VÁLASZOS ZSOLTÁR
(118,57.72.76–77.127-130)

4. tónus
Válasz: Törvényedet szívbõl szeretem, * én Uram, Istenem.
Vö. 97a vers
Elõénekes: Hittel vallom: † Az az én
osztályrészem, Uram, * hogy igéidet
megtartsam.
Drágább nekem ajkad törvénye *
sok ezer aranynál, ezüstnél.
Hívek: Törvényedet szívbõl…
Elõénekes: Vigasztalásomra legyen
irgalmad, * amint szolgádnak megígérted.
Irgalmasságod éltessen engem, *
mivel törvényed az én gyönyörûségem.
Hívek: Törvényedet szívbõl…
Elõénekes: Parancsaidat többre
tartom az aranynál, * kedvesebb nekem, mint a színarany.
Ezért parancsaidhoz tartom magamat, * gyûlölöm a hazugság minden útját.
Hívek: Törvényedet szívbõl…
Elõénekes: Minden rendelésed csodálatra méltó, * lelkem ezért megtartja õket.
Ragyogva világít szavad fénye, *
okossá teszi a kicsinyeket.
Hívek: Törvényedet szívbõl…
SZENTLECKE (Róm 8,28–30)
Lektor: Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelébõl.
Testvéreim! Tudjuk, hogy az Istent szeretõknek minden a javukra
válik, hiszen õ saját elhatározásából
választotta ki õket. Akiket ugyanis
elõre ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék
magukra. Így lesz õ elsõszülött a sok testvér között.
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Akiket elõre erre rendelt, azokat
meg is hívja; akiket meghívott, azokat igazzá tette; akiket pedig igazzá
tett, azokat meg is dicsõítette.
Ez az Isten igéje.
Hívek: Istennek legyen hála.
ALLELUJA
8. szám
Alleluja.
Áldalak téged, Atyám, mennynek és
földnek Istene, * mert feltártad a kicsinyeknek országod titkait.
Vö. Mt 11,2
Alleluja.
8G tónus
EVANGÉLIUM

(Mt 13,44–52)

Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: † Evangélium Szent Máté
könyvébõl.
Hívek: Dicsõség neked, Istenünk!
Abban az idõben ezt mondta Jézus a
tömegnek:
„A mennyek országa olyan, mint
a földbe rejtett kincs, amelyet egy
ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak volt, és megvette azt
a szántóföldet.
A mennyek országa olyan, mint
amikor egy kereskedõ igazgyöngyöt
keresett. Talált egy nagyon értékeset,
erre elment, eladta mindenét, amije
csak volt, és megvásárolta azt.
Végül: a mennyek országa olyan,
mint amikor a hálót a tengerbe vetik és
az mindenféle halat összefog. Mihelyt
megtelik, partra vontatják, és nekiülve
kiválogatják: a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így
lesz a világ végén is. Kivonulnak az
angyalok, a gonoszokat elválasztják az
igazaktól és tüzes kemencébe vetik, ott
sírás lesz és fogcsikorgatás.
Értitek-e mindezt?”

„Igen!” – felelték. Erre így folytatta: „Minden írástudó, aki jártas a
mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki
kincseibõl régit és újat vesz elõ.”
Ezek az evangélium igéi.
Hívek: Áldunk téged, Krisztus!
HITVALLÁS
Hiszek (az) egy Istenben...
HÍVEK KÖNYÖRGÉSE
Pap: Imádkozzunk, testvéreim,
mennyei Atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjünk tõle igaz
bölcsességet!
Lektor: Adj, Urunk, bölcsességet
Szentatyánknak, püspökeinknek és
papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az örök haza felé!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg
minket!
Lektor: Adj, Urunk, bölcsességet a
világ vezetõinek, hogy kölcsönös
egyetértésben szolgálják népeiket, és
az egész emberiség javát!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Adj, Urunk, bölcsességet
mindnyájunknak, hogy az örök javak
megszerzéséért minden áldozatra készek legyünk!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Adj, Urunk, bölcsességet a
szülõknek, hogy gyermekeiket az örök
értékek megbecsülésére neveljék!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Adj, Urunk, bölcsességet a
betegeknek, hogy szenvedéseikben
felismerjék az érdemszerzés és engesztelés lehetõségét!
Hívek: Kérünk téged…
Pap: Jóságos Istenünk! Add meg híveidnek a bölcsesség és az erõsség

Lelkét, hogy az igazi javakat ne csak
felismerjék, hanem – akár áldozatok
árán is – azok megszerzésére törekedjenek.
Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Az áldozat liturgiája
FELAJÁNLÁSI ÉNEK (Ho 221)
4. Jézus Krisztus szerzeménye
a kenyér- s boráldozat,
Mit nevednek emlékére,
Uram, szolgád bemutat.
Legyen kedves, ó szent Atya,
Fiad vére harmata;
Lelkünket, hogy hófehérre mossa,
kérünk, elfogadd.
FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Pap: Istenünk, fogadd el áldozati
adományainkat, amelyeket bõkezûen adott ajándékaidból hozunk eléd.
Add, hogy ez a szent áldozat kegyelmed erejével szentelje meg földi
életünket, és vezessen el az örök boldogságra.
Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.
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…
ÁTVÁLTOZTATÁS
Pap: Íme hitünk szent titka.
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