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ELŐSZÓ.
A katholikus anyaszentegyház titok

teljes szent miseáldozatát szent beszédben, 
iskolai magyarázatban és imakönyveiben is
merteti, hogy a hívek szívei az ájtatos buz- 
góságban erősbüljenek.

Már évek óta megjelent a latin nyelven 
megörökített szent mise magyar fordítása; 
de az erdélyi egyházmegye az a kedves 
kaleidoskop, hol a latin és örmény szer
tartás u egyházak ugyanazon bölcs és atyai 
főpásztorok vezetése alatt testvéries szere
tettel egyesítve vannak; azért az örmény 
szertartásu hívek lelki szükséglete kívánja, 
hogy e nyelven tartott szent miseáldozat is 
hazánk zengzetes nyelvén ismeretes legyen.

Mióta édes Üdvözítőnk a végtelen irga
lom művét üdvárasztó halála által végbevitte: 
azóta isteni Megváltónk érdemtermő kereszt
jéből a kegyelem kiapadhatlan forrása cser- 
gedez a tévelygő emberiség lelki szomja enyhí
tésére. Magasan lövel az éltető vizsugár, mint
egy intelműl, hogy közös kérésben, testvé
rekként egyesülve keressük a fönnvalókat 
és oda irányuljon szellemi életünk minden 
mozzanata, hogy Jézus legszentebb kereszt- 
áldozata megteremje minden nép számára 
az üdvösség örökzöldjét.

1



4

A szeretet Mestere végtelen áldozatját 
mutatta be a kereszt oltárán, midőn magát 
szeplőtlen leikével együtt bűneinkért men
nyei Atyjának fölajánlá; de mivel gyarló ter
mészetünknél fogva ellenkező törvény lakozik 
ereinkben, mely az ész követelményeivel da
czol, e szükség kielégítésén óhajtott segíteni 
az isteni Üdvözítő, midőn örökbecsű igéivel: 
„ezt cselekedjetek az én emlékezetemre“ — 
elrendelé, hogy ezen áldozat a szent misében 
bűneink kiengesztelése végett megújittassék.

Ezen időtől kezdve olvassuk, hogy 
a hívek egybegyűltek a kenyérszegésre; ez 
volt a szent miseáldozat legegyszerűbb be
mutatása. De mihelyt a lenyűgzött egyház 
hajnala derülni kezdett, a szent mise ma
gasztosságát s a vallásos lélekre való be
hatását mind művészeti és szépészeti ízlés
ről tanúskodó ténykedéseiben, mind ragyogó 
öltözeteiben kiemelni vágyott, sőt az egy
házi nyelvezetre is egyöntetűséget kívánt 
létrehozni, egyházi nyelvnek elfogadván a 
fogalmak azonosságát visszaragyogó latin 
nyelvet; és csak oly nyelveknek engedte 
meg a kiváltságot, melyek már az első ke
resztény századokban az aranykor magas
latára jutván, az eszmék valódi értelmét 
híven visszatükrözni képesek és változhat- 
lanságuk által az örök igazság szavainak 
méltó tolmácsai lehettek.

Ilyen a keleti nyelvek sorában az ör
mény, melyre nézve legyen szabad a tudós 
egyházférfiú Villotte Jakab megjegyzéseit 
közölni: „Az örmény nyelv régisége felől 
nem állítok vakmerő dolgot, midőn azt az
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özönvíz után megújult világgal egykorúnak 
hirdetem. Az örmény nyelvnek előnye a 
szógazdagság, mert a mit latinul egy szóval 
fejezünk ki, az örmény különféle rokonhang
gal tudja visszaadni; különösen gazdag hit- 
és erkölcstan! műszavakban.

Az örmény nyelv egyik fő jelleme, 
hogy más nyelvet anyának nem ismer, csak 
önmagát, melyből kifejlett. E nyelv tulajdona 
a költői és művészi alkat. Alig ismerünk 
nyelvet, mely a keleti élénk képzelem kife
jezésére alkalmasabb lenne, képletekben és 
hasonlatokban dúsabb volna, mint az ör
mény. Sajátságai közé tartozik az összetett 
szavak sokasága; ez okból, a mely fogalmat 
a más nyelv körülírva fejezi ki, az örmény 

szóval, világosan kitünteti."
Ennyi előny kiérdemelte, hogy az ör

mény nyelv is, mint egyházi nyelv elfogad
tassák s az isteni tisztelet központja: a 
szent miseáldozat e nyelven megörökittessék.

A keleti egyház szertartásai körül az 
örménynek van legrégibb múltja és legszebb 
nyelvezete.

egy

Állításunk bebizonyítása végett neve
zetesebb tekintélyre nem hivatkozhatunk, 
mint a hires lyturgista Le Brun benczés 
atyára, ki azt mondja, hogy az örmény szent 
mise a negyedik század végén, vagy az 
ötödik elején keletkezett.

Az örmény szent mise szertartásai, 
melyek a görög egyházatyák sz. Vazul és 
Athanáz hasonnemü könyvének utánzatai, 
már Világosító sz. Gergely, vagy legkésőbb 
Nagy sz. Nerzesz korában léteztek.
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Azonban az örmény sz. mise jelleges 
rendszerét az ötödik század elején nyerte, 
midőn az örmény nyelv klassikus szépség 
tekintetében aranykorát érte el Ezen 5-ik 
század kezdetén vette át különösen e két 
egyházfő: szent Izsák és Mezrop aranyszáju 
sz. János lyturgiájából a sz. mise első felét, 
az úgynevezett hittanulók miséjét, azért arany
száju sz. János lyturgiája s az örmény szer
tartás közt feltűnő hasonlatosságot találunk.

Fogadd buzgó hívő a szent hajdankor 
virányaiból fűzött koszorút, melyet Isten 
dicsőségére szívörömest felajánlok. Szálljon 
hő imád a Mrgasságbeli trónjához azért, ki 
egyebet nem kér tőled, mint egy megem
lékezést az áhitat órájában.

A szerző.



Լ
Az örmény kath. egyház sz. mise
áldozatának szertartásai Keleten.

Mielőtt a sz. mise szertartásait meg
ismertetném, röviden előadom az egyház 
alakzatát s az énekes szent misénél hasz
náltatni szokott kellékeket és cselekvényeket.

A keleti örmény templom oly beren
dezésű, mint a görögöké. A szentély kö
zepén egy oltár emelkedik, melyhez néhány 
lépcső vezet fel.

Az oltáron van a titokteljes jelvény: 
a kereszt. A szent mise egyes részénél az 
oltárt két függöny zárja el; a nagyobb el
választja a szentélyt a hajótól, a kisebb 
függöny az áldozárt fedi el a segédkező 
szerpapok elől.

Az oltár ékességeit képezik: a feszület, 
az arany gyertyatartók és a szentek képei. 
Az evángéliumos könyv s a kis arany ke
reszt mindig aranynyal hímzett selyem le
pelbe vannak burkolva, hogy ez által az 
evángélium s a sz. kereszt nagyobb tiszte
lete kifejezést nyerjen.

Az oltár jobbján van egy kis asztal, 
a hol áll az áldozatra szánt kenyér és bor. 
Ezek e kis oltáron addig maradnak, míg a 
segédkezük az áldozati ajándékokat a nagy
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oltárra viszik. Ezen oldalon van elhelyezve 
az aranyos mennyezettel díszített főpásztori 
trónszék.

A templom hajója két részre oszlik; 
külön a férfiak s külön a nők számára.

Az örmény énekek egy hangra vannak 
szerkesztve a keleti nép ízlése szerint. Az 
énekeket sajátos zeneeszközök kisérik: Che- 
sioc és Dzindzcha. Az előbbi félkörbe haj
tott érclemez, melyhez kis csengők vannak 
alkalmazva; a csengőket az alányuló nyél 
két részre osztja s a félkör csúcsát egy 
szárnyas kerub díszíti. A segédkező ezen 
nyelet forgatja, valahányszor az ének ösz- 
hangját emelni akarja. A chesioc hangjai 
jelzik a sz. mise fő részeit.

A dzindzcha két rézlemez, közepén 
fogantyúval ellátva; hasonló a katonai zene
kar réztányéraihoz. Használják a hang erős
sége és hatása végett. Ezen hangszerek 
pótolják a nyugati egyház orgonáját.

Az egyházi ruhák magasztos méltósá
got tüntetnek fel már külalakjukon. A nö
vendék- és alszerpapok finom szövetű mise
inget öltenek magukra, melyek a földig ér
nek. Ezen ingek elő- és hátsó részén, úgy
szintén a vállakon is keresztek vannak 
hímezve. A szerpapok drágább kelméből 
készült inget, dalmatikát és nagy keresztek
kel ékített stólát viselnek, melyet a bal váll
ról a jobb kar alá illesztenek. Ha a hittudor 
(vártábed) mutatja be a sz. misét, akkor a 
segédkezük a papi föveget (szághávárd) 
kezökben tartják a vártábed számára. A 
papi föveg kerek, arany-, gyöngy- vagy
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ezüst hímzéssel díszítve, felül a kúp arany- 
és nem ritkán gyémántokkal van kirakva és 
a csúcsán arany kereszt ragyog. A főpapok 
püspöki süveggel bírnak, és a püspöki 
pálcza is olyan, mint a latin egyházban; a 
hittudorok miséző pálczáját két kígyó egy
másba fogódva jellemzi. E pálcza használ
taik, mikor a miséző a nép felé fordul.

A keresztekkel díszített, földig érő stólát 
az áldozár arany csattal szorítja a miseing
hez, mely lenből készül.

A püspök jobb oldalán egy négyszögü 
ruhadarabot hord, ez gon kér néven is
meretes.

Az áldozár ezen ruhák felöltése után 
magára veszi a superhumerálét (vágás) vagyis 
azon széles vállkendőt, melynek nyakboritó 
része ezüst vagy arany hímzésű, a többi 
selyem rész a két válbt födi; mindezek fölé 
a széles, hosszú egyházi palástot ölti, mely 
elől nincs összevarrva, mint a görögöknél.

A ruhaszin — a fekete kivételével — 
még ünnepek alkalmával sem jő tekintetbe.

A segédkezük száma közönségesen 6 
egyén, de ez nincs meghatározva; a nagyobb 
szám az áldozatot bemutató méltósága sze
rint növekedik; a segédkező papnövendékek 
mindig az oltár zsámolyánál rendben álla
nak s kezükben tartják a püspöki jelvényeket.

Midőn az áldozár segédkező! kíséreté
ben az oltárhoz megy s az introitust mondja, 
a nagy függönynyel elzárják, hogy az áldo
zatot előkészítse. A kinyitás alkalmával az 
áldozár kezében látjuk a tömjénezőt, 
hogy az oltárról illatár — a buzgó ima
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emelkedjék. Ha püspök végzi ajelképe
sz. misét, akkor a függönyt ismét össze
húzzák, hogy a püspök főpásztori jelvényeit 
letehesse, azután a függönyt szétvonják s 
ekkor a püspököt úgy találjuk, mint az egy
szerű áldozárt, főpapi jelvény nélkül. Áldo
záskor az oltár kis függönye elzárja az 
áldozárt, mely csak akkor nyílik szét, mikor 
áldozok járulnak az oltárhoz. Áldozás után 
a püspök süvegét és más jelvényeit ma
gára ölti, mig az áldozár fövegét illeszti fe
jére; ekkor újból megnyílik a nagy függöny, 
a nép felé fordulva elmondja az utolsó 
evángéliumot s áldásával elbocsátja a híveket.

II.

Az erdélyrészi örm. kath. egyház 
berendezése.

