Mert egyedül te vagy bizonyságunk.
V. Tisztítsd meg szívünket, Istenünk.
F. És ne vond meg tőlünk Szentlelkedet.

Intelem
(2LHív 11-14)

Az Atyának pedig az volt az akarata, hogy áldott és
dicsőséges Fia, akit nekünk adott, s aki miérettünk született,
a kereszt oltárán saját vérével áldozatul és engesztelésül
ajánlja fel magát, nem önmagáért, ki által mindenek lettek,
hanem a mi bűneinkért, példát hagyván nekünk, hogy
az ő nyomdokait kövessük. Azt akarja, hogy mindnyájan
üdvözüljünk általa s tiszta szívvel és tiszta testtel vegyük
őt magunkhoz.

Könyörgés
(Szabad imádság.)
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Áldás

(2LHív 60-62)

Az Istennek, aki oly mérhetetlenül sokat állott ki értünk,
oly sok jóval halmozott el bennünket és a jövőben is el fog
halmozni, minden teremtmény, mely az égben és földön,
a tengerben és az örvényekben van, dicséretet, dicsőséget,
tiszteletet és áldást ad. Mert ő a mi erőnk és bátorságunk,
aki egyedül jó, aki egyedül fölséges, egyedül mindenható
és csodálatra méltó, dicsőséges és egyedül szent, dicséretre
méltó és áldott a századoknak múlhatatlan századain át.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a
Fiú + és a Szentlélek, most és mindörökké. Ámen.

Záróima
Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent, mondjunk neki
mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és
minden jót. Ámen. Ámen. Úgy legyen, úgy legyen.
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Kiegészítő zsoltárok
Domine, refugium factus es nobis
(Zsolt 90,1-11)

Uram, te lettél a mi menedékünk*
nemzedékről nemzedékre.
Mielőtt a hegyek lettek,*
a föld és a világ születtek,
te öröktől fogva és mindörökké vagy, Isten!*
Te visszatéríted az embert a porba,
azt mondod: „Térjetek oda vissza, emberek fiai.”*
Hiszen szemed előtt ezer esztendő olyan,
mint az eltűnt tegnapi nap,*
vagy mint egy őrváltásnyi idő éjszaka.
Elragadod őket, olyanok mint az álom,*
mint a reggel kiviruló fű:
reggel kihajt és virágzik,*
estére lehull és elszárad.
Elenyészünk ugyanis neheztelésed miatt,*
rettegjük haragod.
Magad elé állítod gonoszságainkat,*
titkainkat arcod világossága elé.
Napjaink mind elmúlnak haragodban,*
éveinket, mint egy sóhajtást, bevégezzük.
Éveink száma a hetven esztendőt ha eléri,*
vagy az erőseké a nyolcvanat,
és azok nagyrésze is munka és fájdalom,*
gyorsan elmúlnak és mi elmegyünk.
Ki ismeri haragod erejét*
és félelmetes felindulásodat?
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Dinumerare dios nostros
(Zsolt 90,12-17)

Taníts meg számba venni napjainkat úgy,*
hogy bölcsességgel telítsük szívünket.
Fordulj meg, Uram, végre valahára,*
légy irgalmas szolgáidhoz.
Tölts el minket kora reggel irgalmaddal,*
hogy ujjongjunk és vigadjunk egész életünkben.
Örvendeztess minket annyi napig,*
mint amennyin megaláztál minket,
s annyi évig, mint amennyin nyomorúságot láttunk.*
Nyilvánuljon meg műved szolgáidon
é
s dicsőséged az ő fiaikon.
Derüljön ránk a mi Urunk,*
Istenünk fényessége,
kezünk munkáját erősítsd meg,*
és áldd meg kezünk munkáját!

