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Előszó.

Mióta édes Üdvözítőnk a végtelen irgalom müvét 
üdvhozó kereszthalála által végbevitte: azóta isteni 
Megváltónk halálágyának árnyából a kegyelem kia- 
padhatlan forrása csörgedez a tévelygő emberiség lelki 
szomja enyhítésére. Magasra lövel a rohanó vizsugár 
mintegy hiteimül, hogy a fönvalókat keressük, és 
oda irányuljon szellemi életünk minden mozzanata, 
hogy Jézus legszentebb keresztáldozatja számunkra 
megteremje az üdvösség kellemes örökzöldjét. A 
szeretet mestere végetlen érdem áldozat)át mutatta 
be a keresztoltárán: midőn magát és szeplőtlen lelkét 
mennyei Atyjának ajánló; de mivel gyarló termé
szetünknél fogva ellenkező törvény lakozik ereinkben, 
mely az ész követelményeivel daczol, — e szükség 
kielégítésén segitni óhajtott az édes Üdvözítő: midőn



ez igéket hagyományoz a: „ezt cselekedj étek az én 
emlékezetemre“. Ezen időtől kezdve olvassuk: hogy 
a hívek egybegyűltek a kenyérszegésre; ez volt a sz. 
miseáldozat legegyszerűbb bemutatása. De mihelyt 
a kereszténység hajnala derengni kezdett, asz. mise 
mint az isteni tisztelet központja a legnagyobb buzgó- 
sággal és fénnyel ünnepeltetett. Mindjárt az egyház 
független korszakában a sz. miseáldozat magasz
tosságát és a vallásos lélekre való behatását 
mind művészeti és szépészeti ízlésről tanúskodó tényke
déseiben, mind ragyogó öltözeteiben kiemelni vágyott; 
sőt az egyházi nyelvezetre nézve is egyöntetűséget 
kívánt létrehozni: egyházi nyelvnek elfogadván a 
fogalmak azonosságát visszaragyogó tökélyes latin 
nyelvet, — s csak oly nyelveknek engedte meg a 
kiváltságot: a sz. áldozat bemutatását, melyek már 
az első keresztény századokban az aranykor netovább
ját elérvén, az eszmék tisztaságát és magasztosságát 
híven visszatükrözni képesek és változhatlanságuk 
által az örök igazság szavainak méltó tolmácsai le
hettek. Ilyen a keleti nyelvek sorában az örmény, 
melyre nézve legyen szabad a tudós egyháziférfite



Yillotte Jakab megjegyzéseit közölni: „az örmény 
nyelv régisége felől nem állítok vakmerő dolgot: 
midőn az özönvíz után megújult világgal egykorúnak 
hirdetem“ ismét: „az örmény nyelvnek előnye a szó- 
gazdagság, mert a mit latinul egy szóval fejezünk 
ki, az örmény különféle rokon hanggal tudja vissza
adni, különösön gazdag hit és erkölcstan! műszavak
ban. Az örmény nyelv egyik főjelleme, hogy más 
nyelvet anyának nem ismer csak önmagát, melyből 
kifejlett, E nyelv tulajdona a művészi alkat. Alig 
ismerünk nyelvet, mely képletek, hasonlatokban 
dúsabb mint az örmény. Sajátságai közé tartozik az 
összetett szavak bősége, úgy hogy a mely fogalmat 
más nyelv körülírva fejezi ki, az örmény egy szóval 
világosan kitünteti.“ Ennyi előny kiérdemelte, hogy 
az örmény nyelv is mint egyházi nyelv elfogadtassák 
s az isteni tisztelet igéje e nyelven hangozzék.

A tridenti sz. zsinat bölcsen elhatározta, hogy 
a lelkészek az isteni tisztelet, különösen a sz. mise
áldozat szertartásait, azok szellemét és értelmét min
den kitelhető szorgalommal értelmezzék, vagy ima
könyvekben közöljék: hogy így a hívek szivei az



ájtatos buzgóságban nyerjenek. E ez él lebegett szemem 
előtt, midőn e müvecskét közrebocsátani kívántam: a 
lelki áldozást éleszteni, az Isten imádására alkalmas 
könyvecskét szolgáltatni, — mi lehetne e tekintetben 
czélravezetöbb, mint a sz. miseáldozat magasztos igéi՝ 
nek elmondása ? Mivel pedig az örmény egyház nyelve 
már csak a tudományban és isteni tiszteletben hasz
nálatos, a nép tehát annak szavait, melyek gyakran 
a költészet magas régióiban szárnyalnak, nem érti: 
ez okból magyarra áttettem a lehető szigorú fordí
tásban.