Az őshazájából vallása miatt menekült 
örmény nép, a magyar hazában talált, szá
zadokra terjedő üldözései után, békés lak
helyet ; a hol nemzeti nyelvén és egyház
atyái által rendezett szertartás szerint nyil
váníthatja ájtatos érzelmeit. Jelenleg az er
délyi örm. kath. egyházban a nyelv- és a 
nevezetes ünnepek szertartásainak kivételé
vel ugyanazon berendezést találunk, mint 
a latin szertartásu róm. kath. templomban; 
egyházi ruháik, misekönyveik beosztása, 
énekeik, orgonájok, ünnepeik, körmeneteik, 
a nyugati egyház intézményeivel azonosok.
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Ill.

Előkészület a szent miséhez.
131-IK ZSOLTÁR.

E1 ő V e r s: Papjaid öltözzenek igaz
ságba és a te szenteld örvendezzenek.

Emlékezzél meg Uram, Dávidról és 
minden tűréséről,

A mint megesküdött az Úrnak, foga
dást fogadott Jákob Istenének:

Nem megyek be házam hajlékába, nem 
hágok,föl nyoszolyám ágyára;

Álmot nem engedek szemeimnek és 
szempilláimnak szunnyadást,

És nyugvást halántékaimnak, míg nem 
találok helyet az Úrnak, hajlékot Jákob 
Istenének.

íme hallottunk róla Efratában; fölta
láltuk azt az erdő mezején.

Menjünk be az ő hajlékába, imádkoz
zunk ama helyen, hol az ő lábai állanak.

Kelj föl Uram, a te nyughelyedre, Te 
és a te szentelésed szekrénye

Papjaid öltözzenek igazságba és szen
teld örvendezzenek.

Dávidért a te szolgádért, ne utáld meg 
a te fölkented orczáját.

Igazat esküdött az Úr Dávidnak és 
ezt nem másolja meg: „Tested gyümölcsé
ből ülteték a te székedre,

Ha fiaid megtartják szövetségemet és 
e bizonyságaimat, melyekre megtanítom őket: 
azok fiai is örökké a te székeden fognak 
ülni.“
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Mert az Úr választotta Siont és lak
helyül választotta azt magának.

Ez az én nyughelyem mindörökkön 
örökké, itt fogok lakni, mert ezt választottam.

Özvegyeit áldva áldom meg és szegé
nyeit megelégítem kenyérrel.

Papjait felöltöztetem üdvösséggel és 
szentéi örvendve fognak örvendeni.

Ott növesztek szarvat Dávidnak és 
szövétneket gyújtok az én fölkentemnek.

Ellenségeit gyalázatba öltöztetem, ő 
rajta pedig virágozni fog az én megszen
telésem.

Dicsőség az Atyának, Fiúnak és sz. 
Léleknek most és mindörökkön örökké. Amen.

Felhívás. Főképpen a békéért kér
jük az Urat. Kérjük az Urat hittel együtte
sen, hogy irgalma malasztját árassza reánk. 
Mindenható Úr Isten, üdvözíts és irgalmazz.

Urunk Jézus Krisztus, ki világossággal 
körül vagy véve, mintegy fényes ruhával, 
végtelen alázatosságodnál fogva megjelentél 
a földön s az emberekkel társalkodtál; a ki 
örök főpapunk lettél Melkizedek rendje sze
rint és anyaszentegyházadat felékesítetted; 
mindenható Isten! ki ugyanazon mennyei 
ruhával minket felékesíteni kegyeskedtél, 
méltass engem is igénytelen szolgádat most, 
ki dicsőséged lelki szolgálata végett hozzád 
járulni merészkedem; hogy minden méltat
lanságot levetkőzve, mint valamely szennyes 
ruháig — felékesítve lehessek világosságod
dal. Űzd el tőlem gonoszságaimat s töröld
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el vétkeimet, hogy méltó lehessek az általad 
készített világosságba öltözni. Engedd, hogy 
áldozári tisztességgel járuljak a te szentélyed 
körüli szolgálatodhoz azonképen, mint akik 
szeplőtlenül megtartják parancsodat, hogy 
én is készen találtatva a mennyei menyeg
zőre, az okos szüzekkel együtt dicsőíthes
selek téged Krisztus, ki mindnyájunk bűneit 
hordozád, mert te vagy lelkünk szentsége, 
jótevő Istenünk most és mindörökké. Amen.

ima a sz. Istenanyához.
Irgalom és kegyelem anyja, I egál d ott ab b 

szűz Mária, íme én nyomorult és méltatlan 
bűnös, teljes szivemből és akaratom teljes 
készségével hozzád folyamodom és irgal
madért esedezem, hogy a ki, a mint állottál 
felfeszített édességes fiad keresztjénél: ha
sonlóképen kegyességeddel állj mellettem 
vezeklő bűnös és minden áldozár mellett, 
a kik itt és az egész egyházban áldozatot 
mutatnak be, hogy malasztjaid segélyével 
képesek legyünk a dicsőséges és megoszol- 
hatlan Szentháromságnak méltó és kedves 
áldozatot bemutatni. Amen.
ΧΙΙΙ-ik Gergely pápa búcsút ad, a ki 
ezt az imát a sz. mise előtt elmondja.

Szent misét végezni és a mi Urunk 
Jézus Krisztus testét és vérét átváltoztatni 
kívánom a kath. egyház szertartása szerint. 
A mindenható Isten és a mennyei seregek 
dicsőségére és dicséretére, az én üdvömre 
és az egész vitézkedő egyház javára és mind
azokért, a kik magukat imáimba ajánlották, 
összesen és egyenként, úgyszintén a róm.
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anyaszentegyház békességéért. Mindenható 
és végtelen irgalmu Uram, add meg nekünk 
az örömet békességgel egyetemben, az er
kölcsök tisztaságát, az igaz bűnbánat idejét, 
a Szentlélek kegyelmét és vigasztalását és 
a jó cselekedetekben való állandóságot.

XXV-IK ZSOLTÁR.
Kezdet.
Megmosom kezeimet az ártatlanokkal 

és körülveszem Uram a te oltárodat.
ítélj meg engem Uram, mert én ártat

lanságban jártam és az Úrban bízván, nem 
fogok lankadni.

Próbálj meg engem Uram! és kisérts 
meg engem; égesd veséimet és szivemet. 
Mert a te irgalmasságod szemeim előtt va
gyon és gyönyörködöm igazságodban.

Nem ültem a hiúság gyülekezetében 
és a gonosztevőkkel nem járok.

Gyűlöltem a gonosztevők gyülekezetét 
és az istentelenekkel nem ülök.

Megmosom kezeimet az ártatlanokkal 
és körülveszem Uram a te oltárodat.

Hogy halljam a dicséret szózatát és 
elbeszéljem minden csodádat.

Uram, szeretem a te házad ékességét 
és a te dicsőséged lakhelyét.

Isten! ne veszítsd el az istentelenekkel 
az én lelkemet és a vérszopó férfiakkal éle
temet.

Kiknek kezeikben gonoszság vagyon, 
jobb kezük tele ajándékokkal.

Én pedig ártatlanságomban jártam; 
válts meg engem és irgalmazz nekem.
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Az én lábam egyenesen állott, a gyü
lekezetekben áldalak téged Uram.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és 
szt Léleknek most és mindörökkön örökké. 
Amen.

IV.
A ruhák felöltése közben mon

dandó imák.
Vállkendőre.

Tedd fejemre Uram az üdvösség si
sakját, hogy az ellenség hatalma ellen har- 
czolhassak. A mi Urunk Jézus Krisztus ke
gyelméből, a kit illet a dicsőség, hatalom 
és tisztelet most és mindörökkön örökké. 
Amen.

Mise-ingre.
Öltöztess fel engem Uram az üdvös

ség köntösébe s az öröm öltönyébe, s övezz 
körül az üdv ruhájával a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyelméből.

Az övre.
Vedd körül a hit övével szivem- és 

elmémet, töröld el azokból a tisztátalan 
gondolatokat s kegyelmed ereje fog azokban 
lakozni mindig, a mi Urunk Jézus Krisztus 
kegyelméből.

A karöltőre.
Adj Uram erőt kezemnek s tisztíts 

meg engem minden mocsoktól, hogy képes 
legyek neked szolgálni lelkem és testem 
tisztaságával, a mi Urunk Jézus Krisztus 
kegyelméből.
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A stólára.
Oltsd Uram nyakamra az igazságot és 

tisztítsd meg szivemet a bűnök minden 
mocskától a mi Urunk Jézus Krisztus ke
gyelméből.

A mise-ruhára.
Uram, könyörületességed szerint öl

töztess engem tiszta ruhába s erősíts meg 
engem a gonoszság incselkedései ellen, hogy 
méltó lehessek magasztalni a te dicső ne
vedet a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből.

Örvendezzen az én lelkem az Úrban, 
mert feldíszített engem az üdv ruhájával és 
az öröm öltönyével. Mikép a vőlegénynek, 
koronát tett reám s mikép a menyasszonyt, 
felékesített engem a mi Urunk Jézus Krisztus 
kegyelméből.

V.
Hálaadás a szent mise után.

Hálát adok neked örökkévaló sz. Úr 
Isten, Mindenható Atya, a ki engem bűnös 
és méltatlan szolgádat nem érdemeimnél-, 
hanem a te könyörületességednél fogva ér
demessé tevéi, hogy táplálkozzam a te fiad, 
a mi Urunk Jézus Krisztus drága teste- és 
vérével. És kérlek most, ne legyen ez nekem 
ítéletemre, hanem üdvös szószólóm a bűn
bánatra, a hit fegyvere és a jóakaró szeretet 
paizsa, vétkeimnek gyógyszere, érzékiségem- 
és szenvedélyeimnek eltávolítója, a szeretet
és türelemnek, az alázatnak és engedelmesség
nek és minden erénynek gyarapítója; a lát
ható és láthatatlan ellenségek fondorlatai
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ellen biztos védelem. Lelki és testi nyug
talanságaimban teljes nyugalom, benned igaz 
Isten megoszolhatlan egység és elköltözé
semnek boldog vége.

Kérlek téged, tégy méltóvá engem bű
nöst, hogy a te választottaid kibeszélhetlen 
örömébe részesülhessek, ahol fiaddal és Szent- 
lelkeddel igaz világossága és teljes kielégítése, 
kimondhatlan öröme, végtelen gyönyöre és 
tökéletes boldogsága vagy a te szenteidnek 
a mi Urunk Jézus Krisztusban, a kit illet a 
dicsőség, hatalom és tisztelet most és mind- 
örökkön örökké. Amen.

Kimondhatatlan irgalmadat Úr JézMS 
Krisztus megalázódva kérem, hogy ezen 
tested és véred titkát, melyet én méltatlan 
magamhoz vettem, legyen nekem bűneim bo
csánatára, csüggedésem erőssége, életem min
den viszontagságainak szilárdsága, a bocsánat 
megnyerése, a kegyelmek állandósítása, éle
tünk gyógyszere, szenvedéseidnek emléke, 
gyarlóságom bátorítója és zarándokságom 
szerelvénye. Járásomban kalauzolj, tévely
gésemben téríts meg, megtérésemben fo
gadj be, botlásomban nyújtsd kezed, eles- 
temben emelj fel, s minden munkáimban 
légy vezérem a dicsőségbe. Oh! felséges 
Isten! a te tested- és vérednek boldogító 
jelenléte változtassa át szivem idegzetét, 
hogy kívüled semmi édességet ne ízlel
jek, semmi gyönyört ne kedveljek, semmi 
méltatlan szer etetet ne keressek, semmi vi
gasztalást ne kívánjak, semmi jólétet ne fo
gadjak e>, semmi dicsőséget ne óhajtsak, ne 
féljek semminemű kegyetlenségtől és ne-

2
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ked legyen dicsőség mindörökkön örökké. 
Amen.

