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„AZ EGYHÁZ KÖRÜLTEKINTÕ GONDOSKO-
DÁSSAL ARRA TÖREKSZIK, HOGY A HÍVEK NE
CSAK MINT KÍVÜLÁLLÓK VAGY MINT NÉMA
SZEMLÉLÕK LEGYENEK JELEN A HIT MISZTÉ-
RIUMÁN, HANEM AZT A SZERTARTÁSOKON
ÉS IMÁDSÁGOKON KERESZTÜL JÓL MEGÉRT-
VE, A SZENT CSELEKMÉNYBEN TUDATOSAN,
ÁHÍTATTAL ÉS TEVÉKENYEN VEGYENEK
RÉSZT; TANULJANAK ISTEN IGÉJÉBÕL, ME-
RÍTSENEK ERÕT AZ ÚR TESTÉNEK TERÍTETT
ASZTALÁRÓL, ADJANAK HÁLÁT ISTENNEK, A
SZEPLÕTELEN ÁLDOZATOT NEMCSAK A PAP
KEZE ÁLTAL, HANEM VELE EGYÜTT FÖL-
AJÁNLVÁN TANULJÁK MEG ÖNMAGUKAT
FÖLAJÁNLANI, ÉS NAPRÓL NAPRA VÁLJANAK
EGGYÉ ISTENNEL ÉS EGYMÁSSAL A KÖZVETÍ-
TÕ KRISZTUS SEGÍTSÉGÉVEL, HOGY VÉGÜL
ISTEN LEGYEN MINDEN MINDENBEN.”

SACROSANCTUM CONCILIUM

A II. VATIKÁNI ZSINAT LITURGIKUS KONSTITÚCIÓJA, 48.
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RITUS INITIALES

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei,
et communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus
vobis.
Vagy:

Dominus vobiscum.
Püspöki misében:

Pax vobis.
Et cum spiritu tuo.

ACTUS PŒNITENTIALIS

Nagyböjtben és húsvéti idõben a szenteltvízhintés szertartása

pótolhatja.

Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus
ad sacra mysteria celebranda.

Itt csendes lelkiismeretvizsgálatot tartunk.

Confiteor Deo omnipotenti et vobis,
fratres, quia peccavi nimis cogitatione,
verbo, opere et omissione:

mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
Ideo præcor beatam Mariam semper
Virginem, omnes Angelos et Sanctos, et
vos, fratres, orare pro me ad Dominum
Deum nostrum.

BEVEZETÕ SZERTARTÁS

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

A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyais-
ten szeretete és a Szentlélek egyesítõ ereje legyen
mindnyájatokkal!

Az Úr legyen veletek!

Békesség veletek!
És a te lelkeddel.

BÛNBÁNATI SZERTARTÁS

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és
bánjuk meg bûneinket, hogy méltóképpen ünnepel-
hessük az Úr szent titkait!

Gyónom a mindenható Istennek és
nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat
vétkeztem gondolattal, szóval, cseleke-
dettel és mulasztással. 
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. 
Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor
Szeplõtelen Szûz Máriát, az összes angya-
lokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz,
Istenünkhöz. 
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Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis
peccatis nostris, perducat nos ad vitam æternam.
Amen.

KYRIE
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

GLORIA
GLORIA IN EXCELSIS DEO et in terra pax
hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glori-
ficamus te, gratias agimus tibi propter magnam
gloriam tuam, Domine Deus, Rex cælestis, Deus
Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine
Deus, Agnus Dei, Filius Patris:
qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis
peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu
solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris. Amen.

COLLECTA
Oremus.
…per omnia sæcula sæculorum.

Amen.

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa
meg bûneinket, és vezessen el az örök életre.
Amen.

KYRIE
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!
Krisztus, kegyelmezz!
Krisztus, kegyelmezz!
Uram, irgalmazz!
Uram, irgalmazz!