Beatus vir
(Zsolt 1)

Boldog az az ember,*
aki nem követi a gonoszok tanácsát,
nem áll a vétkesek útján,*
és nem ül le a gúnyolódók gyülekezetében,
hanem az Úr törvényében leli kedvét,*
s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja!
Olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa,*
amely idejében meghozza gyümölcsét,
és amelynek nem hull le a lombja.*
Boldogul minden dolgában.
Nem így járnak a gonoszok, nem így,*
hanem úgy, miként a szálló por,
		
amelyet elsodor a szél.
Ezért a gonoszok meg nem állnak ítéletkor,*
sem a vétkesek az igazak gyülekezetében.
Mert ismeri az Úr az igazak útját,*
de elvész az istentelenek ösvénye.
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Iubilate Deo
(Zsolt 66,1-9)

Ujjongjatok az Istennek, minden földek,*
mondjatok nevének éneket,
dicsőségét dicsérve zengjétek.*
Mondjátok Istennek:*
„Milyen félelmetesek műveid,
hatalmad nagysága miatt*
ellenségeid hízelegnek neked.
Az egész föld imádjon és dicsérjen téged,*
zengjen nevednek dicséretet.”
Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit,*
félelmetes, amit végbevitt az emberek fiai közt.
Szárazfölddé változtatta a tengert,*
gyalog keltek át a folyóvízen;
Örvendeztünk akkor benne.*
Uralkodik hatalmával örökre,
szemmel tartja a nemzeteket,*
hogy fel ne fuvalkodjanak magukban a lázongók.
Áldjátok Istenünket, ti nemzetek,*
hallassátok dicséretének szavát;
Ő adott életet lelkünknek,*
és nem hagyta meginogni lábunkat.

Deus deorum, Dominus
(Zsolt 50,1-7. 15. 23)

Szól az Úr, az istenek Istene,*
és szólítja a földet
napkelettől napnyugatig.*
Felragyog Sionból ékes szépséggel az Isten.
Jön íme, Isten,*
íme, jön a mi Istenünk és nem hallgat:
színe előtt emésztő tűz,*
körülötte hatalmas förgeteg.
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Szólítja onnan felülről az eget*
s a földet, hogy népe fölött ítélkezzék:
„Gyűjtsétek elém szentjeimet,*
akik az áldozatban szövetségre léptek velem.”
Igazságát hirdetik az egek,*
mert Isten tart ítéletet.
„Halljad én népem, hadd beszéljek,*
Izrael, hadd tegyek bizonyságot ellened:
Én Isten, a te Istened vagyok.*
Hívj segítségül a szorongatás napján:
megmentelek, és te dicsérni fogsz engem.*
Aki a dicséret áldozatát mutatja be,
		
az tisztel engem,
és aki bűntelenül jár az úton,*
annak mutatom meg Isten üdvösségét.”

Cum invocare
(Zsolt 4)

Meghallgatott igazságom Istene,*
amikor segítségül hívtam.
Szorongatásomban tágas teret adtál nekem.*
Könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!
Emberek fiai, meddig lesz nehéz a szívetek?*
Miért szerettek hiábavalóságot,
hajszoltok hazugságot?*
Tudjátok meg:
az Úr csodát művel szentjével,*
meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
Bár haragudtok, ne vétkezzetek,*
rejtsétek azt szívetekbe
nyugvóhelyeiteken, és békéljetek meg.*
Áldozzatok igaz áldozatokat
és bizalmatokat az Úrba vessétek.*
Sokan mondják: „Ki mutat jót nekünk?”
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Ragyogtasd ránk jelként arcod fényességét, Uram!*
Több örömöt öntöttél szívembe,
mint amikor a búza és a bor bőven terem.*
Éppen azért békében alszom és megnyugszom,
mert te, Uram, különösen megerősítettél*
a reménységben engem.

