Pap: Az Úr békéje legyen veletek
mindenkor!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Köszöntsétek egymást a béke
jelével!
Hívek: Legyen békesség köztünk
mindenkor!

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Pap: Istenünk, mennyei eledellel tápláltad lelkünket. Oltalmazz minket állandó pártfogásoddal, hogy örök megváltásodra is méltók legyünk.
Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

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.

Befejezõ rész

ÁLDOZÁSI ÉNEK (Ho 132)

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!

1. 1. Üdvözlégy, édes Jézusunk!
Erõs hittel itt megvallunk,
E szentségben mi imádunk,
Istenünknek magasztalunk.

KIVONULÁSI ÉNEK (Ho 152)
1. Ó Jézus, emlékezni rád,
A szívnek szent örömet ád.
De minden méznél édesebb,
Szívünkben bírni Tégedet.

2. Te vagy világ Megváltója,
Mennyországnak megnyitója,
Éhes lelkünk táplálója,
Bús szívünknek orvoslója.

2. Nincs szó a földön kedvesebb,
Nincs dallam zengõbb, édesebb,
Gondolni szebbet nem lehet,
Mint Jézus, édes szent neved.

3. Elménk ezen csodálkozik,
Értelmünk is álmélkodik,
Hogy tested itt elrejtezik,
Kenyérszínbe öltözködik.

3. A bánat benned lel reményt,
Te adsz ezer jótéteményt,
Ha keresünk, itt jársz velünk.
Hát még mi vár, ha föllelünk!

4. Te adtad ezt, hisszük, tudjuk,
Szentírásban olvashatjuk,
Azért kétség nélkül valljuk,
Ámbár szemmel nem láthatjuk.

4. A nyelv azt nem mondhatja ki,
Betû ki nem fejezheti,
Csak aki érzi, tudja azt,
Jézust szeretni mily malaszt.

5. Azért hozzád folyamodunk,
Tiszta szívbõl fohászkodunk:
Áldj meg minket, ó Jézusunk!
E szentségben kik imádunk.

5. Te légy, ó Jézus, örömünk,
Mennyekben gazdag örökünk.
Te adj az égben koronát
Most és örök idõkön át.
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Bevezetõ rész
KEZDÕÉNEK (Ho 226)
1. Kegyességgel hívsz, ó Jézus,
Atyai szent kebledre,
Hozzád megyünk mindahányan,
Kik meg vagyunk terhelve.
KÖSZÖNTÉS
BÛNBÁNATI CSELEKMÉNY
Gyónom a mindenható Istennek...
URAM, IRGALMAZZ!
DICSÕSÉG
Dicsõség a magasságban...
KÖNYÖRGÉS
Pap: Urunk, boldogan vallunk téged teremtõ és gondviselõ Istenünknek.
Oltalmazd mindenkor híveidet:
újítsd meg bennünk kegyelmi adományaidat, és megújult életünket
õrizd meg jóságosan. A mi Urunk,
Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki
veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkönörökké.
Hívek: Ámen.

Az Ige liturgiája
OLVASMÁNY
(Iz 55,1–3)
Lektor: Olvasmány Izajás próféta
könyvébõl.
Ti szomjazók, jöjjetek a vizekhez mind, és bár nincs pénzetek,
siessetek ide! Vegyetek innen ga-

Betániai Márta (részlet), délnémet festõ, 1500 körül
bonát és egyetek, vegyetek pénz
nélkül bort és tejet. Miért költitek
a pénzt arra, ami nem kenyér, és a
keresetet arra, amivel nem laktok
jól?
Hallgassatok ide, figyeljetek rám,
akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok
ide fületeket és gyertek ide hozzám:
hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek,
mert hûséges vagyok a Dávidnak
tett ígérethez.
Ez az Isten igéje.
Hívek: Istennek legyen hála.
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