Fogadd kedves olvasó a sz. haj dánkor örökzöld 
virányaiból fűzött koszorút, melyet e müvecskémbem 
letétemenyezve találsz. Szálljon fel buzgó könyörgésed 
a magasságbeli trónjához azért, ki egyebet nem kér 
tőled mint édes megemlékezést sz. imádságodban.

A szerző.



Az örmény sz, mise magasztos 
jellegeiről.

A keleti egyház szertartásai közül az örmény 
dicsekszik a legrégibb korral és a legszebb nyelve
zettel.

Állításunk bebizonyítása végett nevezetesebb te
kintélyre nem hivatkozhatunk, mint a hires franczia 
liturgista, Lebrun bencerendü atyára, ki müvében be
bizonyította ennek tiszteletreméltó régiségét, és azt 
mondja: „hogy a negyedik század végén vagy az 
ötödiknek elején, —melyben az örmény nyelv arany
korát élte, — íratott.“

Az örmény sz. mise szertartásait vagy sz. Vazul 
és Athanáz szertartás könyve szerint alakította át a 
nemzet apostola, világosító sz. Gergely a IV ik szá
zaidban ; vagy sz. nagy Nerzesnek köszönhető e mes
terin íi, ki Aranyszájú sz. Jánosnak kortársa vala. 
Következőleg legkésőbben az o-ik század elején nyert

1*



аж örmény szertartás helyesebb rendszert és sajátságos 
jelleget, mely sz, Chrysostomus lyturgiajában is elő
fordul; innen van e két szertartásnak feltűnő hason
lósága egymásközt, különösen a sz. mise első részét 
tekintve, mely hittanulók (Cateelmmenek) miséjének is 
neveztetik.

Ezen átalakítás szerzői azon örmény tudósok vol
tak, kik ez időtájban a sz. Írást is lefordították örmény 
nyelvre még pedig oly kitűnő irálylyai, mely a sz, mise 
szavaiban is feltűnik. Ezen század volt az örmény 
irodalom aranykora. f

Ezen szertartásnak két jellemző vonása az: hogy 
t. i. minden keleti egyházi cselekvények, könyörgések 
közt tiszteletreméltó régiséggel bir, és hogy oly szá
zadban keletkezett, midőn az örmény nyelv classi
cal szépségét és magasztosságát" "elérte.

Áz örmények e szertartást mindig megtartották 
eredeti épségben, üldözött hazájukban úgy, mint á 
békeszerető miveit keresztény · népek közt.

A keleti örmény sz. miseáldozat 
szertartásairól.

Mielőtt az örmény sz. mise szertartásait előadnék, 
az Örmény egyház "alakzatát, az énekes sz. misénél



használtatni szokott keleti hymnusok, zeneeszközök, 
6z. edények és egyházi ruházatokról szólunk.

A keleti örmény templom csaknem oly berende
zésű mint a görögöké. Csak egy oltára van mely 
a szentély közepén emelkedik s a hová nehány lépcső 
vezet.

Ezen oltáron van a titokteljes jelvény: a kereszt. 
Az oltárt két függöny zárja el a sz. mise bizonyos 
részénél; az egyik a nagyobb függöny, mely terjedel
ménél fogva a szentélyt a néptől, a másik egy kis 
függöny, mely csak az áldoz árt takarja el a segédkező 
szerpapok elől.

Az oltár ékességeit képezik: a feszület, az arany 
vagy ezüst gyertyatartók és a szentek képei. Az 
evangéliumom könyv és a kis kereszt, melyeket az 
énekés mise alkalmával használnak, mindig aranynyal 
hímzett selyem lepelbe vannak burkolva, hogy ez ál
tal az evangélium s asz. kereszt iránti nagyobb tisz
telet kifejezést nyerjen.

Az oltár jobbján van egy kis szekrény, a hol 
áll az áldozatra szánt kenyér és bor. Ezek e kis 
oltáron addig maradnak elhelyezve, inig a szer
papok az áldozatra szánt ajándékokat a nagy oltárra 
viszik.

Ezen oldalon van az érsek vagy püspök trónja, 
is aranynyal szegéjLyzett mennyezettel.



A templom hajója két részre van osztva: külön a 
férfiak és külön a nők számára.

Az örmény énekek egyhangra vannak szerkesztve, 
a keleti nép ízlése és szelleme szerint, de a melyek 
az európaiak hallérzékét ki nem elégítik. Rendesen 
ezen énekeket sajátságos zene eszközök kísérik, az 
úgynevezett Cheschioc, Dzindzeha.