Domine, ne in furor
(Zsolt 38,2-11. 16. 22-23)

Uram, ne vádolj engem bosszúságodban,*
ne fenyíts meg haragodban.
Mert nyilaid belém hatoltak,*
és kezed rám nehezedik.
Haragod miatt nincs ép hely a testemen,*
bűneim miatt nincs nyugalma csontjaimnak.
Mert gonoszságaim elborítják fejemet,*
és súlyos teherként nehezednek rám.
Rothadnak és üszkösödnek sebeim,*
oktalanságom miatt.
Nyomorult lettem, egészen meggörnyedtem,*
szomorkodva járok-kelek naphosszat.
Ágyékomat gyulladás lepte el,*
nincs ép hely testemen.
Nagyon elgyötört és elcsigázott vagyok,*
szívem fájdalmában kiáltozom.
Uram, előtted van minden vágyódásom,*
sóhajom nincs elrejtve előtted;
Szívem vergődik, erőm elhagyott,*
még szemem világa sincs velem.
Mert reményemet, Uram, beléd vetem,*
te meghallgatsz, Uram, én Istenem!
Ne hagyj el engem, Uram, én Istenem,*
ne távozzál el tőlem!
Siess segítségemre,*
Uram, én szabadítóm!
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Nisi Dominus ædificaverit domum
(Zsolt 127)

Ha nem az Úr építi a házat,*
építői hiába dolgoznak rajta.
Ha nem az Úr őrzi a várost,*
őre hasztalan virraszt felette.
Hiábavaló hajnal előtt kelnetek,*
és késnetek a lefekvéssel,
akik a fáradság kenyerét eszitek,*
hiszen ő álmában is megad mindent annak,
		
akit kedvel.
Íme a gyermek örökség az Úrtól,*
a méh gyümölcse jutalom.
Mint a nyilak a hős kezében,*
olyanok az ifjúkorban nyert fiak.
Boldog az az ember,*
aki megtölti velük tegzét!
Nem éri szégyen,*
ha ellenségeivel beszél a kapuban.