A boldogságos Szűzhöz.
Oh csodálatos és dicsőséges szűz 

Mária, Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak 
anyja, ég és föld királynéja, a ki minden 
teremtménynek alkotóját sz. méhedben hor
dozni méltó valál, a kinek igaz testét és 
vérét én méltatlan magamhoz venni bá
torkodtam ; kérlek téged a te szűz alázatos
ságodért és fiad szenvedése- és haláláért, 
könyörögj érettem gyarló bűnösért előtte, 
hogy a miket a szent misében tudatlanság, 
gondatlanság vagy figyelmetlenség miatt vét
keztem, a te tetsző kérésedért bocsássa meg 
nekem. Amen.
Vili. Kelemen pápa azoknak, a kik el
mondják ezen imát, bíínbocsánatot ad 
a szent misében elkövetett vétségekért.

Kérlek téged édességes Uram Jézus 
Krisztus a te kínszenvedésed legyen nekem 
erősségem, bátorságom, a te sebeid legyenek 
nekem ételem és italom, hogy azokat egyem 
és igyam és élvezzem; véred hullása legyen 
nekurn minden vétkem tisztulása, halálod 
legyen örök dicsőségem és ezekben le
gyen nekem az én vigasztalásom, gyö
nyöröm, egészségem és édességem; és neked 
mindörökké dicsőség. Amen.

Krisztus lelke szentelj meg engem, 
Krisztus teste tarts meg engem, Krisztus 
vére itass engem, Krisztus oldalának vize 
tisztíts meg engem, Krisztus verítéke éltess
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engem, Krisztus szenvedése erősíts meg 
engem. Jó Jézusom hallgass meg engem, 
sebedhez erősíts meg engem és ne engedj 
engem tőled eltávolodni, védj meg engem 
a gonosz ellenségtől. Hívj meg engem ha
lálom óráján, parancsolj nekem, hogy hozzád 
menjek és végy engem magadhoz, hogy 
áldjalak a szent angyalokkal téged mind
örökké. Amen.

VI.
A szent miseáldozat kezdete.

A 1 d о z á r a nép felé fordulva mondja: 
A mindenható Istennek, az Atyának és Fiú
nak és a Szentiéleknek f áldása szálljon ti- 
reátok s maradjon veletek mindenkor. Ámen.

A kik jelen vagytok, kérlek, mondjatok 
Jézus Krisztus dicsőítésére három „Mi 
Atyánk“-ot és három „Üdvözlet“-et néhai 
N. N. és neje N. N. lelke üdvéért, hogy Isten 
nekik örök nyugodalmat adjon. (Vasár- és 
ünnepnapon: a jelenlevő közönségnek lelki 
és testi jólétéért.)

Segédkező felel: Amen.
Ezután azÁldozár az oltár alsó 

lépcsőjénél megkezdi a lépcsőimát: Az Atyá
nak és Fiúnak és a Szentlélek Istennek ne
vében. Amen. És az Isten szent anyjáért 
Uram, fogadd könyörgésünket és üdvözíts 
minket.

Segédkező: Az Isten szent Anyjá
nak és minden szenteknek kérjük közben
járását a mennyei Atya előtt, hogy kegyes
kedjék könyörülni és szánakozva üdvözítse 
teremtményeit.

2*
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Mindenható Úr Istenünk, tarts meg 
minket és könyörülj rajtunk!

Á 1 d о z á r: Fogadd Uram könyörgé
sünket Egyszülött Fiad szeplőtelen szülője: 
az Isten szent Anyja közbenjárása- és min
den szenteld esedezése által (és a kiknek 
ma emlékét ünnepeljük). Hallgass meg min
ket Uram és irgalmazz! Oldozz fel, engedd 
el és bocsásd meg a mi vétkeinket. Tégy 
minket méltóvá, hogy Téged a Fiúval és a 
Szentlélekkel egyetemben hálával dicsőít
hessünk, most és mindörökkön örökké. 
Amen.

Az Ál do zár megalázódva folytatja: 
Gyónom a mindenható Istennek és az Isten 
szent Anyja és minden szenteknek és nektek 
atyák és testvérek, minden vétkeimet, me
lyeket elkövettem, mert vétkeztem gondo
lattal, szóval és cselekedettel és minden 
bűnnel, melyeket az emberek elkövetnek. 
Én vétkem, én vétkem. Kérlek titeket, ese
dezzetek számomra bocsánatot az Istentől.

Segédkező: Könyörüljön rajtad a 
mindenható Isten és minden múlt és mos
tani bűneid bocsánatját adja meg és ment
sen meg téged a jövendőbeliektől, erősítsen 
meg minden jó cselekedetben s nyugtasson 
meg téged a jövő életben. Amen.

Áldozár: A jóságos Isten f szaba
dítson meg titeket is és bocsássa meg min
den vétkeiteket; adjon időt a bűnbánatra és 
jó cselekedetre. A hatalmas és irgalmas 
Isten igazgassa jelen élteteket is a Szent
lélek kegyelmével, a kinek dicsőség mind
örökké. Amen.
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Segédkező: Emlékezzél meg ró
lunk az Isten halhatatlan báránya előtt.

Á Időzár: Legyetek megemlítve az 
Isten halhatatlan báránya előtt.

42. zsoltár. Bemegyek Isten oltárához, 
Istenhez, ki megvidámítja ifjúságomat.

Segédkező: ítélj meg engem Isten! 
és határozd el ügyemet.

Á 1 d о z á r: Az istentelen nemzetség
től, a gonosz és áínok embertől ments meg 
engem.

Segédkező: Mert te vagy Isten az 
én erősségem. Miért vetettél meg engem ? 
és miért járok szomorúan, midőn engem az 
ellenség sanyargat ?

Áldozár: Bocsásd ki Uram vilá
gosságodat és igazságodat, azok elvezetnek 
engem és elvisznek a Te szent hegyedre 
és hajlékidba.

Segédkező: Bemegyek Isten oltá
rához, Istenhez, ki megvidámítja ifjúságomat.

Áldozár: Hangszeren dicsérlek té
ged oh Isten, én Istenem.

Segédkező: Miért vagy szomorú 
én lelkem és miért háborgatsz engem ? Bíz
zál az Istenben, adj hálát neki, Ő 
szabadítója, az én Istenem.

Áldozár: Dicsőség az Atyának és 
Fiúnak és a Szentléleknek.

Segédkező: Most és mindenkor 
és mindörökkön örökké. Amen.

Áldjuk a mi Urunkjézus Krisztus Atyját, 
a ki minket méltókká tett, hogy jelen lehes
sünk dicsőítése ezen helyén és neki énekel

arczom
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hessünk lelki énekeket. Mindenható Úr Iste
nünk, tarts meg minket és könyörülj rajtunk.

Áldozár (fölmegy az oltárhoz ezen 
imával): A szentség hajlékában, a dicső
ség e helyén, az angyalok lakában s az 
emberiség engesztelő oltárán az Isten előtt 
kedves és ragyogó szent jelvények, 
ezen szent asztal előtt (ekkor az áldozár 
megcsókolja az oltárt) félelem közt lebo
rulva imádunk és a te szent, csodálatos és 
győzelmes feltámadásodat dicsőítjük s Neked 
áldást és dicséretet mondunk az Atyával és 
Szentlélekkel egyetemben most és mind- 
örökkön örökké. Amen.

(Erre az áldozár a kehelyről leveszi 
a tányérkát, az ostyára keresztet vet és 
mondja): Az Úr Jézus Krisztus emléke.

Segédkező: Ezenkívül kérjük a 
békéért az Urat. Fogadd el, tarts meg és 
könyörülj rajtunk (ezt ismétli a bor és a viz 
átadásakor.)

(Áldozár ezekre feleli): Áldás és di
csőség az Atyának f és Fiúnak és Szent
lélek Istennek, most és mindörökkön örökké. 
Amen.

és

(Áldozár kereszt alakban a kehelybe 
bort önt és a vízből keveset, mintegy 5 
cseppet és mondja): A mi Úr Istenünk és 
Megváltónk Jézus Krisztus üdvszerző meg
testesülése emlékére.

Oh Isten! Mi Istenünk! ki az égi ke
nyeret, a mi Urunk Jézus Krisztust az egész 
világ eledelét leküldéd mint Megváltónkat, 
éltetőnket és jótevőnket, hogy minket meg
áldjon és megszenteljen. Te magad Uram
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γ áldd meg a jelenleg előttünk levő áldo
zati ajándékot; fogadd el azt a te mennyei 
oltárodra. Emlékezzél meg, a ki jóságos és 
szeretetteljes vagy, rólam, a ki ez áldozatot 
bemutatom és azokról, kikért az bemutat
tatok. És őrizz meg minket feddhetlenségben 
az isteni titkok áldozári tisztében, mert szent 
és dicső az Atya és Fiú és Szentiéleknek 
legimádandóbb Felsége most és míndörök- 
kön örökké. Amen.

(Midőn a kelyhet befödi, a 92. zsoltárt
mondja):

Az Ur országol, z ékességbe öltözött, 
erősségbe öltözött az Úr és felövezte magát.

Ő erősítette meg a föld kerekségét, 
mely nem fog ingani.

Alapítva van a te széked, kezdet óta, 
öröktől fogva vagy Te.

Fölemelik Uram a folyók, fölemelik a 
folyók szavukat, fölemelik a folyók habjai
kat. A sok vizek zúgásánál, a tenger cso
dálatos dagályánál is csodálatosabb az Úr 
a magasságban.

A Te bizonyságtételeid igen hitelesek 
lettek; a Te házadat szentség illeti, Uram! 
örök időkre.

(A „mise-kezdet“ elolvasása után vasár- 
és ünnepnapokon az áldozár ezt énekli): 
Tömjént áldozok előtted Krisztus, lelki illat
árként, fogadd szent, égi és szellemi oltá
rodra kellemes illat gyanánt; viszont küldd 
le hozzánk a te Szentlelked malasztját és 
ajándékait. És Téged dicsőítünk az Atyával 
és Szentlélekkel most és mindörökkön örökké.
Amen.
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Az oltár tömjénezése után ezt énekli 
az ál do zár: Áldassék az Atya és Fiú és 
a Szentlélek uralma most és mindörökkön 
örökké. Amen.

Ä 1 d о z á r (kifordul és a népre ke
resztet vetve énekli): Béke f mindenkivel.

Segédkező: És a te lelkeddel.
Áldoz ár: Imádjuk az Istent.
Segédkező: Előtted Uram.
Á 1 d о z á r: Úr Isten, kinek hatalma 

kikutathatlan és dicsősége fölfoghatatlan, 
kinek irgalma megmérhetetlen és jósága ki
mondhatatlan, tekints végtelen szeretetednél 
fogva e népre és ezen szent templomodra: 
és nyújtsd nekünk és a kik velünk együtt 
könyörögnek, bőséges irgalmadat és jósá
godat, mert Téged illet a hatalom és tisz
telet, most és mindörökkön örökké. Amen.

(A következő imákat az á 1 d о z á r 
csendesen mondja): Úr Istenünk, tartsd meg 
népedet és áldd meg örökségedet, őrizd 
meg egyházad teljességét, szenteld meg azo
kat, kik szeretettel üdvözlik házad fényes
ségét. Dicsőíts meg minket isteni hatalmad
dal és el ne hagyd azokat, a kik Benned 
remélnek; mert Tied az erő, hatalom és di
csőség, most és mindörökkön örökké. Amen.

Béke mindenkivel.
Te, ki minket mindnyájunkat közösen és 

egyképen imádkozni tanítottál és megígér
ted, hogy ha kettő vagy három egybe
hangzóig nevedben hozzád folyamodj 
imáját ' teljesíted: te’jesitsd most is a Te 
szolgáidnak kérését üdvökre, megadván 
nekik e világon igazságod megismerését és
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megajándékozván őket a jövőben az örök 
élettelmert Te jóságos és irgalmas Isten 
vagy és Téged illet a dicsőség, hatalom és 
tisztelet, most és mindörökkön örökké. Amen.