Az első áll érczbol készült félkörből, melyhez 
számos csengetyü van alkalmazva, a csengetyüket 
mintegy két részre osztja az alanyaié nyél; ezen fél
körből emelkedik ki egy sok szárnynyal főldiszitett 
cherub. E nyelet forgatja a szerpap mindannyiszor 
valahányszor a csengetyuk öszhangzását igényli az 
ének, — e csengetyuk mozgatása pótolja helyét a la
tin egyházban szokásos csengetéseknek. A másik zene 
eszköz nem egyéb mint két bronz lemez közepén fo
gantyúval ellátva; hasonlít a katona banda réztá
nyéraihoz. Használják a hang erősségének kifejtésére. 
Ezek és más kisebbszerii hangszerek az orgona helyét 
pótolják.

Az egyházi ruhák magasztos méltóságot tüntet
nek elő már külalakjokon. A növendék és alszerpa- 
pok többé vagy kevésbé becses keimé) il ingeket hor
danak, a melyek majdnem a földig lenyúlnak. Ezen 
ingek elő s hátsó részén úgyszintén a váltakon is ke
resztek vannak hímezve. A szerpapok drágább kei-
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méböl készült inget vagy clalmaticát viselnek; hosszú 
és széles, keresztekkel ékített lebenyeget, mely a bal 
vállról a jobb kar alá illesztetek. Ha a hittudor 
(Vártából) mutatja be a sz. misét, akkor a segédke
zük a papi föveget is (Sachavard) kezükben tartják. 
A ruhák színe az örmény egyházban — a fekete szín 
ki vételével —még ünnepek alkalmával sem jön tekin
tetbe.

A szerpapok száma a segédletnél nincs meg 
állapítva, közönségesen hat van, de ennél több vagy 
kevesebb is lehet az ünnep vagy az áldozatot bemu
tatónak méltósága szerént.

A papi foveg kerek, rendesen arany, gyöngy 
vagy ezüst hímzéssel díszítve, felül a gömb arany 
vagy gyémántokkal van emaillirozva és e gömbbe egy 
kis arany kereszt van illesztve. A püspököknek püs
pöki süvegük van. Az áldozár inge rendesen len vagy 
más kelméből készült, a karöltők, — miket az áldo
zár mindkét karján visel, —- oly kelméből állanak 
mint a milyen a palást (pluviale). A lebenyeg vagy 
stola keresztekkel van díszítve és a nyakról lefügg 
a földig. Ez, valamint a hosszú ing arany kapocs
csal köttetik az övhöz. A püspökök a jobb oldalon 
egy négyszögü ruhadarabot hordanak, a mit gonker 
vagy csudo—nak neveznek. Az áldozár ezen ruhák 
felöltése után fölteszi a Superhumerale!, (Vagasch)
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vagyis azon széles vállkendöt, melynek nyak. körüli 
része kemény kelméből ezüst vagy arany hímzéssel 
van ellátva, a többi selyem rész pedig a két vállat 
födi. Végre a széles és hosszú egyházi palástot veszi 
magára, a mely elől nyitott és nincs elzárva, mint a 
görögöknél.

Az áldozár minden miseruha felöltésénél elmondja 
az egyes öltözék titkos jelentőségét magában foglaló 
rövid imát. Az érsekek még érseki palástot is vesz
nek fel. A püspöki pálcza olyan mint a latin egy
házban. A hittudorok különös pálczával miséznek 
t. i. két kígyó egymásba tekerőzve s hosszú pálczához 
.van erősítve. A kígyó az eszélyesség jelképe; azon 
főerény, mely mulhatlanul szükséges az Isten ige hir
detőinél. E pálcza használtatik valahányszor az oltár
tól kifordul. A fiatal papnövendékek, — kik e jel
vényt, úgyszintén a palástot és a püspöki süveget 
tartják, — a sz. mise alatt a lépcsőkön állanak rendben.

Midőn az áldozár a segédlettől kisérve fölmegy 
az Introitus (bemenetel) elmondása végett, ezután el
zárják a nagy függönyt, hogy az áldozatot előkészítse. 
A kinyitásnál az áldozár kezében találjuk a füstölőt, 
hogy az oltárról illatár emelkedjék. Ha a püspök 
végzi a sz. misét akkor a függönyt másodízben Össze, 
húzzák azon czélból, 1 о зу a püspök jelvényeit lete- 
hesse, midőn levetkőzött megnyílik a függöny s úgy
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találjuk mint az egyszerit áldozárt. Az áldozás alkal
mával az oltár kis függönye eltakarja az áldozárt és 
c:sak akkor nyílik szét midőn áldozok járulnak az 
oltárhoz.