GLORIA
DICSÕSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK,
és a földön békesség a jóakaratú embereknek.
Dicsõítünk téged, áldunk téged, imádunk téged,
magasztalunk téged, hálát adunk neked nagy di-
csõségedért, Urunk és Istenünk, mennyei Király,
mindenható Atyaisten.
Urunk, Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és
Istenünk, Isten Báránya, az Atyának Fia:
te elveszed a világ bûneit, irgalmazz nekünk; te el-
veszed a világ bûneit, hallgasd meg könyörgésünket.
Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk.
Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te
vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlé-
lekkel együtt, az Atyaisten dicsõségében. Amen.

KÖNYÖRGÉS
Könyörögjünk!
…mindörökkön örökké.

Amen.
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LITURGIA VERBI

LECTIO PRIMA

PSALMUS RESPONSORIUS

LECTIO SECUNDA

ALLELUIA
Erre mindnyájan felállnak.

EVANGELIUM
Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.
Lectio sancti Evangelii secundum N.

Gloria tibi, Domine.

… Verbum Domini.
Laus tibi, Christe.

HOMILIA
A hívek és szolgálattevõk leülnek.

CREDO
Amennyiben kórus énekli, mindnyájan ülve hallgatják.

CREDO IN UNUM DEUM, Patrem omnipo-
tentem, factorem cæli et terræ, visibilium omnium
et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium
Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia
sæcula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de
Deo vero. 

AZ IGE LITURGIÁJA

OLVASMÁNY

VÁLASZOS ZSOLTÁR

SZENTLECKE

ALLELUJA (EVANGÉLIUM ELÕTTI ÉNEK)

EVANGÉLIUM
Az Úr legyen veletek!

És a te lelkeddel!
Evangélium Szent N. könyvébõl.

Dicsõség neked, Istenünk!

… Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus.

HOMÍLIA

CREDO

HISZEK AZ EGY ISTENBEN, mindenható
Atyában, mennynek és földnek, minden látható-
nak és láthatatlannak Teremtõjében.
Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten
egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idõ
kezdete elõtt. 
Isten az Istentõl, Világosság a Világosságtól, való-
ságos Isten a valóságos Istentõl.
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Genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt. 
Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de cælis.

Mindnyájan mélyen meghajolnak, Urunk megtestesülésének

és születésének ünnepén térdet hajtanak.

ET INCARNATUS EST DE SPIRITU
SANCTO EX MARIA VIRGINE, ET
HOMO FACTUS EST.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato pas-
sus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et
ascendit in cælum, sedet ad dexteram Patris. Et
iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et
mortuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivifican-
tem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum
Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas. 

Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam
Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remis-
sionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem
mortuorum, et vitam venturi sæculi. Amen.

Született, de nem teremtmény, az Atyával egylé-
nyegû; és minden általa lett. 
Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott
a mennybõl.

MEGTESTESÜLT A SZENTLÉLEK ERE-
JÉBÕL SZÛZ MÁRIÁTÓL, ÉS EMBERRÉ
LETT. 
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett és eltemették. 
Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, föl-
ment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de új-
ra eljön dicsõségben, ítélni élõket és holtakat, és or-
szágának nem lesz vége. 

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetõnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik; akit éppúgy
imádunk és dicsõítünk, mint az Atyát és a Fiút. 
Õ szólt a próféták szavával. 

Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anya-
szentegyházban, vallom az egy keresztséget a bû-
nök bocsánatára, várom a holtak feltámadását és
az eljövendõ örök életet. Amen.
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LITURGIA
EUCHARISTIÆ

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium
acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

Suscipiat Dominus sacrificium de
manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque nost-
ram totiusque Ecclesiæ suæ sanctæ.

ORATIO SUPER OBLATA
A pap kitárt karral végzi a fölajánlási könyörgést. A nép feleli rá:

Amen.

PREX EUCHARISTICA

PRÆFATIO
A változó szövegû prefáció hálát ad az üdvösség mûvéért, és

megénekli az ünnep központi gondolatát.

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

Sursum corda. 
Habemus ad Dominum. 