Úr Istenünk, ki a mennyei karokat és 
az angyalok és a főangyalok seregét dicső
séged szolgálatára rendeléd, engedd most 
is, hogy a szent angyalok bemenetelünket 
kisérjék és neked velünk együtt szolgáljanak 
és a Te jóságodat magasztalják.

(Az á 1 d о z á r énekli): Mert Tied a 
hatalom, erősség és dicsőség mindörökké. 
Amen.

Segédkező: Szent Isten, szent és 
erős Isten, szent és halhatatlan Isten, irgal- 
mazz minekünk. (Ezt háromszor ismétli.)

(Az á 1 d о z á r a következő imákat 
csendesen mondja: * Szent Isten, ki a szen
tek közt trónolsz, kit a szeráfok hármas 
szent szózattal dicsérnek és a cherubok 
magasztalnak, és a kit minden mennyei ha
talmasságok imádnak; ki minden teremt
ményt semmiből alkotál, ki az embert ön
képedre és hasonlatosságodra teremtéd és 
minden kegyelmeddel fölékesítéd, a midőn 
a bölcseség és okosság keresésére oktatád 
és nem veted meg a bűnöst, hanem üdvös

* A főünnepek alkalmával előirt énekek: A 
„hármas sz. szózat“ énekéhez, mig az áldozár imád
kozik, a nép és kántor hozzáfűzi ezen énekeket: 
Nép: Ezenkívül kérjük az Urat a békéért. Kántor: 
Uram irgalmazz. Nép: Az egész világ békességéért 
és az anyaszentegyház szilárdságáért kérjük az Urat. 
Kántor: Uram irgalmazz. Nép: Az összes szent és 
kath. hitü püspökökért kérjük az Urat. Kántor: 
Uram irgalmazz. Nép: Szentséges Atyánk, Urunk
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bünbánatra hívtad meg; a ki minket mél
tatlan és nyomorult szolgáidat érdemesekké 
tettél, hogy most dicsőséges szent oltárod 
előtt állhassunk és Neked a megillető imá- 
dást és dicsőítést bemutathassuk. Fogadd 
Uram tőlünk, bűnösök szájából ezen hár
mas szent dicsőítést és tarts meg minket 
jóságodnál fogva. Bocsásd meg nekünk 
minden szándékosan és gyarlóságból elkö
vetett vétkeinket. Tisztítsd meg lelkünket, 
elménket és testünket; és add, hogy életünk 
minden napjaiban Neked szentségben szol
gálhassunk az Isten szent anyja és minden 
szenteld közbenjárása által, kik öröktől fogva 
tetszésedben részesültek; mert szent vagy 
Úr Istenünk és Téged illet a dicsőség, ha
talom és tisztelet most és mindörökkön 
örökké. Amen.

Úr Istenünk, fogadd szolgáidnak föl
emelt karokkal bemutatott esdekléseit és 
könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod 
szerint.

Bocsásd reánk és az egész népre ke
gyességedet, a kik várják Tőled bőséges 
irgalmadat.

(Az á I d о z á r folytatja énekelve): 
Mert könyörületes és jóságos Isten

(N.) élete- és lelki üdvéért kérjük az Urat. Kántor: 
Uram irgalmazz. Nép: Főpásztorunk (N.) Urunk 
élete- és lelke üdvéért kérjük az Urat. Kántor: Uram 
irgalmazz. Nép: Az egyháztudorok, papok, szer
papok, növendékpapok és az egyház összes szol
gáiért kérjük az Urat. Kántor: Uram irgalmazz. 
Nép: A buzgó királyok ás istenfélő fejedelmek, 
hadvezérek és ezek hadseregéért kérjük az Urat. 
Kántor: Uram irgalmazz. Nép: Az elhunytak lelkei-
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vagy és Téged illet a dicsőség, hatalom és 
tisztelet most és mindörökkön örökké. Amen.

(Ezután az áldozár a szent leczkét 
énekli. Ennek befejeztével az áldozár két
szer mondja): Alleluja, alleluja.

Segédkező: (átviszi a könyvet)
Alleluja! Álljatok fel!
Áldozár: Béke mindenkivel.
Segédkező: És a te lelkeddel. Fé

lelemmel hallgassátok.
Áldozár: A szent evangélium N. 

szerint.
Segédkező: Dicsőség Neked, Úr 

Istenünk. Figyeljetek. Isten mondja.
Segédkező: (az evangélium végez

tével) Dicsőség neked Úr Istenünk.
Az á 1 d о z á r (összetett kezekkel imád- 

kozza): Hiszünk az egy Istenben, minden
ható Atyában, mennynek és földnek, látha
tók és láthatatlanok Teremtőjében s az egy 
Úr Jézus Krisztusban, Isten fiában, ki mint 
egyszülött született az Atya Istentől minden 
örökkévalóság előtt. Isten Istentől, világos
ság a világosságtól, igaz Isten az igaz Is
tentől, ki született és nem teremtetett. Egy 
lényegü az Atyával, ki által minden lett az

ért, kik az igaz és kath. hitben Krisztusban nyug
szanak, kérjük az Urat. Kántor: Emlékezzél meg 
Uram és irgalmazz. Nép: Ezenkívül az igaz, sz. és 
kath. hitünk egyességeért kérjük az Urat. Kántor: 
Uram irgalmazz. Nép: Mimagunkat és egymást a 
mindenható Úr Istennek ajánljuk. Kántor: Legyünk 
Uram Neked ajánlva. Nép: Irgalmazz nekünk Úr 
Istenünk nagy könyörületességed szerint. Mondjuk 
együtt mindnyájan. Kántor: Üram irgalmazz (há
romszor.)
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égen és földön, látható és láthatatlan. A ki 
érettünk emberekért és üdvünkért leszállván 
az égből, megtestesült, emberré lett, szüle
tett tökéletesen a Szentlélek által a legszen
tebb szűz Máriától, a kitől testet, lelket, ér
telmet és mindent vett, a mi van egy em
berben valóságosan és nem képzeletben. 
Szenvedett, megfeszittetett, eltemettetek, har
madnapon föltámadott, ugyanazon testtel 
fölment mennyekbe, ül az Atya jobbján, 
eljövend ugyanazon testtel és az Atya di
csőségével az élők és holtak megítélésére, 
mely uralomnak nincsen vége; hiszünk a 
Szentiélekben is, ki nem teremtetett és tö
kéletes, ki az Atyától és Fiútól származik, 
a ki szólott a törvények, próféták és evan
gélisták által. Ki leszállóit a Jordánba, hir
dette a ki elküldetett és a szentek közt la
kozott.

* Hiszünk az egy. egyedüli, közönsé
ges és apostoli anyaszentegyházban, az egy 
keresztségben és a bünbánatban, a bűnök 
kiengesztelésében és bocsánatában, a holtak 
föltámadásában, a lelkek és testek örök íté
letében, a menyországban és örök életben.

* Evangélium után az áldozár imája alatt 
ezeket éneklik: Hiszünk az egy keresztségben, a 
bünbánatban (lásd a 28—29. lapon e szóig: Amen.) 
Nép: Ezenkívül kérjük az Urat a békéért. Kántor: 
Uram irgalmazz. Nép: Ezenkívül hittel esedezünk 
és kérjük az Úr Istent és Megváltónkat Jézus Krisz
tust. Kántor: Tarts meg és irgalmazz. Nép: Hittel 
kérjük az Urat, hogy a sz. mise ezen idejét és a 
mai napot békében tölthessük. Kántor: Add Uram. 
Nép: Kérjük az Úrtól, hogy a béke angyala sze
mélyünk őre legyen. Kántor: Add Uram. Nép:
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A kik pedig azt állítják, hogy volt idő, 
midőn nem volt a Fiú, vagy volt idő, midőn 
nem volt a Szentlélek, vagy hogy semmiből 
lettek, vagy a kik mondják, hogy az Isten 
Fia, vagy a Szentlélek más lényből lett, és 
hogy változók vagy összeönthetők, az olya
nokat kizárja a katholikus és apostoli anya- 
szentegyház.

Mi pedig imádva dicsőítjük az örökké
való szent Ftáromságot, az Atya, Fiú- és 
Szentlélek egy Istenséget most és mind- 
örökkön örökké. Amen.

Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus, 
ki nagy vagy az irgalmasságban és túláradó, 
jótékonyságod ajándékaiban, ki önkéntesen 
ez órában átszenvedted a fájdalmakat és a 
kereszt halálát a mi bűneinkért és a Szent
lélek ajándékaival szent apostolaidat bőven 
megajándékozád, kérünk Uram, részeltess 
minket is a te isteni adományaidban, a bű
nök megbocsátásában és a Szentlélek el
nyerésében.

* Hogy méltók lehessünk hálás lélek-

Kérjük az Urat, hogy bűneinket oldozza fel és bo
csássa meg. Kántor: Add Uram. Nép: Kérjük az 
Urat, hogy a sz. kereszt nagy és hathatós ereje 
legyen segítségünkre. Kántor: Add Uram. Nép: 
Még kérjük az Urat az igaz és sz. hitünk egyes- 
ségeért. Kántor: Uram irgalmazz. Nép: Mimagunkat 
és egymást a Mindenható Úr Istennek ajánljuk. 
Kántor: Uram neked ajánljuk magunkat. Nép: Ir
galmazz nekünk Ur Istenünk, nagy irgalmasságod 
szerint. Mondjuk együtt mindnyájan. Kántor: Uram 
irgalmazz (háromszor.)

* Főünnepeken éneklik e szóig: mind
nyájatokat. L. 30. lap.
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kel dicsőitni Téged az Atyával és Szent
lélekkel most és mindörökkön örökké. Amen.

Á 1 d о z á r: Béke f mindenkivel.
Segédkező: És a Te lelkeddel.
Áldozár: Imádjuk az Istent.
Segédkező: Előtted Uram.
Áldozár: (főünnepeken énekli)
A Te békességeddel, mely minden gon

dolat és szó fölött áll, erősíts meg minket, 
Krisztus, mi Megváltónk és óvj meg rettent- 
hetlenül minden gonosztól, sorozz be a te 
igaz tisztelőid közé, a kik lélekben és igaz
ságban Téged imádnak, mert a teljes Szent- 
háromságot illeti a dicsőség, hatalom és 
tisztelet most és mindörökkön örökké. Amen.

Áldott a mi Urunk, Jézus Krisztus.
Segédkező: Amen. Áldj meg Uram.
Á 1 d о z á r: Az Úr Isten f áldjon meg 

mindnyájatokat.
* Senki sem méltó közülünk oltárodhoz 

járulni, vagy királyi dicsőségednek szolgálni, 
kik testi kívánságok és szenvedélyek által 
lebilincselve vagyunk, mert Neked szolgálni 
még a mennyei hatalmasságok előtt is nagy és 
rettenetes. Mindazonáltal határtalan jóságod
nál fogva, óh megfoghatatlan Igéje az Atyának, 
emberré lettél és megjelentél, mint főpapunk és

* Mig az áldozár imádkozik, a nép és kántor 
a következőket énekli. Nép: A hittanulók, kis
hitű ek, a vezeklők és tisztátlanok közül senki se kö
zelítsen az isteni titokhoz. Kántor: Az Úr teste és 
a Megváltó vére közelünkben van. A mennyei lát- 
hatlan hatalmasságok éneklik és szakadatlanul fönn- 
szóval mondják: sz. sz. sz. a seregek Ura. Nép: 
Dalt zengjetek dalnokok a mi Urunknak Istenünk
nek édességes hangon szellemi énekeket. Kántor
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mint mindenek Ura, az áldozári tisztet ezen 
szolgálat és vértelen áldozat végett hagyomá- 
nyozád nekünk, mert Te vagy Úr Istenünk, 
ki a mennyeiek és földiek fölött uralkodói, 
ki a cherubok trónján ülsz, szeráfok ura és 
Izrael királya; ki egyedül vagy szent és a 
szentek közt trónolsz. Kérlek Téged, a ki 
egyedül vagy jótevő, tekints reám bűnös és 
igénytelen szolgádra és tisztítsd meg lelke- 
met és elmémet a gonosz minden szennyé
től és képesíts engem a te Szentlelked ere
jével, ki az áldozári kegyelmet fölvettem, 
hogy szent oltárod előtt állhassak és a te 
szeplőtelen testedet és drága véredet átvál
toztathassam. Megalázódva mondja: Előtted 
magamat megalázva esedezem, ne fordítsd 
el tőlem arczodat s ne zárj ki szolgáid kö
zül, hanem érdemesíts engem bűnös és mél
tatlan szolgádat, hogy ezen ajándékot Né
ked feláldozzam, mert Te vagy a feláldozó 
és az áldozat, az elfogadó és adományozó, 
Krisztus, a mi Istenünk. És Neked, a te 
kezdetnélküli Atyáddal és a legszentebb és 
jóságos Lélekkel együtt dicsőség most és 
mindörökkön örökké. Amen.