Cantate Domino canticum novum
(Zsolt 149

Énekeljetek az Úrnak új éneket,*
zengjen a szentek gyülekezetében dicsérete!
Örvendezzék Izrael az ő alkotójának,*
Sion fiai ujjongjanak királyuknak!
Dicsőítsék nevét körtánccal,*
dobbal és lanttal zengjenek neki!
Mert az Úr kedveli népét,*
diadalra juttatja az alázatosakat.
Ujjongnak majd a szentek dicsőségben,*
és örvendeznek fekvőhelyükön.
Szájukban Isten magasztalása lesz,*
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és kétélű kard a kezükben,
hogy bosszút álljanak a nemzeteken*
megfenyítik a népeket,
láncra verik királyaikat,*
vasbilincsbe nagyjaikat,
és végrehajtják rajtuk a megírt ítéletet:*
Dicsősége lesz ez minden szentjének! Aleluja!
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Kiegészítő
ószövetségi olvasmányok
Iz 13,6-13
Jajgassatok, mert közel van az Úr napja, mint a pusztulás,
érkezik a Mindenhatótól! Ezért minden kéz lehanyatlik,
és minden emberi szív elcsügged. Megrémülnek, görcs és
fájdalom fogja el őket, mint szülő asszony, vajúdnak; egyik a
másikra bámul: lángoló arc az ő arcuk. Íme, az Úr napja jön
könyörtelenül, mint bosszúság és izzó harag, hogy pusztasággá
tegye a földet, és vétkeseit kipusztítsa róla. Az ég csillagai és
csillagképei nem ragyogtatják világosságukat; elsötétül a nap,
amikor felkel, és a hold nem sugározza fényét. Megbüntetem a
földkerekséget gonoszságáért, és az istenteleneket bűneikért;
megszüntetem a kevélyek gőgjét, és az erőszakosok büszkeségét
megalázom. Ritkábbá teszem a férfit a színaranynál, és
az embert Ofír aranyánál. Ezért megrendítem az eget, és
kimozdul helyéből a föld a Seregek Urának bosszúsága miatt
izzó haragjának napján.
Ám 9,11-15
Azon a napon felállítom Dávidnak leomlott hajlékát, és kijavítom
falainak repedéseit, és mindazt, amije romba dőlt megújítom,
s ismét felépítem, mint hajdan volt, hogy birtokukba vegyék
az emberek maradékát és az összes nemzetet, ahol segítségül
hívták a nevemet – mondja az Úr, aki ezt végrehajtja. – Íme,
jönnek napok – mondja az Úr –, a szántóvető eléri az aratót,
a szőlőtaposó a magvetőt; a hegyek édes musttól csepegnek,
és minden dombot megművelnek. És jóra fordítom népemnek,
Izraelnek sorsát, és felépítik az elhagyott városokat, és lakni
fognak bennük; szőlőket ültetnek és borukat isszák, kerteket
ültetnek és gyümölcsüket eszik. És palántaként elültetem őket
földjükön, és nem tépik ki őket többé földjükről, melyet nekik
adtam” – mondja az Úr, a te Istened.
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2Sám 1b-10
Ujjongóvá vált az én szívem az Úrban, Istenem révén
felemelkedett a szarvam. Tágra nyílt a szám ellenségeimmel
szemben, mert örvendezem segítségeden. Nincs olyan szent,
mint az Úr, bizony nincsen más terajtad kívül, nincs oly erős,
mint a mi Istenünk. Ne beszéljetek annyit, kérkedve, kevélyen,
távozzék a régi beszéd szátoktól, mert mindentudó Isten az Úr
s eléje kerülnek szándékaitok. Vereséget szenved az erősek íja,
de erővel övezik fel magukat a gyengék, elszegődnek kenyérért,
akik azelőtt bővelkedtek, de jóllaknak, akik éheztek, s míg
sokat szül, aki meddő volt, akinek sok fia volt, meddőségbe
esik. Az Úr tesz halottá és élővé, visz le az alvilágba, s hoz
vissza onnét, az Úr tesz szegénnyé s gazdaggá, megalázottá
és felmagasztalttá. Porból felemel szűkölködőt, sárból kihoz
szegényt, hogy fejedelmek mellé üljön és elfoglalja a dicsőség
székét. Mert az Úré a föld minden sarka, s ő helyezte rájuk
a föld kerekségét. Szentjeinek lábát megóvja, és sötétségben
némulnak el az istentelenek, mert nem a maga ereje teszi erőssé
az embert. Félni fognak az Úrtól ellenségei, mennydörögni fog
felettük az egekben, meg fogja ítélni az Úr a föld határait, s
hatalmat ad királyának s felemeli felkentjének szarvát.
Bár 4,21-22; 27-30
Legyetek bizalommal, fiaim, kiáltsatok az Úrhoz, és ő kiragad
majd titeket az ellenséges fejedelmek kezéből! Mert én az
Örökkévalótól remélem szabadulástokat, és megörvendeztet
engem a Szent azzal az irgalommal, melyet örök Szabadítónk
gyakorol veletek. Legyetek bizalommal, fiaim, és kiáltsatok az
Úrhoz, mert megemlékezik rólatok, ki elvitt titeket. Bizony,
miként arra irányult figyelmetek, hogy eltévelyedjetek Istentől,
éppúgy térjetek meg és tízszer jobban keressétek őt újra. Mert
