Lektor: Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébõl.
Testvéreim! Aki test szerint él,
nem lehet kedves Isten elõtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten Lelke lakik
bennetek. De akiben nem lakik
Krisztus Lelke, az nem Krisztusé.
Ha Krisztus bennetek lakik, jóllehet a test a bûn miatt halott, a lélek a
megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki
feltámasztotta Jézust a halálból, Õ,
aki Krisztust feltámasztotta a halottak
közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó Lelke által.
Ez az Isten igéje.
Hívek: Istennek legyen hála.
EVANGÉLIUM ELÕTTI VERS
Dicsõítés: Jézus, halljad a hála dalát!
Jézus mondja: † ,,Én vagyok a feltámadás és az élet: * aki bennem hisz,
nem hal meg örökre.”
Dicsõítés: Jézus, halljad a hála dalát!
Jn 11,25a és 26
6. tónus
EVANGÉLIUM
(Jn 11,1–45)
Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: † Evangélium Szent János
könyvébõl.
Hívek: Dicsõség neked, Istenünk!
Abban az idõben:
Lázár beteg volt Betániában, Máriának
és nõvérének, Mártának a falujában. Ez
a Mária kente meg az Urat mirhával, és
törölte meg lábait a hajával. A beteg
Lázár, az õ testvérük volt.
A két leánytestvér megüzente Jézusnak: ,,Uram, nézd, beteg, akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt,
így szólt: ,,Ez a betegség nem halálos,
hanem Isten dicsõségére fog szolgálni,
hogy az Isten Fia megdicsõüljön.”
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Jézus szerette õket: Mártát, Máriát
és Lázárt. Amikor tehát meghallotta,
hogy Lázár beteg, két napig ott idõzött
még, ahol volt, azután így szólt a tanítványokhoz: ,,Menjünk el ismét
Judeába?”
A tanítványok ezt mondták neki:
,,Mester, most akartak megkövezni a
zsidók, és te megint odamégy?” Jézus
ezt felelte: ,,Nem tizenkét órája van a
nappalnak? Aki nappal jár, nem botlik
el, mert látja a világ világosságát. De
aki éjszaka jár, elbotlik, mert hiányzik
belõle a világosság.” Ezt mondta, azután hozzátette: ,,Lázár, a mi barátunk
elaludt. De én megyek és fölkeltem.” A
tanítványok így szóltak: ,,Uram, ha elaludt, akkor meggyógyul.”
Jézus Lázár haláláról beszélt, õk
azonban azt hitték, hogy az álomba merülésre gondol. Erre Jézus nyíltan megmondta nekik: ,,Lázár meghalt. És
hogy nem voltam ott, örömömre szolgál miattatok, hogy higgyetek. Most
azonban induljunk hozzá!”
Tamás, akinek Iker volt a mellékneve, így szólt tanítványtársaihoz: ,,Menjünk, és haljunk meg mi is vele együtt!”
Amikor Jézus megérkezett, Lázár
már négy napja a sírban feküdt. Betánia
Jeruzsálem közelében volt, mintegy tizenöt stádiumra (fél óra járásnyira). Így
sok zsidó jött Máriához és Mártához,
hogy vigasztalják õket testvérük miatt.
Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon
maradt. Márta így szólt Jézushoz:
,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem! De tudom, hogy
most is, bármit kérsz Istentõl, megadja
neked.” Jézus ezt felelte neki: ,,Testvéred fel fog támadni!” Erre Márta így
szólt: ,,Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.”
Jézus folytatta: ,,Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még
ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és

hisz énbennem, az nem hal meg örökre.
Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki:
,,Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a
Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!”
E szavak után elment és hívta a testvérét, Máriát. Halkan odaszólt neki:
,,Megjött a Mester, és hív téged!” Ennek hallatára õ rögtön fölkelt, és Jézushoz sietett. Jézus ugyanis még nem ért
be a faluba, hanem azon a helyen volt,
ahol Mártával találkozott.
A zsidók pedig, akik Máriával együtt
a házban voltak és vigasztalták õt, amikor
látták, hogy Mária gyorsan fölkel és kimegy, utána siettek. Azt gondolták, hogy
a sírhoz megy, hogy ott kisírja magát.
Amikor Mária odaért, ahol Jézus volt,
és meglátta õt, e szavakkal borult lábaihoz: ,,Uram, ha itt lettél volna, nem halt
volna meg a testvérem!”
Mikor Jézus látta, hogy Mária sír, és
hogy a vele jött zsidók is sírnak, lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte: ,,Hova temettétek?” Azok így
szóltak: „Jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték: ,,Nézzétek, mennyire szerette
õt!” Némelyek azonban így szóltak: ,,Õ,
aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghaljon?”
Jézus pedig, még mindig mélyen
megrendülve a sírhoz ment, amely egy
kõvel elzárt barlang volt. Jézus így
szólt: ,,Vegyétek el a követ!” Márta, az
elhunyt testvére megjegyezte: ,,Uram,
már szaga van, hiszen negyednapos.”
Jézus ezt válaszolta neki: ,,Mondtam
már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsõségét!” Elvették tehát a követ.
Jézus az égre emelte szemét, és így
szólt: ,,Atyám, hálát adok neked, hogy
meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy
mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék:
te küldöttél engem!”
E szavak után Jézus hangos szóval
kiáltotta: ,,Lázár, jöjj ki!” A halott azon-