Az á 1 d о z á r : (kezeit megmosván, 
mondja) Megmosom kezeimet az ártatlanok
kal s körülveszem Uram a te oltárodat.

elénekli az ünnepnek megfelelő imadalt és folytatja: 
Ezenkívül kérjük az Urat a békéért. Kántor: Uram 
irgalmazz. Nép: Kiváltképpen hittel és tiszta szív
vel könyörögjünk az Isten szent oltára előtt rettegve, 
nem lelkiismeretlenül, botránykoztatva, nem álnok
sággal, csalárdsággal, nem áltatás és ravaszsággal. 
Kántor: Tarts meg Uram és irgalmazz.



Föl ajánl ás.
Az á 1 d о z á r (kezeit kiterjesztve imád- 

kozza): Seregek Ura, Istene s minden léte
zők Teremtője, ki a semmiségből mindent 
világra hozál, a ki a mi földi természetün
ket szeretetteljesen megtisztelvén, ily rette
netes és kimondhatatlan titok szolgájává 
rendeltél. Te, Uram, kinek bemutatjuk ez 
áldozati ajándékokat, fogadd tőlünk ezen 
adományokat és fejezd be a Te egyszülöt
ted teste és vére átváltoztatásával. Add, 
hogy a kik ezen kenyeret és kelyhet ma
gunkhoz veszszük, gyógyszerül szolgáljon 
bűneink bocsánatára.

*A mi Urunk és Megváltónk Jézus 
Krisztus kegyelme és jósága által, kivel 
Neked, óh Atya és a Szentlélekkel együtt 
megillet a dicsőség, hatalom és tisztelet most 
és mindörökkön örökké. Amen.

Béke f mindenkivel.
Segédkező: És a te lelkeddel.
Áldozár: Imádjuk az Istent.
Segédkező: Előtted Uram.
Á 1 d о z á r: Üdvözöljétek egymást sz. 

csókkal és a kik nem vagytok képesek részt- 
venni az isteni szent titokban, álljatok az 
ajtók mellé és imádkozzatok.

Segédkező: Krisztus köztünk meg 
fog jelenni, a ki Isten létére itt fog trónolni; 
a béke szavát hirdeté, a szent köszöntés 
parancsát hagyományozá, az ellenségeske-

* Főünnepeken az áldozár ezen imáit a kán
tor mint segédkező és a nép felváltva énekli.

N
3СО

·
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dést eltávolitá, a szeretetet mindenfelé ki
terjesztő.*

A 1 d о z á r: Félelemmel, hódolattal és 
illően álljunk és figyelemmel tekintsünk oda. 

Segédkező: Hozzád Uram.
Ä 1 d о z á r: Krisztus, az Isten báránya 

áldozatul bemutattatik.
Segédkező: írgaolm, béke és ál

dás áldozatja.
Áldozár: Az Atyának f és Fiúnak 

és Szentiéleknek kegyelme, szeretete és isteni 
megszentelő ereje legyen mindnyájatokkal.

Segédkező: Amen. És a te lelkeddel.
Á 1 d о z á r: ** Emeljétek fel sziveiteket 

isteni félelemmel.
Segédkező: Fölemeltük Hozzád, 

mindenek Ura!
Áldozár: És adjatok hálát az Úr

nak teljes szívből.
Segédkező: Méltó és igazságos.
Azáldozár (kezeit összetéve mondja):
Valóban méltó és igazságos legkész

ségesebb buzgalommal mindig imádva di
csőíteni Téged, mindenható Atya, ki a Te

* Azért Úr szolgái emeljétek fel szavatokat, 
áldjátok egy szájjal az egylényegü Istenséget, ki
nek a szeráfok sz. éneket zengedeznek. Kik hittel 
álltok a királyi sz. oltár előtt, látni fogjátok Krisztust 
a királyt égi seregektől körülvéve. Nép: Ég felé 
emelt szemekkel könyörgünk ezt mondva: ne em
lékezzél meg bűneinkről, hanem bocsáss meg ke
gyelmesen. Az angyalokkal áldunk téged és a szen
tekkel dicsőség neked Uram.

** Nép: Az ajtókat, az ajtókat nagy figyelem
mel és óvatossággal tartsátok. Emeljétek fel szivei
teket isteni félelemmel.

3
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kikutathatatlan és teremtő Igéd által el- 
távolitád az átok akadályát, ki a népet 
egyházzá egyesítvén, benned hívőket szer
zett és a sz. Szűztől vett megtestesülés sze
rint érezhető természettel köztünk lakozni 
kegyeskedett és isteni módon újjáalakítván, 
a földet mennyé tévé. Mert a ki előtt nem 
merészkedtek megjelenni az angyalok se
regei, megrettenve Istenségednek ragyogó 
és megközelíthetetlen fényességétől, a mi 
üdvünkért emberré lévén, megengedte, hogy 
a mennyeiekkel énekeljünk lelki éneket.

Az á 1 d о z á r énekli: És a szeráfok 
és cherubokkal egyetemben zengedezzünk 
neki szent éneket és bizalommal hangosan 
kiáltsuk velük együtt, mondván: * (csende
sen) Szent, szent, szent a seregek Ura, teljes 
az ég és a föld dicsőségeddel. Dicsőség a 
magasságban; áldott vagy, a ki eljöttél és 
el fogsz jönni az Úr nevében. Hozanna a 
magasságban.

Az á 1 d о z á r (kitárt karokkal csende
sen imádkozik): Szent, szent, szent vagy, 
valóban legszentebb és ki fog dicsekedni, 
hogy a Te véghetetlen jótékonyságod ára- 
dozásait szóval kifejezni képes, ki már haj
dan gondoskodván a bűnbe esettről, őt 
különfélekép megvigasztaltad, próféték, tör-

* Kántor:-És üdvösségünk biztosítására, me
lyet Neked Krisztus mindenkor a hála minden he
lyén mutatunk be, mely által a hatalmasságok a te 
csodálatos feltámadásodat is dicsőítik, a szeráfok 
rettegnek, a cherubok remegnek és a magasságbeli 
erősségek vigadozó hangon éneklik és mondják: 
(Sz. sz. sz. . . . e szóig: magasságban.)
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vényadás, áldozárság és a tulkok jelképes 
áldozata által. De ezen idők végével minden 
vétkeink adóslevelét széttépvén, egyszülött 
Fiadat adád nekünk mint adóst és adóssá
got, mint véráldozatot és fölkentet, mint 
bárányt és mennyei kenyeret, mint főpapot 
és oltárajándékot.

Mert Ő a kegyelemosztó s ugyanő 
osztogattatok mindig közöttünk elfogyaszt- 
hatlanul. Mert nem látszólagos, hanem igazi 
ember lévén, zavartalan egyesüléssel meg
testesült az Isten anyja-, szűz Máriától; át
ment vétkek nélkül az emberi élet minden 
szenvedésein. Eljött, hogy a világüdvözitő 
keresztet, megváltásunk ezen eszközét ön
ként magára vegye.

Az á 1 d о z á r (rövid elmélkedés után 
az átváltozás igéit mondja): Szent, isteni, 
szeplőtelen, s imádandó kezeibe vevén a 
kenyeret, megáldá f, hálát adott, megtöré 
és a választott és vele együtt levő szent 
tanítványainak adá, mondván: * Vegyétek, 
egyétek, ez az én testem, mely érettetek és 
sokakért kiosztatik a bűnök kiengesztelésére 
és bocsánatára.

Segédkező: Amen.
Áldozár: Hasonlóképpen a kelyhet 

is vevén, megáldá f, hálát adott, ivott és 
az ő választott, szent és vele együtt levő 
tanítványainak adá, mondván:

* A nép énekli: Áldd meg Uram. Áldozár 
fennhangon: Vegyétek, egyétek stb.

3*
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* Igyatok ebből mindnyájan, ez az én 
vérem, az új szövetségé, a mely érettetek 
és sokakért kiontatik a bűnök kiengeszte
lésére és bocsánatára.

Segédkező: Amen.
Áldozár (csendesen mondja):
És ezt mindig az ő emlékére csele

kedni parancsolta nekünk a te egyszülött, 
jóságos Fiad. És midőn leszállóit a halál 
mély lakába azon testtel, melyet a mi ter
mészetünkből vett s a pokol zárait győzel
mesen lerontván, Téged tett ismertté előttünk 
mint egyedül igaz Istent, mint az élők és 
holtak Istenét.

Az áldozár keresztet vet a kehely- 
lyel és mondja: És ime mi, Uram, midőn 
ezen parancsolatodnál fogva bemutatjuk 
Egyszülötted üdvözítő teste- és vérének ezen 
titkát: megemlékezünk szenvedéseiről, me
lyeket a mi üdvünkért elviselt, életadó föl- 
feszittetéséről, 3 napos eltemettetéséről, bol
dogító föltámadásáról, isteni mennybeme
neteléről, a Te atyai jobbodra való üléséről 
és vallomást teszünk és áldjuk az ő rette
netes és dicsőséges második eljövetelét.

A tiedet, a Te ajándékaidból bemutat
juk neked mindenben és mindenekért.

Segédkező: Mindenben áldott vagy 
Uram, áldunk Téged, dicsérünk,r hálákat 
adunk Neked, esedezünk hozzád, Úr Isten!

* Kántor: Áldj meg Uram. Áldozár énekli: 
Igyatok ebből mindnyájan stb. Kántor: Amen. 
Mennyei Atya, ki Fiadat a halálnak adtad értünk 
bűneink adósságáért, az ő vérének kiontása által 
kérünk téged, könyörülj a te értelmes nyájadon.
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Az ál do zár (tárt karokkal imádko
zik) : Téged Úr Istenünk, Téged valóban dicsé
rünk, s Neked mindig hálákat adunk, a ki min
ket méltatlanságunk ellenére ily rettenetes és 
kimondhatatlan titoknak szolgájává felavatál; 
nem, ami jó cselekedetünkért, melyeket nagyon 
is nélkülözünk és melyekben mindig sze
gényeknek találtatunk, hanem a te túláradó 
kegyességedben különösen bízva, bátorko
dunk a mi Megváltónknak, Urunkjézus Krisz
tusnak a Te egyszülötted teste- és vérének 
szolgálatához járulni, a kit illet a dicsőség, 
hatalom és tisztelet most és mindörökkön 
örökké. Amen. Béke ՜է mindenkivel.