aki rátok hozta a bajokat, örök vidámságot is ad majd újra
nektek, azzal, hogy megszabadít titeket. Légy bizalommal,
Jeruzsálem, mert megvigasztal majd téged, aki neveden szólít!
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Préd 3,1-9
Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog
elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje a
halálnak, ideje az ültetésnek és ideje a kiszakításnak. Ideje van
az ölésnek és ideje a gyógyításnak, ideje a lebontásnak, és ideje
az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ideje
a gyásznak, és ideje a táncnak. Ideje van a kő szétdobálásának,
és ideje a kő összeszedésének, ideje az ölelkezésnek, és ideje az
ölelkezéstől való tartózkodásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje
az elveszítésnek, ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak.
Ideje van az eltépésnek, és ideje az összevarrásnak, ideje a
hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretetnek, és
ideje a gyűlölködésnek, ideje a háborúnak, és ideje a békének.
Mi haszna van az embernek a fáradságából?
Mal 3,6-12
Bizony én vagyok az Úr, aki nem változtam meg, de ti akkor is
Jákob fiai maradtatok! Bizony, atyáitok napjai óta eltávoztatok
törvényeimtől és nem tartottátok meg őket. Térjetek vissza
hozzám, akkor én is visszatérek hozzátok – mondja a Seregek Ura.
– Kérditek: ‘Miben térjünk vissza?’ Vajon ember megcsalhatja-e
Istent? Márpedig ti megcsaltatok engem! És kérditek: ‘Miben
csaltunk meg téged?’ A tizedekben és a zsengékben! Az ínség
átka van rajtatok, és ti mégis megcsaltok engem, az egész nép.
Hordjátok csak be az egész tizedet a csűrbe, hogy legyen élelem
a házamban; és tegyetek engem ezzel próbára – mondja az Úr –,
hogy vajon nem nyitom-e majd meg nektek az ég csatornáit,
és nem árasztok-e bőséges áldást rátok? Ráparancsolok majd
értetek a sáskára, hogy ne pusztítsa el földetek gyümölcsét,
és a szőlő nem lesz meddő a mezőn – mondja a Seregek Ura.
– Akkor majd boldognak hirdet titeket minden nemzet, mert
kívánatos ország lesztek – mondja a Seregek Ura.
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Siralm 3,24-41
„Osztályrészem az Úr – mondja a lelkem –,
azért remélek benne.”
Jó az Úr azokhoz, akik benne bíznak,
a lélekhez, amely őt keresi.
Jó csendben várni
az Úr szabadítására.
Jó a férfinak, ha igát hordoz
már ifjúkorában.
Üljön egymagában,
és hallgasson, mert ő tette rá azt!
Tegye a porba száját,
talán van remény!
Tartsa oda arcát annak, aki üti,
Mert nem taszít el
örökre az Úr.
Ha megszomorított is, irgalmaz
nagy kegyessége szerint.
Mert nem szívéből alázza meg
és szomorítja el az emberek fiait.
Amikor lábbal tiporják
amikor elferdítik az ember jogát
a Fölséges színe előtt,
amikor megcsalják az embert perében, az Úr ezt nem látja?
Ki az, aki csak szólt, és megtörtént?
Nem az Úr parancsolta-e meg?
Nem a Fölséges szájából ered-e
a rossz és a jó is?
Miért panaszkodik az élő ember,
a férfi a vétkei miatt?
„Vizsgáljuk meg útjainkat, kutassuk át,
és térjünk vissza az Úrhoz!
Emeljük fel szívünket kezünkkel együtt
Istenhez, aki az égben van!”
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Kiegészítő
újszövetségi olvasmányok
1Jn 4,15-21
Aki vallja, hogy „Jézus az Isten Fia”, abban Isten benne marad,
és ő Istenben. Mi, akik hittünk, megismertük a szeretetet,
amellyel Isten szeret bennünket. Szeretet az Isten; aki a
szeretetben marad, Istenben marad, és Isten őbenne. Isten
szeretete azzal lesz teljes bennünk, hogy az ítélet napján is
lesz bizalmunk. Mert amilyen ő, olyanok vagyunk mi is ezen a
világon. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja
a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem
tökéletes a szeretetben. Szeressünk tehát, mert Isten előbb
szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, és a
testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit
lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Az a parancsunk tőle,
hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.
2Tim 2,1-8b, 12
Fiam, légy tehát erős a Jézus Krisztusban levő kegyelem
által, és amit tőlem számos tanú által megerősítve hallottál,
bízd azt hűséges, mások tanítására is alkalmas emberekre.
Fáradozz, mint Krisztus Jézus jó katonája. Aki Istenért harcol,
nem bocsátkozik világi dolgokba, mert annak akar tetszeni,
