
SZENTMISE 

 
***Dőlt betűk jelzik az énekeket. 

 

BEVEZETŐ SZERTARTÁS 

 

Jubilate Deo, omnis terra, 

servite Domino in laetitia. 

Alleluia, alleluia, in laetitia 

Alleluia, alleluia, in laetitia 

(Újjongjon az Úrnak az egész föld, szolgáljátok az Urat örömmel.) 

 

P Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

H Amen. 

P A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek  

 egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. 

H És a te lelkeddel. 

P Testvéreim, vizsgáljuk meg lekiismeretünket és bánjuk meg bűneinket,  

 hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. 

P és H Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és  

 sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én  

 vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos Szűz  

 Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy  

 imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. 

P Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és  

 vezessen el az örök életre! 

H Amen. 

 

Esedezések 

 

P és H  Uram, irgalmazz. (3x) 

 Krisztus kegyelmezz. (3x) 

 Uram, irgalmazz. (3x) 

 

Dicsőités 

 

P Dicsőség a magasságban Istennek! 

H  És a földön békesség a jóakaratú embereknek. Dicsőitünk Téged, áldunk  

 Téged, magasztalunk Téged, hálát adunk Neked nagy dicsőségedért. Urunk  

 és Istenünk! Mennyei Király! Mindenható Atyaisten! Urunk Jézus Krisztus:  

 egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, -Isten Báránya, az Atyának Fia, Te  

 elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! Te elveszed a világ bűneit:  

 hallgasd meg könyörgéseinket; Te az Atya jobbján ülsz: irgalmazz nekünk!  

 Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség:  

 Jézus Krisztus! A szentlélekkel együtt - az Atyaisten dicsőségében. Amen. 

 

 

Könyörgés 

P Könyorögjünk. 

P ........ mindörökkön örökké. 

H Amen. 

 

 
II. AZ IGE LITURGIÁJA 

 



Első olvasmány 

Felolvasó Ez az Isten igéje. 

H  Isetennek legyen hála. 

 

(Előénekes kezdi, majd hívek utána éneklik.) 

 A világnak Krisztus kell. 

A világnak Krisztus kell. 

A világnak kellesz te is, 

Mivel te Krisztushoz tartozol 

Emlékezz! Emlékezz!  

Te Krisztushoz tartozol! 

 

 

Második olvasmány 

Felolvasó: Szentlecke N. apostol leveléből... 

  ...Ez az Isten igéje. 

H  Istennek legyen hála. 

 

Nem lesz egyedül a szíved többé glóri- alleluja! 

Velem az én Uram mindörökké glóri- alleluja! 

Jézus, Hajnalcsillag, glóri-alleluja! 

Jézus, Hajnalcsillag, glóri- alleluja! 

 

Alleluja 

(A hívek felállnak.) 

Alleluja (4x) 

 

Evangélium 

(Olvasás előtt) 

P Az Úr legyen veletek. 

H És a te lelkeddel. 

P Evangélium N. könyvéből. 

H Dicsőség neked Istenünk. 

(Zárás) 

P Ezek az evangélium igéi. 

H Áldunk téged, Krisztus. 

P Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. 

 

 

Szentbeszéd 

(A hivek leülnek.) 

 

Hitvallás 

(A hivek felállnak.) 

P Hiszek az egy Istenben. 

H Mindenható Atyában, -mennynek és földnek, minden láthatónak és  

 láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban: Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában: 

Aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az  

 Istentől, -Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől.  

 Született, de nem teremtmény: az Atyával egylényegű, és minden általa lett.  

 Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért leszálott a mennyből.  

 Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Pontius*  

 Pilatus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalát szenvedett és eltemették.  

 Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül  

 az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz 

vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és  



 éltetőnkben, Aki az Atyától és a Fiútól származik, Akit éppúgy imádunk és dicsőitünk, mint az 

Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az  

 egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban, vallom az egy  

 keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az  

 eljövendő örök életet. Amen. 

 

*Latinul van betűzve. 

 

Egyetemes könyörgés 

H Kérünk téged, hallgass meg minket. 