Segédkező: És a te lelkeddel.
Ál do zár: Imádjuk az Istent.
Segédkező: Előtted Uram ! *
Á 1 d о z á r (az oltárt háromszor meg

csókolván, mondja): Imádunk, esedezünk és 
kérünk Téged jóságos Isten, küldd le hoz
zánk s ezen felajánlott áldozati ajándékokra 
az örökkévaló s Veled egylényegü Szent- 
lelkedet. (A szent ostyára keresztet vetvén 
mondja) Ki által a megáldott kenyeret 
Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus való
ságos testévé változtattad; (háromszor is
métli) (Midőn a kelyhet kereszttel jelöli) És 
a megáldott kelyhet Urunk és Megváltónk 
Jézus Krisztus valóságos vérévé változtattad; 
(háromszor ismétli) (Midőn a kenyeret és 
kelyhet háromszor megáldja, ezeket mondja):

* Kántor: Isten Fia, ki Atyádnak kiengesztelésül 
bemutattatok mint az élet kenyere köztünk kiosz- 
tatol, kérünk Téged, hogy sz. véred kiontása által 
könyörülj a te véreddel megváltott nyájadon.
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Ki által a megáldott kenyeret és bort Urunk és 
Megváltónk Jézus Krisztus valóságos tes
tévé és vérévé változtattad, átváltoztatván 
azokat Szentlelked által, * hogy mindnyá
junknak, a kik hozzád járulnak, ne kárho
zatára, hanem kiengesztelésére és a bűnök 
bocsánatára váljék.

Segédkező: Amen.** ***
Á 1 d о z á r (kiterjesztett kezekkel csen

desen imádkozza): Adj ez által szeretetet, 
állhatatosságot és óhajtott békét az egész 
világnak, az anyaszentegyháznak, minden 
katholikus hitű püspöknek, áldozárnak, szer
papnak, a föld uralkodóinak, fejedelmeinek, 
a népeknek, utazóknak, hajózóknak. foglyok
nak, veszélyben levőknek, munkásoknak és 
mindazoknak, a kik a barbárokkal harczolnak.

Adj ez által kellemes időjárást, a me
zőknek termékenységet s a különféle fáj
dalmakban szenvedőknek gyors javulást.

Adj ez által nyugalmat a Krisztusban 
már elhunyt püspököknek, áldozároknak, 
szerpapoknak és szentegyházad egész testü
letének s a világi rendből minden férfi- és 
nőnek, kik e hitben múltak ki; 
együttt jóságos Istenünk, kérünk őrködjél 
fölöttünk is.

Segédkező: Emlékezzél meg Uram 
és könyörülj rajtunk.

*** kikkel

* (Énekelve.)
** Kántor: Szentlélek, ki leszállván az é^ből, 

kezeink közt végbeviszed annak titkát, a ki dicső
séged társa; az ő vére kiontása által kérünk téged, 
adj nyugalmat elhunytjainknak.

*** (Énekelve a főmiséken.)
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A 1 d о z á г: Isten szent Anyjának, szűz 
Máriának, keresztelő szent Jánosnak, szent 
István első vértanúnak és minden szentek
nek, kérünk Téged, legyen fölemlitése e 
szent áldozatban.

Segédkező: Emlékezzél meg Uram, 
és könyörülj rajtunk!

Áld о zár: Emlékezzél meg Uram 
és könyörülj és áldd meg szent, katholikus 
és apostoli egyházadat, melyet Egyszülötted 
drága vérével megváltottál és szent keresz
ted által megmentettél. Adj neki állandó 
békét.

Emlékezzél meg Uram és könyörülj 
és áldd meg az összes katholikus hitü 
püspököket, kik helyes tanítással hirdetik 
köztünk az igazság igéjét.

^Kiváltképpen a mi szentséges Atyán
kat N. N. és tiszteletreméltó püspökünket 
N. N. tartsd meg hosszú időn át az igaz 
tanításban.

Segédkező: Emlékezzél Uram és
könyörülj.

Az áldozár (csendesen mondja ezen 
imákat): Emlékezzél meg Uram és könyö
rülj és áldd meg az Előtted egybegyült

*Főünnepeken éneklik: Kiváltképpen szentséges 
Atyánkat (N.) és főtisztelendő püspök Urunkat (N.) 
tartsd ,meg nekünk hosszas ideig az igaz tanításban. 
Nép: Úr Istenünk, hálát és dicsőítést mutatunk be Ne
ked e sz. és halhatatlan áldozat által, mely e sz. oltáron 
van, hogy ezzel életünk megszentülését adjad. Ez 
által add a szeretetet, állhatatosságot s az egész 
világnak az óhajtott békét, az anyaszentegyháznak, 
minden kath. püspöknek, érsekünknek s az egyetemes 
kereszténység Urának, szentséges atyánknak (N.),
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népet és engem az áldozat bemutatóját s 
add meg ezeknek, a mi szükséges és hasznos.

Emlékezzél meg Uram és könyörülj 
és áldd meg a buzgó híveket, szentegy
házadnak jótevőit s a kik könyörülettel 
megemlékeznek a szegényekről, pótold vissza 
nekik a te sajátos bőkezűségednél fogva 
százszorosán itt és a jövő életben.

Emlékezzél meg Uram, könyörülj és 
irgalmazz a meghalt lelkeken, adj nekik 
nyugalmat és világosságot és helyezd őket 
szenteld sorában a mennyországba és mél
tasd őket irgalmadra.

Emlékezzél meg Uram a te szolgád 
N. N. leikéről is, és könyörülj rajta a Te 
nagy irgalmasságod szerint. Engedd, hogy 
hódolva nyugodjék a Te arczod fényében. 
(Ha élőért mutattad к be a szent mise, ezt 
kell mondani): Mentsd meg őt a lélek- és 
testnek minden veszélyétől. (Itt az élők- és 
holtakról megemlékezik az áldozár.)

Emlékezzél meg Uram, azokról is, kik 
magukat imáinkba ajánlották, az élőket és 
holtakat, kormányozd kéréseik czélját és a 
miénket igaz irányban és a mely üdvösség
gel teljes; és add meg mindenkinek az 
örökkévaló és boldogító jóságodat, és meg-
tiszteletreméitó püspök Urunknak (N.) és a papnak, 
ki ez áldozatot bemutatja. Kérünk a keresztény ki
rályok és istenfélő fejedelmek hatalma- és győzel
méért, és buzgó királyunk (N.) hadserege- és az 
egész népért. Kérünk és esedezünk az elhunytak 
lelkeiért, kiváltképpen elhunyt főnökeinkért és egy
házunk létrehozóiért és a kik ennek árnyékában 
nyugosznak. Kántor: Mindenben és mindenekért. 
Könyörülj rajtunk is Üdvözítő!
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tisztítván gondolatainkat, tégy templommá a 
mi Urunk és Üdvözítőnk Jézus Krisztus egy
szülötted teste és vére befogadására, kivel 
együtt téged mindenható Atya az elevenítő 
és szabadító Szentlélekkel egyetemben illet 
a dicsőség, hatalom és tisztelet most és 
mindörökkön örökké. Amen.

* A nagy Istennek és Megváltónknak, Jé
zus Krisztusnak irgalma f legyen veletek 
mindnyájatokkal.

Segédkező: És a te lelkeddel.
Az á 1 d о z á r (kitárt karokkal imád

kozik) : * **Igazság Istene és irgalom Atyja, 
hálákat adunk Neked, ki gyarló természe
tünket többre becsülted, mint a boldog ős
atyákét. Mert ők Istennek neveztek, nekünk 
pedig kegyesen megengedted, hogy Atyánk
nak nevezzünk. És most, Uram, kérünk 
Téged, hogy a tőled nyert ez új és tiszte
letteljes elnevezés kegyelme napról-napra 
dicsőbben virágozzék a te szent egyházadban.

Az áldozár énekli: És engedd, hogy 
bizalmas szóval nyissuk meg ajkainkat és

* Az áldozár főünnepeken énekli.
Főünnepeken a kántor hangosan olvassa: 

Ezenkívül kérjük az Urat a békéért. Segédkező: 
Uram irgalmazz. Kántor: Különösen kérjük az Urat 
minden szentekkel együtt, kiket emliténk. Segéd
kező: Uram irgalmazz. Kántor: A sz. és isteni ál
dozatért, mely bemutattatok a sz. oltáron, kérjük az 
Urat. Segédkező: Uram irgalmazz. Kántor: Hogy 
kérjük a mi Urunkat Istenünket, a ki elfogadta ezt 
sz. égi és szellemi oltárán. Segédkező: Uram irgal
mazz. Kántor: Hogy viszont küldje reánk a Szent
lélek kegyelmét és ajándékait. Segédkező: Uram 
irgalmazz. Kántor: Fogadj el, tarts meg minket és kö
nyörülj és őrizz meg minket Uram a te kegyelmed által.
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zengedezzünk Neked, mennyei Atyánk, éne
ket — mondván:

Segédkező: Mi Atyánk, ki vagy 
a mennyekben, szenteltessék a te neved, 
jöjjön te országod, legyen te akaratod, 
miképpen mennyben, azonképpen a földön 
is. Mindennapi kenyerünket adjad nekünk 
ma és bocsásd meg nekünk a mi vétkein
ket, miképpen mi is megbocsátunk az elle
nünk vétkezőknek és ne vigy minket a 
kísérteibe, de szabadíts meg a gonosztól.

Az á 1 d о z á r (a „Mi Atyánk“ alatt 
ezt imád kozza): Uraknak Ura, Istenek Is
tene, örökkévaló király, minden teremtmé
nyek Teremtője, a mi Urunk Jézus Krisz
tusnak Atyja, ne vígy minket a kisértetbe, 
de szabadíts meg a gonosztól és ments 
meg a kísértetektől.

Az á 1 d о z á r (fennhangon): ** Mert 
Tied a menyország, hatalom és dicsőség 
mindörökké. Amen. Béke f mindenkivel.

Segédkező: És a te lelkeddel.
Áldozár: Imádjuk az Istent.

Segédkező: Tarts meg minket Uram a te kegyel
med által. Kántor: A legszentebb Istenanyát, a 
mindenkoron szűz Máriát minden szentekkel együtt 
megemlítve kérjük az Urat. Segédkező: Uram em
lékezzél meg és irgalmazz. Kántor: Kérjük az Urat 
még a szent és kath. hitünk egyességeért. Segéd
kező: Uram irgalmazz. Kántor: Mimagunkat és 
egymást a mindenható Úr Istennek ajánljuk fel. 
Segédkező: Neked,Uram ajánljuk magunkat. Kántor: 
Könyörülj rajtunk Úr Isten a te nagy irgalmasságod 
szerint. Mondjuk mindnyájan egyszóval: Segédkező: 
Uram irgalmazz (háromszor.)

** Főünnepeken énekelve.
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Segédkező: Előtted Uram.
Az á 1 d о z á r (megalázódva imádko

zik) : Szentlélek, életnek forrása és irgalom
nak kútfeje, könyörülj e népen, mely meg
alázódva imádja Istenségedet; tartsd meg 
épségben; vésd be leikébe a csodajelenségü 
test alakját, jövő javaid öröksége és elérése 
végett. *

Az á 1 d о z á r (háromszor megcsókolja 
az oltárt és énekli): A mi Urunk Jézus 
Krisztus által, a kit a mindenható Atyával 
és Szentlélekkel együtt illet a dicsőség, ha
talom és tisztelet most és mindörökkön
örökké. Amen.

Az á 1 d о z á r (kezébe vevén a szent 
ostyát, énekli): A szentek szentjéhez.

Segédkező: Egyedül szent, egye
dül Úr Jézus Krisztus az Atya Isten dicső
ségében. Amen.

Áldozár: Áldott az Atya, szent, igaz
Isten.

Segédkező: Amen.
Áldozár: Áldott a Fiú, szent, igaz

Isten.
Segédkező: Amen.
Áldozár: Áldott a Szentlélek, szent,

igaz Isten.
Segédkező: Amen.
Áldozár (a kelyhet felmutatja és 

énekli): Áldás és dicsőség az Atyának és 
Fiúnak és Szentiéleknek most és mind
örökkön örökké.