Gratias agamus Domino Deo nostro. 
Dignum et iustum est. 

… sine fine dicentes:

SANCTUS
SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth. Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis. 
BENEDICTUS qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

AZ EUCHARISZTIA
LITURGIÁJA

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves
legyen a mindenható Atyaisten elõtt.

Fogadja el az Úr kezedbõl az áldoza-
tot nevének dicséretére és dicsõségére,
mindannyiunk és az egész Anyaszentegy-
ház javára.

FELAJÁNLÁSI KÖNYÖRGÉS

Amen.

AZ EUCHARISZTIKUS IMA

PREFÁCIÓ

Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel.

Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.

Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos.

SANCTUS
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség
Ura, Istene. Dicsõséged betölti a mennyet és a föl-
det. Hozsanna a magasságban. 
Áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a ma-
gasságban. 
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CANON ROMANUS
Gyakran helyettesíti a III. kánon (ld. 11. o.), vagy más

eucharisztikus ima.

Te igitur, clementissime Pater, per Iesum Christum,
Filium tuum, Dominum nostrum, supplices roga-
mus ac petimus, uti accepta habeas et benedicas ✠
hæc dona, hæc munera, hæc sancta sacrificia illibata. 

In primis, quæ tibi offerimus pro Ecclesia tua sanc-
ta catholica: quam pacificare, custodire, adunare
et regere digneris toto orbe terrarum: una cum
famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et
omnibus orthodoxis atque catholicæ et apostolicæ
fidei cultoribus. Memento, Domine famulorum
famularumque tuarum (N. et N.)

Et omnium circumstantium, quorum tibi fides
cognita est et nota devotio, pro quibus tibi offe-
rimus: vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis,
pro se suisque omnibus: pro redemptione anima-
rum suarum, pro spe salutis et incolumitatis suæ:
tibique reddunt vota sua æterno Deo, vivo et vero.

Communicantes, et memoriam venerantes, in
primis gloriosæ semper Virginis Mariæ, Genetricis
Dei et Domini nostri Iesu Christi: sed et beati
Ioseph, eiusdem Virginis Sponsi, et beatorum
Apostolorum ac Martyrum tuorum, Petri et Pauli,
Andreæ, (Iacobi, Ioannis, Thomæ, Iacobi, Philippi,
Bartholomæi, Matthæi, Simonis et Thaddæi: Lini,
Cleti, Clementis, Xysti, Cornelii, Cypriani,
Laurentii, Chrysogoni, Ioannis et Pauli, Cosmæ et
Damiani) et omnium Sanctorum tuorum; quo-
rum meritis precibusque concedas, ut in omnibus
protectionis tuæ muniamur auxilio. 
(Per Christum Dominum nostrum. Amen.)

RÓMAI KÁNON

Könyörögve kérünk tehát, jóságos Atyánk, Fiad, a
mi Urunk, Jézus Krisztus által: fogadd el és áldd ✠
meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a
szent és tiszta áldozatot. 

Elsõsorban szent és katolikus Egyházadért ajánljuk
fel neked: tartsd meg békében, õrizd meg egység-
ben, és vezesd az egész földkerekségen szolgáddal,
N. pápánkkal, N. fõpásztorunkkal, és mindazok-
kal, akik az egyetemes és apostoli hitet hûségesen
õrzik és vallják. Emlékezzél meg, Urunk, szolgáid-
ról, (N. és N.-rõl.) (Csend)

Emlékezzél meg minden jelenlévõrõl is, akiknek hi-
tét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsõítõ ál-
dozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják ön-
magukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvös-
ségük és épségük reményében, és hódolatukat bemu-
tatják neked, az örök, élõ és igaz Istennek.

