Hívek: Halálodat hirdetjük Urunk,
és hittel valljuk feltámadásodat,
amíg el nem jössz.
Mi Atyánk...
Pap: Az Úr békéje legyen veletek
mindenkor!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Köszöntsétek egymást a béke
jelével!
Hívek: Legyen békesség köztünk
mindenkor!
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.
ÁLDOZÁSI ÉNEK (Ho 116)
1. Imádlak, nagy Istenség, Test s vér,
titkos mély Szentség,
Leborulva.
Itt van Isten s emberség,
Véghetetlen nagy Fölség
Föláldozva.
2. Üdvözlégy, te szent manna!
Ennél többet ki adna?
Nincs mód benne.
Ez az égi nagy Jóság,
A teljes Szentháromság
Nagy kegyelme.
3. Szent testével így táplál,
hogy ne ártson a halál!
Mily kegyesség!
Szent vérével harmatoz,
így szelídít magához
Ez
Istenség.
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4. Szállj le hozzám, szent kenyér,
jöjj ártatlan drága vér,
Szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó,
elég Tõled csak egy szó,
Vedd szívemet.
ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Pap: Istenünk, magunkhoz vettük
ezt a mennyei szentséget, Szent Fiad
szenvedésének örök emlékét.
Add, kérünk, hogy üdvösségünkre váljék az az ajándék, amelyet kimondhatatlan nagy szeretetében õ
maga adott nekünk.
Aki él és uralkodik, mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Befejezõ rész
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!
KIVONULÁSI ÉNEK (Ho 214)
1. Krisztus Jézus Nagyanyjának,
Dicsõséges szent Annának,
Zengjen buzgó éneket
Szívünkbõl a szeretet.
Kérünk te szent magzatodért,
És kit õ szült, Megváltónkért,
Szent Anna, szent Anna!
Krisztus Jézus nagyanyja,
Légy híveid oltalma.
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Bevezetõ rész
KEZDÕÉNEK (Ho 221)
1. Egybegyûltünk, ó, nagy Isten,
buzgó imádásodra,
Lelkünk méltó hadd lehessen
Isteni áldásodra,
Mely a tiszta áldozatban
számunkra elrejtve van.
Ó, tekints hát kegyelmesen
itt esdeklõ nyájadra.
2. Legyen áldás és dicsõség
mennyben a nagy Istennek!
Testi, lelki szent békesség
Földön minden embernek,
Az angyali seregekkel
kiáltsuk nagy örömmel:
Dicsõség a jó Istennek,
békesség az embernek!
KÖSZÖNTÉS
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY
Gyónom a mindenható Istennek...
URAM, IRGALMAZZ!
DICSÕSÉG
Dicsõség a magasságban...
KÖNYÖRGÉS
Pap: Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent,
semmi sem állandó: áraszd ránk bõséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék.

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te
Fiad által, aki veled él és uralkodik a
Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Az Ige liturgiája
OLVASMÁNY
(1Kir 3,5.7–12)
Lektor: Olvasmány a Királyok elsõ
könyvébõl.
Gibeonban megjelent az Úr Salamonnak, éjszaka, álmában. Így szólt
Isten: „Bármit kérsz, megadom neked!” Salamon ezt mondta: „Uram és
Istenem, királlyá tetted szolgádat
atyám, Dávid helyett. De hát fiatal ember vagyok, nem tudom, miként kell
uralkodni. Szolgád a te kiválasztott néped élén áll, egy nagy nép élén, amelynek se szeri, se száma. Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg tudja
különböztetni a jót meg a rosszat. Mert
hisz ki tudná másképp kormányozni
ezt a te nagyszámú népedet?”
Tetszett az Úrnak, hogy Salamon
ilyen kéréssel fordult hozzá. Ezért Isten ezt mondta neki: „Mivel épp ezzel a kéréssel fordultál hozzám, és
nem hosszú életet vagy gazdagságot
kértél magadnak, nem is ellenséged
életét kérted, hanem bölcsességért
könyörögtél, hogy igazságot szolgáltathass, íme, megadom neked, amit
kértél. Olyan bölcs és értõ szívet
adok neked, amilyen nem volt elõtted, s nem lesz utánad sem.”
Ez az Isten igéje.
Hívek: Istennek legyen hála.
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