Segédkező: Amen. Szent az Atya,

* Kántor énekli: Figyeljetek.
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szent a Fiú, szent a Szentlélek. Áldás és 
dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szent- 
léleknek most és mindörökkön örökké. Amen.*

Az áldozár (csendesen imádkozik): 
Tekints le Urunk Jézus Krisztus mennyből, 
a te szentélyedből, dicső országod trónjáról. 
Jöjj, szentelj meg és tarts meg minket, ki 
az Atyával uralkodói és itt föláldoztatok 
Méltass minket, hogy magunkhoz vehessük 
a te szeplőtlen testedet és drága véredet és 
kezeink által adhassuk az egész népnek.

Az áldozár (térdet hajt): Úr Isten, 
a ki minket Egyszülött Fiad után kereszté
nyeknek nevezél s a keresztséget a bűnök 
megbocsátására a lelki fürdő által rendeléd 
s méltóvá tevéi minket, hogy Egyszülötted 
teste- s vérében részesüljünk, kérünk most 
is Téged, Uram, érdemesíts arra, hogy e 
szent titkot a mi bűneink bocsánatára ve
hessük s hálával dicsőítsünk Téged a Fiú
val és Szentlélekkel most és mindörökkön 
örökké. Amen.

Az áldozár (a népnek kimutatja a 
szent ostyát és kelyhet és énekli): A mi 
Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk legszen
tebb drága teste- és véréből tiszta szívvel 
részesüljünk, ki leszállván a mennyből, köz
tünk kiosztatik.

(Az áldozár a nép felé fordul és a 
szent ostyát a kehely felé tartva áldást ad):

Ez az élet, f remény, feltámadás, ki
engesztelés és a bűnök bocsánata. Mond
jatok dicséneket a mi Urunknak Istenünk-

* Kántor énekli: Áldj meg Uram!
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nek, mondjatok dicséneket a mi halhatatlan 
mennyei királyunknak, a ki ül a cherubok 
kocsiján.

Segédkező: Áldott az Isten.
Áldozár (csendesen mondja):*Mily 

áldást vagy hálát mondjunk a kenyér és 
kehely fölött? Jézus, egyedül Téged áldunk 
az Atyával és Szentlélekkel most és mind- 
örökkön örökké. Amen.

Megvallom és hiszem, hogy Te vagy 
Krisztus, az Isten Fia, ki elvetted a világ 
bűneit.

Áldozár (kettétöri az ostyát s egy 
részecskét a kehelybe bocsát e szavakkal):

A Szentlélek teljessége.
Segédkező: Dicséret Neked Krisztus.
Áldozár (csendesen imádkozza):
Szent Atya, a ki Egyszülötted nevére 

nevezél el minket s a keresztség lelki für
dője által megvilágositál, tégy minket mél
tóvá, hogy e szentséget a bűnök bocsána
tára vegyük magukhoz. Vésd belénk a te 
szent Lelked malasztját, mikép szent apos
tolaiddal tevéd, kik élvezőid valának és az 
egész világ megtisztító! lettek. És most 
Urunk, jóságos Atyánk, tedd ez áldozatot

* Főünnepeken a kántor énekli: Áldott az 
Isten. A feláldozott Krisztus köztünk osztogattatik. 
Aleluja. Az ő testét eledelül adja és sz. vérét hinti 
reánk. Aleluja. Járuljatok az Úrhoz és vegyétek a 
világosságot. Aleluja. ízleljétek és lássátok, mily édes 
az Úr. Aleluja. Áldjátok az Urat az egekben. Aleluja. 
Áldjátok őt a magasságban. Aleluja. Áldjátok őt 
minden angyalok. Aleluja. Áldjátok őt minden ha
talmasságok. Aleluja.
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apostolaid vacsorájának részesévé, elűzvén 
bűneim sötétségét. Ne tekints méltatlansá
gomra s ne vondd el Szentlelked malasztját, 
hanem a te végetlen szeretetednél fogva add ne
künk ezt bűneink kiengesztelésére és vétkeink 
feioldozására, a mint megígérte a mi Urunk 
Jézus Krisztus, midőn mondá: A ki eszi az 
én testemet és iszsza az én véremet, élni 
fog örökké. Eszközöld tehát ezt a mi ki
engesztelésünkre, hogy a kik esznek és 
isznak ebből, áldásban és az Atya, Fiú 
és Szentlélek dicsőségében részesüljenek 
most és mindörökkön örökké. Amen.

Béke f mindenkivel.
Hálát adok Neked Krisztus, királyom, 

a ki engem méltatlant méltóvá tevéi, hogy 
szent testedben és véredben részesüljek. 
És most, Uram, kérlek Téged, ne legyen ez 
nekem kárhozatomra, hanem a bűnök ki
engesztelésére és bocsánatára, lelkem és 
testem egészségére és minden erényes cse
lekedet teljesítésére, hogy ez tisztítsa meg 
leheletemet, elmémet és testemet és tegyen 
engem a legszentebb Háromság templomává 
és házává, hogy szenteiddel együtt méltó 
lehessek Téged dicsőíteni az Atyával és 
Szentlélekkel most és mindörökkön örökké. 
Amen.

Arany szájú Szent János imádsága.
Hálát adok , Neked, magasztallak és 

dicsőitlek Téged Úr Istenem, mert engem 
méltatlant méltóvá tevéi, hogy ma részesül
hessek a te szeplőtlen tested és drága vé-
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rednek isteni és csodálatraméltó titkában. 
Ezért kérlek, hogy ezek szószólása által 
tarts meg engem életem minden napja- és 
idejében szentül, hogy megemlékezve ke
gyességedről, veled egyesülve éljek, a ki 
értünk szenvedtél, meghaltál és föltámadtál. 
Ne közelegjen hozzám Uram és Istenem, a go
nosz szellem, aki megvagyok jelölve aTe drága 
véreddel. Óh Mindenható, ki egyedül vagy 
szeplőtlen, tisztíts meg ezek által minden ha
lálos vétektől. Erősítsd meg éltemet, Uram, 
minden kisértés ellen s az én ellenségemet 
fordítsd tőlem vissza megzavarodva és meg
szégyenülve, valahányszor ellenem felkel. 
Erősítsd meg gondolataim- és nyelvem me
netét és testemnek minden utait. Légy min
dig velem, a Te csalhatatlan ígéreted sze
rint, hogy: „a ki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, az én bennem fog 
lakni és én ő benne.“ Te mondád, óh jó
ságos ; tartsd meg isteni megmásíthatatlan 
parancsaidnak igéit, mivel Te vagy az ir
galom, kegyesség és szeretet Istene és min
den jóknak adója. És Téged illet az Atyá
val és Szentlélekkel együtt a dicsőség most 
és mindörökkön örökké. Amen.

Az áldozár (mellét verve mondja):
Uram nem vagyok méltó, hogy bejöjj 

hajlékomba, hanem csak szóval mondd és 
meggyógyul az én lelkem.

Áldozár (a szent ostya magához 
vétele alkalmával keresztet vet a szent os
tyával és mondja): A Te elévülhetlen tested 
legyen f nekem életem. (A szent vér véte
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lekor) És a Te szent véred f a bűnök ki
engesztelésére és bocsánatára.

Az ál do zár (imádkozik): * Hálákat 
adunk Neked, óh mindenható Atya, ki el
elkészítetted számunkra az anyaszentegyhá- 
zat, mint egy révpartot és a szentség temp
lomát, a hol a szent Háromság magasz
taltatok. A lel úja.

Hálákat adunk Neked, Krisztus, kirá
lyunk, ki éltető testeddel és szent véreddel 
életet adál nekünk, adj kiengesztelést és 
nagy irgalmat. Aleluja.

Hálákat adunk Neked, igaz Szentlélek, 
ki megujitád a szentegyházat, tartsd meg 
szeplőtlenül a szent Háromság hitében most 
és mindörökké. Aleluja.

Hálákat adunk Neked, Krisztus, Iste
nünk, a ki a jóságnak ily eledelét adád 
nekünk az élet megszentelésére.

Oltalmazz meg ez által minket szentül 
és szeplőtlenül a te isteni gondviseléseddel, 
körünkben élvén. Oltalmazz a Te szent és 
jóságos akaratod mezején, mellyel az el
lenséges szellem minden kísértése ellen meg
erősítve, egyedül a Te szavadat legyünk 
méltók hallani és Téged egyedül, mint leg
hatalmasabb és valódi pásztort követni és

* Kántor énekli: Uram a te javaddal betöl
töttél, megizlelvén a te testedet és véredet. Dicső
ség a magasságban, a ki minket tápláltál. A ki 
mindég táplálsz minket, küldd le reánk a te lelki 
ajándékodat. Dicsőség a magasságban, a ki minket 
tápláltál. Hálákat adunk neked Uram, hogy minket 
örökkétartó asztalodról tápláltál, a világ üdvéért és 
a mi lelkünk életéért adván testedet és véredet.
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a mennyországban az általad készített helyet 
megnyerni. Istenünk, Urunk és Üdvözítőnk 
Jézus Krisztus, ki áldott vagy az Atyával és 
Szentlélekkel most és mindörökkön örökké. 
Amen.

Béke f mindenkivel.
Téged kikutathatatlan, megfoghatatlan, 

három személyü lény, alkotó, fenntartó és 
feloszoihatatlan, egységes szent Háromság, 
illet a dicsőség, hatalom és tisztelet most 
és mindörökkön örökké. Amen.

Á 1 d о z á r énekli: Békef mindenkivel.
Segédkező: És a te lelkeddel.
Áldozár (kiterjesztett kezekkel énekli):
Uram, a ki megáldod azokat, a kik 

Téged áldanak és megszenteled azokat, a kik 
benned bíznak, — üdvözítsd a te népedet 
és áldd meg örökségedet, oltalmazd egy
házad teljességét, szenteld meg ezeket, kik 
szeretettel üdvözölték a te házad díszét. 
Dicsőíts minket a Te isteni hatalmad ál
tal s ne hagyj el, kik benned remélünk. 
Add békességedet az egész világnak, egy
házadnak, papoknak, keresztény fejedelmek
nek s azok hadseregének és az egész nép
nek, mert minden jó adomány és tökéletes 
ajándék felülről Tőled, a Világosság Atyjá
tól származik és Téged illet a dicsőség, 
hatalom és tisztelet most és mindörökkön 
örökké. Amen.

Segédkező (háromszor mondja):
* Legyen áldott az Úr neve mostantól 

fogva mindörökké.
* Főünnepeken a kántor és áldozár éneklik 

az 51. lapon e szóig: Amen.
4
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Áldozár: Te vagy a törvények és 
próféták teljesedése, Krisztus üdvözítő Iste
nünk, ki betöltőd az egész megváltás rend
szerét Atyád akaratja szerint; tölts be min
ket is Szentlelkeddel.

Segédkező: Álljatok fel!
Áldozár: Béke f mindenkivel.
Segédkező: És a te lelkeddel. Fé

lelemmel hallgassátok.
Á 1 d о z á r: A szent evangélium János 

szerint.
Segédkező: Dicsőség Neked, Úr 

Isten. Figyeljetek, Isten mondja.
Kezdetben vala az Ige és az Ige Is

tennél vala és Isten vala az Ige.
Ez vala kezdetben az Istennél. Min

denek általa lettek és nélküle semmi sem 
lett, a mi lett. Ő benne vala az élet és az 
élet vala az emberek világossága. És a vi
lágosság a sötétségben világoskodék, de a 
sötétség azt föl nem fogta. Vala egy ember 
Istentől küldetve, kinek neve János vala. Ez 
bizonyságul jött, hogy bizonyságot tegyen 
a világosságról, hogy mindnyájan higyjenek 
ő általa. Nem vala ő a világosság, hanem, 
hogy bizonyságot tegyen a világosságról. 
Igaz világosság vala ez, mely megvilágosít 
minden e világra jövő embert. E világon 
vala és a világ ő általa lett és a világ őt 
meg nem ismerő. Tulajdonába jőve, de övéi 
be nem fogadták őt. Valamennyien pedig 
befogadták őt, hatalmat ada nekik, hogy 
Isten fiaivá legyenek, azoknak, kik az ő 
nevében hisznek, kik nem a vérből, sem a
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test ösztönéből, sem a férfi, akaratából, ha
nem az Istentől születtek. És az Ige testté 
Ion és mi köztünk lakozék és láttuk az ő 
dicsőségét, mint az Atya egyetlenegy szü
löttjének dicsőségét, telve malaszttal és igaz
sággal.