A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk 
mindenekelõtt a dicsõséges, mindenkor Szûz Mári-
áról, Istenünk és Urunk, Jézus Krisztus édesanyjá-
ról, valamint Szent Józsefrõl, a Szent Szûz jegye-
sérõl; Péter és Pál, András, Jakab, János, Tamás,
(Jakab, Fülöp, Bertalan, Máté, Simon és Tádé)
apostolaidról; (Linusz, Klétusz, Kelemen, Szixtusz,
Kornél, Ciprián, Lõrinc, Krizogon, János és Pál,
Kozma és Damján) vértanúidról és minden szen-
tedrõl. Az õ érdemeikért és könyörgésükre add,
hogy mindenben érezzük oltalmadat. 
(Krisztus, a mi Urunk által. Amen.)
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Hanc igitur oblationem servitutis nostræ, sed et
cunctæ familiæ tuæ, quæsumus, Domine, ut placa-
tus accipias: diesque nostros in tua pace disponas,
atque ab æterna damnatione nos eripi et in electo-
rum tuorum iubeas grege numerari. 
(Per Christum Dominum nostrum. Amen.)
Itt a hívek és a szolgálattevõk letérdelnek.

Quam oblationem tu, Deus, in omnibus, quæ-
sumus, benedictam, adscriptam, ratam, ratio-
nabilem, acceptabilemque facere digneris: ut nobis
Corpus et Sanguis fiat dilectissimi Filii tui,
Domini nostri Iesu Christi.

Qui, pridie quam pateretur, accepit panem in
sanctas ac venerabiles manus suas, et elevatis oculis
in cælum ad te Deum Patrem suum omnipoten-
tem, tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque
discipulis suis, dicens: 
ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC
OMNES: HOC EST ENIM CORPUS
MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADETUR.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et
hunc præclarum calicem in sanctas ac venerabiles
manus suas, item tibi grtias agens benedixit, de-
ditque discipulis suis, dicens: ACCIPITE ET
BIBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM
CALIX SANGUINIS MEI, NOVI ET ÆTER-
NI TESTAMENTI, QUI PRO VOBIS ET
PRO MULTIS EFFUNDETUR IN REMIS-
SIONEM PECCATORUM. HOC FACITE
IN MEAM COMMEMORATIONEM.

Mysterium fidei. 
Mortem tuam annuntiamus, Domine, et tu-
am resurrectionem confitemur, donec venias.
Itt a hívek leülnek.

Kérünk tehát, Istenünk, ezt az áldozati adományt
fogadd el kegyesen tõlünk, szolgáidtól és házad
egész népétõl. Irányítsd a te békédben életünk nap-
jait, ments meg minket az örök kárhozattól, és végy
fel választottaid körébe. 
(Krisztus, a mi Urunk által. Amen.)

Áldd meg, Istenünk, bõséges áldásoddal ezt az ál-
dozati adományt, tedd rendelésed szerint magad-
hoz méltóvá és elõtted kedvessé, hogy legyen ez szá-
munkra szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, Jézus
Krisztusnak teste és vére.

Õ ugyanis szenvedésének elõestéjén tiszteletreméltó
szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre
emelte, tehozzád, az Istenhez, mindenható Atyjá-
hoz, majd hálát adva áldást mondott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MIND-
NYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM,
MELY ÉRTETEK ADATIK.
A vacsora után ugyanígy tiszteletreméltó szent kezé-
be vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát
adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt:
VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MIND-
NYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN VÉREM
KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. 
EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS MINDENKIÉRT
KIONTATIK A BÛNÖK BOCSÁNATÁRA.
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKE-
ZETEMRE.

Íme, hitünk szent titka!
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel
valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. 
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Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs
tua sancta, eiusdem Christi, Filii Tui, Domini nost-
ri, tam beatæ passionis, necnon et ab inferis resurrec-
tionis, sed et in cælos gloriosæ ascensionis: offerimus
præclaræ maiestati tuæ de tuis donis ac datis hostiam
puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam,
Panem sanctum vitæ æternæ et Calicem salutis perpetuæ. 
Supra quæ propitio ac sereno vultu respicere
digneris: et accepta habere, siculti accepta habere
dignatus es munera pueri tui iusti Abel, et sacrifi-
cium Patriarchæ nostri Abrahæ, et quod tibi
obtulit summus sacerdos tuus Melchisedech, sanc-
tum sacrificium, immaculatam hostiam.