nal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendõvel, amelyet
fejére csavartak. Jézus megparancsolta:
,,Oldjátok fel, hogy járni tudjon!”
A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett.
Ezek az Evangélium igéi.
Hívek: Áldunk téged, Krisztus!
HITVALLÁS
Hiszek (az) egy Istenben...
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi
Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár
feltámasztásával megmutatta, hogy
õ a Feltámadás és az Élet!
Lektor: Hogy Egyházad szentségei
által minél többen életre támadjanak
a lelki halálból!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg
minket!
Lektor: Hogy az élet szolgálatában a
népek összefogjanak a háborúk, a
járványok és az éhínség leküzdésére!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Hogy mindnyájan erõt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitébõl!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Hogy betegeink idõben részesüljenek Jézus vigasztalásában és
szentségeinek kegyelmében!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Hogy Jézus szavai erõsítsenek meg bennünket, amikor szeretteinket gyászoljuk!
Hívek: Kérünk téged…
Pap: Mennyei Atyánk! Te szent Fiadat
az élet és a halál Urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk
után részünk legyen az örök életben.
Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
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1. LÉPÉS: ITT HAJTSA ÖSSZE!
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Mi Atyánk...
Pap: Az Úr békéje legyen veletek
mindenkor!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Köszöntsétek egymást a béke
jelével!
Hívek: Legyen békesség köz tünk mindenkor!
Pap: Íme hitünk szent titka.
Hívek: Halálodat hirdetjük, Urunk,
és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz.
(Ho 57)

KIVONULÁSI ÉNEK (Ho 74)
1. Ó Jézus, Jézus, ó lankadt Jézus,
Istennek vérzõ Fia!
Tûrés példája, szentség formája,
Ó lelkünk drága díja!
Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek!
Hívek: Ámen.
Pap: A szentmise véget ért, menjetek békével!
Hívek: Istennek legyen hála!

Befejezõ rész
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Pap: Kérünk, mindenható Istenünk,
add, hogy mindig élõ tagjai maradjunk szent Fiadnak, akinek testét és
vérét magunkhoz vettük. Aki él és
uralkodik mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.
1. Krisztus teste és szent vére,
Angyaloknak étele,
Elevenen van itt jelen
A kenyér és bor színben.
Boruljunk le és rettegve
Imádjuk e Fölséget,
Az Oltáriszentséget.
ÁLDOZÁSI ÉNEK

2. LÉPÉS: ITT HAJTSA ÖSSZE!

ÁTVÁLTOZTATÁS
PREFÁCIÓ
Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Emeljük fel szívünket!
Hívek: Fölemeltük az Úrhoz.
Pap: Adjunk hálát Urunknak,
Istenünknek!
Hívek: Méltó és igazságos.
Pap: (Mert) Valóban méltó...
Hívek: Szent vagy, szent vagy…
Pap: Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet
tisztítsa meg ennek az áldozatnak ereje, miután a keresztény hit tanításában
részesültek. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
5. Az áldozat az oltáron
Most megújul csendben itt,
Melyet értünk a keresztfán
Jézus egykor végbevitt.
Drága vére bõ harmatja
Mi lelkünket mosogatja,
Amit a bûn elrútít.
FELAJÁNLÁSI ÉNEK

Az áldozat liturgiája

(Ho 118)

Isten Báránya...
Pap: Íme, az Isten Báránya, íme, aki
elveszi a világ bûneit. Boldogok,
akiket meghív asztalához Jézus, az
Isten Báránya.
Hívek: Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj, hanem csak
egy szóval mondd, és meggyógyul
az én lelkem.

OLVASMÁNY (Ez 37,12b–14)
Olvasmány Ezekiel próféta könyvébõl.
Így szólt az Úr Ezekiel prófétához:
,,Jövendölj és így beszélj népemhez: Ezt mondja az Úr, az Isten: »Íme,
kinyitom sírjaitokat és kihozlak titeket
sírjaitokból, én népem, és elvezetlek
Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat és kihozlak bennete-

Az Ige liturgiája
KÖNYÖRGÉS
Pap: Urunk, Istenünk, segíts minket,
hogy életünkben az a fáradhatatlan
szeretet vezessen, amellyel Krisztus
szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.
URAM, IRGALMAZZ!
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY
Gyónom a mindenható Istennek...
KÖSZÖNTÉS
KEZDÕÉNEK (Ho 57)
1. Buzgó szívvel ünnepeljük
Üdvözítõnk kínjait,
Szívtörõdve elkísérjük
Golgotára lépteit.
Ó kegyelmek fõkegyelme,
Mely miránk, nagy bûnösökre,
Vére által árad itt.

Bevezetõ rész

SZENTLECKE (Róm 8,8–11)
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1 D2 tónus
Válasz: Az Úrnál az irgalom, * és bõséges a megváltás nála.
7. vers
Elõénekes: A mélységbõl kiáltok, Uram,
hozzád, * Istenem, hallgass a szómra.
Füled figyeljen fel * könyörgõ
szavamra.
Hívek: Az Úrnál az irgalom…
Elõénekes: Ha számon tartod a vétkeket, Uram, * Uram, ki az, aki elõtted megállhat?
De nálad bocsánatot nyer a vétek, *
ezért félve tisztelünk téged.
Hívek: Az Úrnál az irgalom…
Elõénekes: Tebenned remélek, Uram, *
és igédben reménykedik lelkem.
Lelkem várja az Urat, * jobban, mint
éji õr a hajnalt.
Hívek: Az Úrnál az irgalom…
Elõénekes: Jobban, mint éji õr a hajnalt, * várja az Urat Izrael.
Mert az Úrnál az irgalom, † és bõséges a megváltás nála, * õ váltja meg
Izraelt minden bûnétõl.
Hívek: Az Úrnál az irgalom…
VÁLASZOS ZSOLTÁR
(129,1–2.3–4ab.4c–6.7–8)
ket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet és életre keltek. Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én, az Úr mondtam ezt, és
végbe is vittem«”– mondja az Úr.
Ez az Isten igéje.
Hívek: Istennek legyen hála.
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