
Keseregjen minden szív,
Aki Jézusához hív.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Pap: Urunk, Istenünk, egyszülött Fi-
ad szenvedése engeszteljen ki téged
irántunk, és amit cselekedeteinkkel
nem tudunk kiérdemelni, ennek a
végtelen értékû áldozatnak érdemé-
bõl adja meg nekünk a te irgalmad.
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.
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 135)

1. Üdvözlégy, ó, drágalátos
nagy Szentség,
Hol jelen van istenség és emberség.
Kérünk, ne hagyd híveidet,
Bûnre hajló népeidet,
Hanem adjad kegyelmedet,

nagy Fölség!

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Pap: Mennyei eledellel tápláltál
minket, Istenünk. Könyörögve ké-
rünk, hogy akik szent Fiad halálá-
ból már biztosan remélhetjük azt,
amiben hiszünk, feltámadásának
erejébõl eljuthassunk oda, ahová
törekszünk. Krisztus, a mi Urunk
által.

Hívek: Ámen.

Befejezõ rész

Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel!
Pap: Áldjon meg benneteket a min-
denható Isten: az Atya, a Fiú és a
Szentlélek!
Hívek: Ámen.
Pap: A szentmise véget ért, menje-
tek békével!
Hívek: Istennek legyen hála!

KIVONULÁSI ÉNEK (Ho 63)

1. A keresztfához megyek,
Mert máshol nem lelhetek
Nyugodalmat lelkemnek.
S ott talállak, ó, szûz Anya,
Fájdalom közt bágyadozva,
Tõr veré át lelkedet. 3

Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, +
magasztaljátok õt, Jákob fiai, * Izra-
el minden gyermeke félje õt.
Hívek: Istenem, Istenem…

SZENTLECKE (Fil 2,6–11)
Lektor: Szentlecke Szent Pál apos-
tolnak a filippiekhez írt levelébõl.

Testvéreim! Krisztus Jézus, mint Is-
ten, az Istennel való egyenlõséget nem
tartotta olyan dolognak, amelyhez fel-
tétlenül ragaszkodnia kell, hanem szol-
gai alakot öltött, kiüresítette önmagát,
és hasonló lett az emberekhez. Meg-
alázta önmagát, és engedelmes lett a
halálig, mégpedig a kereszthalálig.

Ezért Isten felmagasztalta õt, és
olyan nevet adott neki, amely fölötte
van minden névnek, hogy Jézus ne-
vére hajoljon meg minden térd a
mennyben, a földön, és az alvilág-
ban, és minden nyelv hirdesse az
Atyaisten dicsõségére, hogy Jézus
Krisztus az Úr.

Ez az Isten igéje.
Hívek: Istennek legyen hála.

EVANGÉLIUM ELÕTTI VERS

Dicsõítés: Áldunk téged Krisztus: *
örök dicsõség néked!
Krisztus engedelmes lett értünk
mindhalálig, * mégpedig a kereszt-
halálig.

Ezért Isten felmagasztalta, † és
olyan nevet adott neki, * amely fö-
lötte áll minden névnek.
Dicsõítés: Áldunk téged Krisztus: *
örök dicsõség néked!
Fil 2,8–9 7b tónus

EVANGÉLIUM (Passió)

Pap: A mi Urunk, Jézus Krisztus kín-
szenvedése Szent Máté szerint.

(Mt 26,14–27,66)

Pap: Ezek az Evangélium igéi.
Hívek: Áldunk téged, Krisztus.

HITVALLÁS

Hiszek (az) egy Istenben...

HÍVEK KÖNYÖRGÉSE

Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy
Megváltó királyunkhoz mindenkor
hûségesek maradjunk!
Lektor: Urunk, ismerje fel minden
ember, hogy önfeláldozó szenvedé-
sed árán váltottál meg bennünket!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg
minket!
Lektor: Tedd készségessé Egyházad
tagjait a kereszt hordozására és a ke-
gyelem közvetítésére!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Keresztedbõl fakadjon béke
és egyetértés minden nép számára!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Egyesítsd szenvedéseinket
megváltó szenvedéseddel, hogy egyek
lehessünk veled a mennyei boldog-
ságban is!
Hívek: Kérünk téged…
Lektor: Megváltó kereszthalálod által
adj örök életet az elhunyt híveknek!
Hívek: Kérünk téged…
Pap:Urunk Jézus, te vonakodás nélkül
vállaltad a kereszthalál gyötrelmét né-
ped üdvösségéért. Taníts meg minket
az áldozatos szeretetre, hogy részünk
legyen az örök dicsõségben! Aki élsz
és uralkodol mindörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.

Az áldozat liturgiája

FELAJÁNLÁSI ÉNEK (Ho 71)

1. Keresztények sírjatok,
Mélyen szomorkodjatok.2