Supplices te rogamus, omnipotens Deus: iube hæc
perferri per manus sancti Angeli tui in sublime
altare tuum, in conspectu divinæ maiestatis tuæ; 
ut quotquot ex hac altaris participatione sacro-
sanctum Filii tui Corpus et Sanguinem sumpse-
rimus, omni benedictione cælesti ✠ et gratia replea-
mur. (Per Christum Dominum nostrum. Amen.)

Memento etiam, Domine, famulorum famula-
rumque tuarum (N. et N.) qui nos præcesserunt
cum signo fidei, et dormiunt in somno pacis.
Ipsis, domine, et omnibus in Christo quiescentibus,
locum refrigerii, lucis et pacis, ut indulgeas, depre-
camur. 
(Per Christum Dominum nostrum. Amen.)

Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multi-
tudine miserationum tuarum sperantibus, partem
aliquam et societatem donare digneris cum tuis
sanctis Apostolis et Martyribus: cum Ioanne, Ste-
phano, Matthia, Barnaba, (Ignatio, Alexandro,
Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha,

Megemlékezünk ezért, Istenünk, mi, a te szolgáid
és a te szent néped, Fiadnak, Krisztus Urunknak
áldott szenvedésérõl, a halálból való feltámadásá-
ról, dicsõséges mennybemenetelérõl, és ajándékaid-
ból felajánljuk magasztos Fölségednek ezt a tiszta,
szent és szeplõtelen áldozati adományt: az örök élet
szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. 
Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint
elfogadtad igaz szolgádnak, Ábelnek ajándékát,
õsatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a
szent és szeplõtelen áldozati adományt, amelyet fõ-
papod, Melkizedek mutatott be neked. 

meghajolva: Könyörögve kérünk, mindenható Iste-
nünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei
oltárodra isteni Fölséged színe elé, hogy mi, akik
errõl az oltárról Fiad szentséges testében és vérében
részesülünk, minden mennyei ✠ áldással és kegye-
lemmel elteljünk. 
(Krisztus, a mi Urunk által. Amen.)

Emlékezzél meg, Urunk, (N. és N.) szolgáidról,
akik a hit jelével elõttünk távoztak el az élõk sorá-
ból, és a béke álmát alusszák. (Csend)

Kérünk, Urunk, hogy nekik, és minden Krisztus-
ban elhunyt hívõnek add meg a boldogságot, a vi-
lágosságot és a békét a te országodban.
(Krisztus, a mi Urunk által. Amen.)

Nekünk is, bûnös szolgáidnak, akik irgalmad bõsé-
gében bizakodunk, adj kegyesen közösséget szent
apostolaiddal és vértanúiddal: Jánossal, Istvánnal,
Mátyással, Barnabással, Ignáccal, Sándorral,
Marcellinnal, Péterrel, Felicitásszal, Perpétuával,
Ágotával, Lúciával, Ágnessel, Cecíliával, Anasz-
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Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia) et omnibus Sanctis
tuis: intra quorum nos consortium, non æstimator
meriti, sed veniæ, quæsumus, largitor admitte.
Per quem hæc omnia, Domine, semper bona creas,
sanctificas, vivificas, benedicis, et præstas nobis.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis
honor et gloria per omnia sæcula sæculorum.

Amen. (folytatás a 13. oldalon)

CANON III.
Vere Sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis
a te condita creatura, quia per Filium tuum,
Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti
operante virtute, vivificas et sanctificas universa,
et populum tibi congregare non desinis, ut a solis
ortu usque ad occasum oblatio munda offeratur
nomini tuo.
Itt mindnyájan letérdelnek.

Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut hæc
munera, quæ tibi sacranda detulimus, eodem
Spiritu sanctificare digneris, ut Corpus ✠ et
Sanguis fiant Filii tui Domini nostri Iesu Christi,
cuius mandato hæc mysteria celebramus.

Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem,
et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque dis-
cipulis suis dicens:
ACCIPITE ET MANDUCATE EX HOC
OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM,
QUOD PRO VOBIS TRADETUR.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens cali-
cem, et tibi gratias agens benedixit, deditque dis-
cipulis suis dicens:

táziával és minden szenteddel; és kérünk, bár meg
nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be
minket szentjeid körébe. 
Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor
Krisztus, a mi Urunk által teremted, szenteled
meg, élteted, áldod meg és adod nékünk. 

Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atya-
isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és
dicsõség mindörökkön örökké. 

Amen.

III. KÁNON
Valóban szent vagy, Istenünk, és méltán dicsõít té-
ged alkotásod, az egész teremtett világ, mert Fiad,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által, a Szentlélek ere-
jével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyûj-
tesz magad köré szüntelen, hogy napkelettõl nap-
nyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. 

Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által
szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste ✠
és vére legyen Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent tit-
kokat ünnepeljük. 

Õ ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, ke-
zébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mon-
dott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: 
VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK EBBÕL MIND-
NYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN TESTEM,
MELY ÉRTETEK ADATIK. 
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és
neked hálát adva áldást mondott, majd tanítvá-
nyainak adta, és így szólt: 
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ACCIPITE ET BIBITE EX EO OMNES:
HIC EST ENIM CALIX SANGUINIS MEI
NOVI ET ÆTERNI TESTAMENTI, QUI
PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDE-
TUR IN REMISSIONEM PECCATORUM.
HOC FACITE IN MEAM COMMEMORA-
TIONEM.

Mysterium fidei.
Mortem tuam annuntiamus, Domine,

et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

Memores igitur, Domine, eiusdem Filii tui salu-
tiferæ passionis necnon mirabilis resurrectionis et
ascensionis in cælum, sed et præstolantes alterum
eius adventum, offerimus tibi, gratias referentes,
hoc sacrificium vivum et sanctum.

Respice, quæsumus, in oblationem Ecclesiæ tuæ et,
agnoscens Hostiam, cuius voluisti immolatione
placari, concede, ut qui Corpore et Sanguine Filii
tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum
corpus et unus spiritus inveniamur in Christo.

Ipse nos tibi perficiat munus æternum, ut cum elec-
tis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis
cum beatissima Virgine, Dei Genetrice, Maria,
cum beatis Apostolis tuis et gloriosis Martyribus et
omnibus Sanctis, quorum intercessione perpetuo
apud te confidimus adiuvari.

Hæc Hostia nostræ reconciliationis proficiat, quæ-
sumus, Domine, ad totius mundi pacem atque
salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra,
in fide et caritate firmare digneris cum famulo tuo

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK EBBÕL MIND-
NYÁJAN, MERT EZ AZ ÉN VÉREM
KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ.
EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS MINDENKIÉRT
KIONTATIK A BÛNÖK BOCSÁNATÁRA. 
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKE-
ZETEMRE.

Íme, hitünk szent titka: 
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel

valljuk föltámadásodat, amíg el nem
jössz.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy
Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan fel-
támadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét
várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élõ és
szent áldozatot.

Tekints, kérünk, Egyházad áldozati adományára,
ismerd föl benne Fiad áldozatát, amely által kien-
gesztelõdni akartál. Add, hogy mi, akik az õ testét
és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve
egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. 

Õ tegyen minket neked szentelt örök áldozattá,
hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal: elsõ-
sorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szûz Mári-
ával, szent apostolaiddal, a dicsõséges vértanúkkal,
és minden szenttel együtt. Az õ közbenjárásukban
bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. 

Kérünk, Istenünk, hogy engesztelõ áldozatunk
hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erõ-
sítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját
járó Egyházadat: szolgádat, N. pápánkat és N.
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Papa nostro N. et Episcopo nostro N., cum episco-
pali ordine et universo clero et omni populo acqui-
sitionis tuæ.
Votis huius familiæ, quam tibi astare voluisti,
adesto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos
tibi, clemens Pater, miseratus coniunge.