P ...Krisztus, a mi Urunk által. 

 

III. AZ ÁLDOZAT LITURGIÁJA 

 

Az áldozati adományok előkészitése 

Isten, hazánkért térdelünk Elődbe, 

Rút bűneinket jóságoddal född be. 

Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, 

Érdemét idézzed. 

 

István királynak szíve gazdagságát, 

Szent Imre herceg kemény tisztaságát, 

László királynak vitéz lovagságát, 

Ó, ha csak ezt látnád! 

 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad. 

Margit imái vezekelve szállnak. 

Minket hiába, Uram, ne sirasson, 

Áldott Boldogasszony. 

 

Ránk bűnösökre minden verés ráfér, 

De könyörögnek ők tépett hazánkért. 

Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: 

Hazánkat így mentsd meg! 

 

A kenyér felajánlása  

P Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk 

neked, mint a föld termését és az emberi munka  

 gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. 

H Áldott legyen az Isten mindörökké! 

 

A bor felajánlása 

P A bor és víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen  

 részese lett emberségünknek. 

P Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, 

mint a szőlőtő termését és az emberi munka  

 gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. 

H Áldott legyen az Isten mindörökké! 

 

Csendes könyörgés  

P Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Istenünk, fogadj el minket  

 és legyen kedves színed előtt áldozatunk.  

 

Kézmosás 

P Mosd le Uram bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. 

 



Hangos könyörgés 

P Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. 

H Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az 

egész Anyaszentegyház javára. 

 

Felajánló könyörgés 

P ...a mi Urunk Jézus Krisztus által... 

 ...örökké... 

H Amen. 

 

Eucharisztikus imádság 

P Az Úr legyen veletek. 

H És a te lelkeddel. 

P Emeljük fel szívünket. 

H Fölemeltük az Úrhoz. 

P Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. 

H Méltó és igazságos. 

Hálaadó ének 

P Mert bizony méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt  

 hálát adjunk Szentséges Atyánk, néked, szeretett Fiad, Jézus Krisztus által.  

 A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent, és őt küldted, hogy Üdvözítőnk és Megváltónk legyen; 

ezért öltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szüztől. Majd akaratodat teljesítve és szent 

népet szerezve néked, a  

 keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy föloldja a hálálnak  

 átkát, és a föltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Mi ezért az  

 angyalokkal és az összes szentekkel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy  

 szívvel zengjük:  

P és H Szent vagy! Szent vagy! Szent vagy! 

 Mindenség Ura, Istene! 

 Dicsőséged betölti a mennyet és a földet! 

 Hozsanna a magasságban! 

 Áldott, ki az Úr nevében Jő! 

 Hozsanna a magasságban! 

 

Eucharisztikus imádság 

P Íme hitünk szent titka! 

H Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem  

 jössz. 

 

P Őáltala, ővele és őbenne a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel  

 egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. 

H Amen. 

 

Az Úr imádsága 

P Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk: 

P és H Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a  

 te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt  

 a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma és bocsásd meg a  

 mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és  

 nem vígy minket a kisértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 

P Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét  

 napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg  

 reménykedve várjuk az örök boldogságot és Megváltónknak, Jézus  

 Krisztusnak dicsőséges eljöttét. 

H Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké. 

 



Békekönyörgés 

P Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok  

 rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad  

 hitét, és őrizd meg Egyházadat szándékod szerint békében és add meg teljes egységét. Ki élsz és 

uralkodol mindörökkön örökké. 

H Amen. 

P Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. 

 

 

H És a te lelkeddel. 

 

Békeköszöntés 

P Bocsássatok meg szívből egymással. 

H Legyen békesség köztünk mindenkor. 

 

Kenyértörés 

P A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a  

 szentáldozásban lelkünk üdvösségére. 

 

Isten Báránya 

H Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! 

 Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: irgalmazz nekünk! 

 Isten Báránya! Te elveszed a világ bűneit: adj nekünk békét! 