Segédkező: Dicsőség Neked, Úr
Istenem!

*Aldom az Urat minden időben, az 
ő áldása minden időben az én számban.

Áldozár: Legyetek áldva a Szent
lélek kegyelmével, menjetek békességben és 
az Úr legyen mindnyájatokkal. Amen.

Úr Isten, Jézus Krisztus, könyörülj
rajtam.

4#»#֊

* Főünnepeken a kántor énekli,
4*
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FÜGGELÉK.
A kérészt-út éneke.

A főoltár előtt.
Krisztus Urunk szenvedése, 
Szűz Anyjának mély keserve, 
Indítson fel bűnbánatra,
És e gyászos keresztútra.

lm az Isten drága Fiát:
Az ártatlant s élet Urát 
Elítélik rút halálra,
Hogy élhessünk mi Általa.

Vállaira a keresztfát 
Fölveszi, mint bűnünk átkát, 
Oh jöjj segíts, enyhíts rajta! 
Ne terheld vétkekkel újra!

Iszonyú kínzások miatt,
A keresztfa súlya alatt 
Szent arczával földre rogyik; 
Ott gyalázzák őt a porig.

Uj gyötrelem száll Jézusra, 
Mikor szent anyját meglátja; 
A hegyes tőr ezer kínja 
Szűz Máriát is átjárja.

Simont kérik, Jézus helyett 
Vigye fel ő a keresztet;
Hogy mielőtt kimerülne, 
Lássák Jézust fölfeszítve.
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Jézusunknak véres arcza 
Veronikát megindítja;
Kendőt nyújtott, melyre képe 
Rányomul s behat szivünkbe.

A vérvesztés ellankasztja, 
Másodszor is földre sújtja,
Uj sebek tátongnak testén.
Ki okozta? mondd: te és én.

Jeruzsálem leányai, 
Részvétteljes asszonyai! 
Kínom fölött ne sírjatok! 
Magatokért bánkódjatok.
A gyengéknek erőssége, 
Harmadszor esik a földre;
Óh ne újítsd, ne szaporítsd, 
Nagy kínjait ne súlyosbítsd.

A ruháit lerángatják,
Teste sebét fölújitják; 
Mindenfelől foly sz. vére, 
Megváltásunk drága bére.
A keresztre fölfeszítik,
Kezét, lábát oda szegzik. 
Vérzik szive, nincsen színe, 
Vérbe borúi egész teste.
Függ már Jézus a kereszten, 
Keze tárva remeg értem, 
Fölajánlja tiszta lelkét,
Ezzel zárja be életét.
A fájdalmak tengerébe 
Elmerül Mária szive,
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Ölbe veszi, csókolgatja,
Fia vesztét elzokogja.

A szent testet sírba teszik,
És e szent sirt lepecsétlik,
Oda zárják anyja szivét,
Jézus igy végzé be művét.

A FŐOLTÁRNÁL.

A tékozló bűnbánata 
Vezessen az igaz útra,
Hogy igy egykor mennyországban 
Élhessek ott boldogságban.

Kegyes Atyám! leborulva 
Kérlek téged igy sóhajtva:
Sírva bánom, hogy vétkeztem, 
Bocsáss meg, óh jó Istenem !

-------------------------------

Csárcsáránkö mödádzelu,
Oujsz maró jed szördánc lálu, 
Megdjeh kháhvádz gi niátvink, 
Lehi dsámpán dsámpá gellink.

Behádaszi timác gánjec,
Phöse böszágav böszágvec, 
Änmjeh máhu’ vödsir gárnu, 
Ar mjehávarő gjánk árnu.

Gárnu zchácso u gi párná,
Ar eh ácsa vó' zmjehköd párná, 
Jég öngjere u teteveu,
Nar mjehkherav mi dzánreenu.
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Csárcsáránkav dögárácádz, 
Dzándrő chácsav láhdjecucádz, 
Jerthálu uzs ál ál csuni,
Szurp jereszin vörá gönni.

Virávarvjec nar chacjerav, 
Gujsz maré jed hántebelav, 
Maré szirden ál körkörvjecáv, 
Av szaszgáli mjedz szördi cáv.

Dsöf tény erő zGürenácin 
Chács dánéin dsaravcucin,
Ar csilá te gjánkö hádádz,
Merni dsámpún áránc chácsádz.

Zlaznádz jereszö desznelav 
Veraníkán mjechkhönálav, 
Láljech döváv u zörpödvjec, 
Szurp bádverkő verán dibec.

Mármnun árjunö túsz vathádz, 
Pál aravi n degárácádz. 
Erguszumnál álvös gönni,
Nar chacjerav gu göszködzvi.

Mechitárjec szurp göndikö, 
Özmjedz kháhkin töszdörvikő, 
Mi Iák vörász, ej ez vachpácek, 
Cjer závgönun vörá lácek.

Álál uzsem ánhönár e, 
Hakjevár thul u dögár e, 
Gönni álves irjekumn ál,
Acs öngerah ács mjechkönnál.
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Özhákuszdö vár khásecin,
Szurp márminö mjergácucin.
Ámat u cáv gi naránán,
Ze narácáv ámen járán.

Kámjer zárgán ápjerun mécs, 
Jergöthe kám advönun mécs, 
Ántámnyerö jergöncucin,
Ar marminö chácsin kámin.

Chácsin vörá párcrácucádz, 
Özmjedz kardzö lömöncucádz, 
Zmákur bakin bare háncnyecz, 
Verese gásze u ávántjec.

Májrö zartin merádz deszáv,
Báb márminö kirgö áráv,
Szördin dsindmádz gu hámpurer 
U tháhelu gi hádröver.

Tháhec zinkhö göszködzáli,
Ze ahes závág álál csuni,
Szurp kjerezmánö phedsátvjec, 
Maró szirdnál mecsö kacvjecz.

Ánárágösz zárthevjelav,
Mjehkerusz jed dsáncsvörvjelav, 
Malar dsámpusz túsz gi gachim, 
Ar átháisz dunö mödnim.

Hasz im Hájr im, bas árá zisz, 
Szurp jerjeszöt mi tháble ziszi 
Mjeháncsilim, chiszd gámöncsnám, 
Gi távánim, u gizöchcsám.
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Világosító szent Gergely ünnepe nyol- 
czada alatt végzendő litánia.

Uram irgalmazz nekünk!
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!

Uram irgalmazz nekünk!
Mennybeli Atya Isten,
Megváltó Fiú Isten,
Szentlélek Úr Isten,
Szentháromság egy Isten,

Irgalmazz mi nekünk.
Szentséges szűz Mária,
Istennek szent Anyja,
Szüzeknek szent szüze,
Világosító szent Gergely!

Könyörögj érettünk!
Örményországba plántált gyönyörű új Éden, 
Tádé apostol maradékából ajándékozott sar- 

jadék,
Pogányság jegét felolvasztó, tavasztkeltő 

Szellő,
Világosító szent Gergely!

Könyörögj érettünk. (E két mondat min
den versszak után ismétlendő.)

Ki édesszavu felhívásoddal az eltévedt nyá
jat megtérítéd,

Ki új népet gyűjtve, ezt az Úr Istennek 
ajánlád,

Ki az Árságuni királyi háznak apostolkodá
sod által dicső koronája voltál:
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A ki számodra nyájat örököltél,
A ki a jóság kútfejének dicső példányképe 

lettél,
A ki Örményország hitéletének Atyjává vá

lasztattál :

Krisztus igaz vértanúja és győzhetlen har- 
czosa,

Ki a vértanúi szenvedések drágaköveivel 
felékesíttettél,

Ki az Úr szenvedéseinek hiányzó részleteit 
testeden hordozád,

A kinek lábtalpait vasszegek verték át,
Ki a sótömb nehézségét isteni rendelésből 

vállaidon hordozád,
Ki a bódító gőz füstjét lesülyesztett fejjel 

hősileg eltűrted:

A ki hamuba vettettél és eczettel leöntettél, 
A ki töviseken hurczoltattál és kínpadon 

kínoztattál,
A ki kígyóktól hemzsegő verembe dobattál:

A ki Isten hatalmával 15 évig a veremben 
élve megőriztettél,

Ki isteni sugallatra a veremből kivétetvén, 
a gonosz lelkektől megszállottakat meg- 
gyógyitád,

Ki magasztos küldetésedet prófétai ihlett- 
séggel előre láttad:

Ki az áldozat oltárának és az Úr templo
mának alapját tevéd,
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A ki Krisztus rendelése folytán felülről 
apostoli székre hivattatál,

Ki az isteni Ige hirdetője és szeplőtlen fő
papja vagy:

Ki Örményországot a szent keresztség für
dőjében lelkileg ujjászülvén, megvilá
gosítottad,

Ki az isteni parancsokat, mint a dicső Mózes 
törvénynyé alkotád,

Ki mint János és Elizeus vezekelve a pusz
tában lakozál:

A ki 80 éves korodban fölvételéi az igaz 
világossághoz: Istenhez,

Ki az örmény nemzet eltévedt gyermekei
nek isteni irgalommal telt atyja voltál, 

Könyörögj a mennyei Atya előtt, hogy 
mi is pályafutásunkat az igaz hitben 
végezhessük:

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit, 
kegyelmezz nekünk, hallgass meg min
ket, irgalmazz minekünk.

Krisztus hallgass minket!
Krisztus hallgass meg minket!
Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram irgalmazz nekünk!

(Ezután a Védőszentről ének, — ennek 
végeztével énekli az áldozár és a kántor):

Áldozár: Könyörögj érettünk vilá
gosító szent Gergely!

Kántor: Hogy méltók lehessünk a 
Krisztus Ígéreteire.
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Á 1 d о z á г: Uram hallgasd meg kö
nyörgésünket !

Kántor: És a mi kiáltásunk jusson

Á 1 d о z á r: Az Úr legyen veletek! 
Kántor: És a te lelkeddel.

elődbe.

Könyörögjünk.
Urunk Jézus Krisztus, az Atyának Igéje, 

örök Bölcseség, igaz ember és örök főpap 
a Melkizedek rendje szerint, a ki érettünk 
eltévedt nyájért megjelenvén, azt éltet-adó 
vállaidon a kereszttel együtt hordozád és 
törvényeid édes igája szerint vezetvén: szá
mára főpapokat és elöljárókat rendeltél, — 
s e kegyes gondviselésedet Örményországra 
is kiterjesztéd, lelkipásztort és elöljárót adván 
világosító szent Gergely védnökünk szemé
lyében, e nyájnak örökösében és isteni tör
vényeid rettenthetlen hirdetőjében, ki az 
istentelenség sötétségéből visszaterelvén az 
Isten-ismeret világosságához, törvényeid édes 
igájába bevezetett.

Ezért az ő közbenjárása által bocsásd 
le mennyből malasztod világosságát, hogy 
törvényeid mellett rendületlenül megmarad
junk, követvén a jó pásztor szavát, hogy 
életünk végén érdemesek lehessünk ugyan
azon igaz hitben eljutni a világosság oltá
rához, a hol mint Védnökünk gyermekei, 
vele együtt és általa dicsérhessünk Téged 
igaz főpapot, a mi Urunk Jézus Krisztust, 
a ki áldott mindörökké. Amen.
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