Fratres nostros defunctos et omnes, qui tibi pla-
centes, ex hoc sæculo transierunt, in regnum tuum
benignus admitte, ubi fore speramus, ut simul glo-
ria tua perenniter satiemur, Per Christum
dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta
largiris. 

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso est tibi Deo Patri
omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis
honor et gloria per omnia sæcula sæculorum.

Amen.

RITUS COMMUNIONIS

ORATIO DOMINI
Præceptis salutaribus moniti, et divina institutione
formati, audemus dicere:

Pater noster, qui es in cælis, sancti-
ficetur nomen tuum; adveniat regnum
tuum; fiat voluntas tua, sicut in cælo et in
terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis
hodie; et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nost-
ris: et ne nos inducas in tentationem, sed
libera nos a malo.
Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis,
da propitius pacem in diebus nostris, ut, ope mi-

püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és
egész megváltott népedet. 

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te
akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos Atyánk,
vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóró-
dott valamennyi gyermekedet. 

Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a
te kegyelmedben költöztek el ebbõl a világból, fo-
gadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk
szerint, dicsõségedben velük együtt mi is örökre
gazdagon részesülünk Krisztus, a mi Urunk által,
mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Õáltala, õvele és õbenne a tiéd, mindenható Atya-
isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és
dicsõség mindörökkön örökké. 

Amen.

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA

AZ ÚR IMÁDSÁGA
Üdvözítõnk parancsára, és isteni tanítása szerint
így imádkozunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te
országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mi-
képpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezõknek, és ne vígy minket kísértés-
be, de szabadíts meg a gonosztól.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól;
adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból
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sericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus semper
liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes
beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

Quia tuum est regnum et potestas, et
gloria in sæcula. 

RITUS PACIS
Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis:
Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis: ne
respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ tuæ;
eamque secundum voluntatem tuam pacificare et
coadunare digneris. 
Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. 

Amen. 
Pax Domini sit semper vobiscum. 

Et cum spiritu tuo. 
Offerte vobis pacem. 
Ezután mindnyájan kézfogással vagy a béle más jelével kö-

szöntik egymást.

AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem!

COMMUNIO
Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.
Beati qui ad cenam Agni vocati sunt. 

Domine, non sum dignus ut intres
sub tectum meum: sed tantum dic verbo,
et sanabitur anima mea. 

mindenkor bûn és baj nélkül éljünk, míg remény-
kedve várjuk az örök boldogságot és Üdvözítõnk-
nek, Jézus Krisztusnak dicsõséges eljöttét.

Mert tiéd az ország, a hatalom és a
dicsõség mindörökké. Amen.

A BÉKE SZERTARTÁSA
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostola-
idnak: Békességet hagyok rátok, az én békémet
adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egy-
házad hitét, õrizd meg szándékod szerint békében,
és add meg teljes egységét. 
Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Amen. 
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor!

És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével! 

AGNUS DEI
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: irgal-
mazz nekünk! 
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: irgal-
mazz nekünk! 
Isten Báránya, te elveszed a világ bûneit: adj ne-
künk békét!

SZENTÁLDOZÁS
Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bû-
neit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az
Isten Báránya.

Uram, nem vagyok méltó, hogy haj-
lékomba jöjj, hanem csak egy szóval
mondd, és meggyógyul az én lelkem. 
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POSTCOMMUNIO

Oremus. 
...per Christum Dominum nostrum.

Amen. 

RITUS CONCLUSIONIS

BENEDICTIO

Dominus vobiscum. 
Et cum spiritu tuo. 

A püspök hozzáteszi:

Sit nomen Domini benedictum!
Ex hoc nunc et usque in sæculum!

Adiutorium nostrum in nomine Domini!
Qui fecit cælum et terram!

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, ✠ et Filius,
et Spiritus Sanctus. 

Amen.