 

Előkészület a szentáldozásra 

P Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, te az Atya akaratából a Szentlélek  

 közreműködésével halálod által életre keltetted a világot: szabadíts meg engem szent Tested és 

Véred által minden vétkemtől és minden bajtól; add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez és 

soha el ne szkadjak tőled. 

P Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket  

 meghív lakomájára Jézus, az isteni Bárány. 

H Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd és meggyógyul az 

én lelkem. 

 

A hivek áldozása 

P Krisztus Teste! 

H Amen. 

P Krisztus vére! 

H Amen. 

 

(Madárka, madárka népdal dallamára) 

Áldd az Urat, lelkem, mindig Őt dicsérjed, 

Amit csak teremtett, ami jót veled tett, soha ne felejtsed. 

 

Bűnöd megbocsátja, meggyógyít a bajból, 

Megmenti életedet, jósága, kegyelme a nagy pusztulástól. 

 

Szépségét meglátod, újul ifjúságod, 

Mint a sasmadáré visszatér, visszatér, múló ifjúságod. 

 

Az Úr igazságos minden gyötrött szívhez, ösvényét 

Megnyitja, Izraelt tanítja, jó Ő mindenkihez. 

 

Jó és hosszantűrő, lassú a haragja,  

Álnokság tengerét sértések sok ezrét, vissza sose adja. 

 



Mint az apa gyöngéd botló gyermekéhez,  

Az Isten oly kegyelmes, irgalmas, türelmes, szíve gyermekéhez. 

 

Mert Ő bizony tudja, hogy sárból születtünk, tűnik el életünk. 

 

Könnyű szél ha támad, elfúj az is mindent,  

De minket hazavár, megőriz, megtalál, a hűséges Isten. 

 

Mennyei Atyánkat s Fiát hadd zengem, 

Velük a Szentlelket, áldjad Istenedet, áldd az Urat lelkem. 

 

 

Ó szentséges, ó kegyelmes, Édességes Jézusom!  

Dícsértessél, tiszteltessél, én megváltó Krisztusom. 

Szállj be szívem hajlékába, jöjj be lelkem pitvarába. 

Ott nyugodjál, ott lakozzál, soha el se távozzál. 

 

Téged áldlak, magasztallak mely alázzatossággal, 

Megölellek, megcsókollak úgy imádlak nagy lánggal. 

Légy irgalmas, légy kegyelmes kérlek tőled el ne kergess. 

Én szívemhez szorítalak, mint angyalok, kívánlak. 

 

 

Megkötöm magamat Isten kötelével. 

Megkötöm magamat Ország igéjével. 

Szabadságom, Uram, Néked visszaadom. 

Csak a szeretetre formáld át tudatom. 

 

Magamat megkötni gyenge vagyok, Uram! 

Segítő kéz nélkül nehéz járni utam. 

Atyám, erősítsd meg gyermeked a hitben. 

Életem példázza: Szeretet az Isten. 

 

Megkötöm magamat baráti kötéllel. 

Testvéri közösség tartó erejével. 

Tetvér, ha eloldom kettős kötelékem, 

Szembesíts magammal, légy felelős értem. 

 

Áldozás után 

Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátrónánk. 

Nagy ínségben lévén, így szól meg hazánk: 

Magyarországról, romlott hazánkról, 

Ne feledkezzél el szegény magyarokról. 

 

Könyörgés 

P Könyörögjünk. 

 ...mindörökkön örökké. 

H Amen. 

 

 

IV. BEFEJEZŐ SZERTARTÁS 

 

Áldás 

P Az Úr legyen veletek. 

H És a te lelkeddel. 

P Aldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú, és a Szentlélek. 



H Amen. 

 

A hivek elbocsátása 

P A szentmise véget ért. Menjetek békével. 

H Istennek legyen hála. 

 

Áldásoddal megyünk, megyünk innen el. 

Néked énekelünk boldog éneket. 

Te vagy mindig velünk, ha útra kelünk 

Őrizd életünk minden nap. 

 

Minden nap dicsérünk, Téged jó uram,  

Néked énekelünk vígan boldogan,  

Maradj mindig velünk, ha útra kelünk, 

Őrizd életünk minden nap. Minden nap. 

 

 