akihez szegdött. A versenyző is csak akkor nyer koszorút, ha
szabályszerűen versenyez. A termésből elsősorban a fáradozó
földművest illeti a részesedés. Értsd meg, amit mondok: az Úr
megadja majd neked, hogy mindent megérts! Gondolj Jézus
Krisztusra, Dávid sarjára, aki feltámadt a halottak közül, mint
ahogy hirdeti az én evangéliumom. Ha vele együtt szenvedünk,
vele együtt uralkodni is fogunk.
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Tit 2,1b-8; 11-13
azt hirdesd, ami a józan tanításnak megfelel. Az időseknek azt,
hogy legyenek józanok, tisztességesek, egészségesek a hitben, a
szeretetben és a türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképpen
szent magaviseletűek legyenek, nem rágalmazók, nem a
sok bor rabjai, hanem tanítsanak a jóra, oktassák a fiatal
asszonyokat arra, hogy férjüket szeressék, gyermekeiket
kedveljék. Legyenek ezenkívül megfontoltak, tiszták, háziasak,
jóságosak, férjüknek engedelmesek, hogy ne káromolják
miattuk Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy buzdítsd, hogy józanok
legyenek. Mindenekelőtt te magad légy példakép a jótettekben;
a tanításban feddhetetlen és komoly. A szavad legyen józan,
megcáfolhatatlan, hogy az ellenfél megszégyenüljön, mivel
semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Megjelent ugyanis
Üdvözítő Istenünk kegyelme minden embernek, és arra oktat
minket, hogy tagadjuk meg az istentelenséget és a világi
vágyakat. Éljünk józanul, igazként, istenfélelemmel ezen
a világon, és várjuk a boldog reménységet, a nagy Isten és
Üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének eljövetelét.
1Pt 2,1-5. 11
Vessetek le hát minden gonoszságot, minden álnokságot és képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, és mint a most
született kisdedek, hamisítatlan szellemi tej után vágyakozzatok, hogy általa növekedjetek az üdvösségre, miután megízleltétek, milyen édes az Úr. Hozzá járultok, mint élő kőhöz, akit az
emberek elvetettek ugyan, de Isten kiválasztott és megtisztelt.
Ti is, mint élő kövek, felépültök rajta lelki házzá, szent papsággá lelki áldozatok bemutatására, amelyek kedvesek Istennek
Jézus Krisztus által. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és zarándokokat, tartózkodjatok a testi kívánságoktól,
amelyek a lélek ellen harcolnak.
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Gal 6,1-5
Testvérek, ha valakit valamilyen bűnben tetten is érnek, ti,
akik lelkiek vagytok, oktassátok az ilyet a szelídség szellemében; de ügyelj magadra, nehogy te is kísértésbe ess. Hordozzátok egymás terhét, s így teljesíteni fogjátok Krisztus
törvényét. Mert ha valaki valaminek tartja magát, holott semmi, félrevezeti önmagát. Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg,
és akkor csak önmagára nézve lesz dicsekednivalója, és nem
másra nézve. Mert mindenki a maga terhét fogja hordozni.
Róm 12,9-16
A szeretet legyen tettetés nélkül! Utáljátok a rosszat, s ragaszkodjatok a jóhoz! Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek egymás iránt gyengédek, a tisztelet dolgában egymással versengők, az igyekezetben nem lusták, lélekben buzgók:
az Úrnak szolgáltok! Legyetek örvendezők a reménységben,
béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban, támogassátok a szenteket szükségleteikben; gyakoroljátok a vendégszeretetet! Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok, és ne átkozzátok! Örüljetek az örvendezőkkel, és sírjatok
a sírókkal! Legyetek egyetértők egymás között, nem nagyravágyók, hanem együttérzők az alacsonyrendűekkel. Ne legyetek
bölcsek a magatok szemében!
Mt 16,24b-28
Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel a
keresztjét, és kövessen engem! Mert aki meg akarja menteni az
életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti az életét értem, az megtalálja. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot
megnyeri, de élete kárt vall? Mit adhat az ember cserébe az életéért? Mert eljön az Emberfia Atyja dicsőségében angyalaival
együtt, és akkor mindenkinek megfizet tettei szerint. Bizony,
mondom nektek, vannak az itt állók között néhányan, akik nem
ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az Emberfiát,
amint eljön országával.
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