DIMISSIO

Ite, missa est.
(húsvéti idõben: Alleluia, alleluia)

Deo gratias. 
(húsvéti idõben: Alleluia, alleluia.) 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Könyörögjünk!
...Krisztus, a mi Urunk által.

Amen. 

BEFEJEZÕ SZERTARTÁS

ÁLDÁS

Az Úr legyen veletek. 
És a te lelkeddel.

Legyen áldott az Úr neve!
Most és mindörökké!

Az Úr a mi segítségünk!
Aki az eget és a földet alkotta.

Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: 
az Atya, ✠ a Fiú, és a Szentlélek!

Amen.

ELBOCSÁTÁS

A szentmise véget ért, menjetek békével.
(Alleluja, alleluja)

Istennek legyen hála.
(Alleluja, alleluja)
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SZENTMISÉK
HÉTKÖZNAP:

600 RORÁTE – csak adventi köznapokon

700, 830 CSENDES – a Loretói kápolnában

1800 ORGONÁS – a Népoltárnál

VASÁRNAP:
700 CSENDES

830 ORGONÁS

1000 LATIN NYELVÛ, ZENÉS NAGYMISE

1200 ORGONÁS

1800 ORGONÁS

GYÓNTATÁS
HÉTKÖZNAP: AZ ESTI SZENTMISÉK ALATT

ELSÕPÉNTEKEN 17 ÓRÁTÓL

VASÁRNAP: MINDEN SZENTMISE ALATT

VESPERÁS
MINDEN SZERDA ESTE 1830-KOR A SZEN-

TÉLYBEN ÉNEKELT ESTI DICSÉRET

MINDEN HÓNAP HARMADIK PÉNTEKJÉN

ESTE 1730-KOR ESTI DICSÉRET AZ

ALTEMPLOMBAN A SZENTATYA SZÁNDÉKÁRA

LITÁNIÁK
ELSÕPÉNTEKEN, VALAMINT MINDEN SZOM-

BATON ÉS VASÁRNAP ESTE 1730-KOR.
MÁJUSBAN A HÉT MINDEN NAPJÁN ESTE

1730-KOR, 
OKTÓBERBEN MINDEN NAP A 1715-KOR

KEZDÕDÕ RÓZSAFÜZÉRHEZ KAPCSOLÓDÓAN

RÓZSAFÜZÉR
MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN ESTE 1730-KOR.
OKTÓBER MINDEN NAPJÁN ESTE 1715-KOR.

KERESZTÚT
NAGYBÖJT PÉNTEKJEIN 1715-KOR, 
NAGYPÉNTEKEN DÉLUTÁN 15 ÓRAKOR

TEMPLOMUNK ÉNEK- ÉS ZENEKARA,
amely 1688-tól folyamatosan mûködik, Magyaror-
szág legrégebbi zenei együttese. Tevékenységének
középpontjában mindenkor a liturgikus szolgálat áll.
Vasárnap délelõtt 10 órakor, az ünnepélyes, latin
nyelvû nagymisén évente mintegy 20-25 alkalom-
mal zenekaros mûvek csendülnek fel, a többi vasár-
napon az kórus orgonakísérettel énekel. A vasárna-
pi miséken túl az együttes más alkalmakkor is sze-
repel (Nagyhét, ünnepek, egyházzenei hangverse-
nyek, esküvõk, temetések, gyászmisék, vendégsze-
replések, stb.), így az évi fellépések száma 70-80 kö-
zött mozog.
Mind az énekkarba, mind a zenekarba várjuk új
tagok jelentkezését személyesen, a vasárnapi zenés
mise után, a templom karzatán.

PLÉBÁNIÁNK LELKIPÁSZTORAI
a plébánia épületében (Országház utca 14.)
érhetõk el hétfõtõl péntekig 10-12 és 15-17 óráig 
a 489-0716-os telefonszámon vagy személyesen. 

E-mail: plebania@matyas-templom.hu
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Kérjük, a füzetet hagyja a padon. Amennyiben szeretné elvinni,
szíveskedjék 200.- Ft adománnyal támogatni pótlásának költségeit.