Az áldozás után a püspök süvegét és egyéb jel
vényeit ölti fel, az áldozár pedig fövegét; ekkor újból 
megnyílik a nagy függöny s a nép felé fordulva elmondja 
az utolsó evangéliumot és a sz. misét ezzel befejezte.

A nyugati örmény-egyház 
szertartásai.

A vallása miatt üldözött örmény katholikus nép 
Európában: jelesen az osztrák-magyar birodalomban 
található föl az óhajtott béke nyugalmát; hol hitfeleitől 
környezve mind máig nemzeti nyelvén és szertartásai 
szerint nyilváníthatja ájtatos érzelmeit.

Jelenleg az örmény isteni szolgálat a nyelv és 
egyes sz. cselekmények kivételével csaknem az, mint 
a latinoké; templomuk egyformán van berendezve, 
egyházi ruhájok, misekönyvök, orgonájok, templomi 
szereik, énekeik, — a vecsernyénél használt dallamo
kat kivéve — a nyugati egyház szertartásai és szo
kásaival egyeznek.

De lássuk a sz. mise egyes részeit azon módon, 
mint a-zt Erdélyben végzik.



A sz. miseáldozat rendje.
Midőn az áldozár sz. misét kíván végezni, ezen 

előkészületi imákat mondja áhitatosan:
Ailtipliomi: Papjaid őltsék fel az igazságot és 

szenteld örvendezve vigadozzanak.
131-ik zsoltár.

Emlékezzél meg uram! Dávidról és minden tű
réséről.

A mint esküdött az Urnák, fogadást tett Jákob 
Istenének.

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

Almot nem engedek szemeimnek és szempilláim- 
nak szunnyadást.

És nyugvást halántékaimnak mígnem találok 
helyet az Urnák, hajlékot Jákob Istenének.

íme hallottunk róla Efratában, föltaláltuk az erdő
mezején.

Menjünk be az ő hajlékába, imádkozzunk azon 
helyen, hol lábai állanak.
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Kelj fól Uram a te nyughelyedre, te és szentü
lésed szövetség-szekrénye.

Papjaid öltsék fól az igazságot és szenteld örven - 
dezve vigadozzanak..

Dávidért, a te szogádért ne utáld meg a te föl
kented orczáját.

Igazat esküdött az Ur Dávidnak és ezt nem má
solja meg: méhed gyümölcséből ültetek a te székedre.

Ha fiaid megtartják szövetségemet és e bizony
ságaimat, melyekre megtanítom őket.

Azoknak fiai is örökké a te székeden fognak ülni.
Tetszett az Urnák Sión és azt választotta lakhelyül 

magának, mondát ez az én nyughelyem mindörökön 
örökké, ebben fogok lakni mivel tetszett nekem.

Özvegyeit áldva áldom meg és szegényeit kielé
gítem kenyérrel.

Papjait felöltöztetem üdvösséggel és szentel ör
vendve fognak örvendeni. Ott fogom növelni Dávid 
hatalmát, szövétneket gyújtok az én főikentemnek.

Ellenségeit gyalázatba öltöztetem, de rajta virá
gozni fog az én megszentelésem.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Sz. Léleknek 
most és mindörökké. Ámen. —

Ezután az áIdőzár ezen imát mondja:
Urunk Jézus Krisztus, ki körül vagy övedzve a 

világossággal mint egy fényes ruhával, kimondliatlan
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alázatosságod folytán megjelentél e földön s az em
berekkel társalkodtál, a ki örök főpapunk lettél Mel- 
chisedek rendje szerint és fölékesitetted a te sz. egy
házadat. Mindenható Uram, ki ugyan azon égi ruhával 
fölékesitni kegyeskedtél, méltass engem is ezen idő
ben haszontalan szolgádat, — ki hozzád járulni me
részlek, — dicsőséged lelki szolgálatára; hogy minden 
gonoszságot levetkőzve mint utálatos ruhát, fő lék es it ve 
legyek világosságoddal. Űzd el tőlem gonoszságaimat 
és vétkeimet töröld el, hogy méltó lehessek az általad 
készített világosságba öltözni. Engedd hogy áldozári 
tisztességgel tegyem szentélyed körüli szolgálatomat 
olyképpen, mint a kik szenynélkul megtartják paran
csaidat, hogy én is készen találtatva mehessek égi 
menyegződbe az okos szüzekkel dicsőítvén téged Krisz
tus, ki mindnyájunk bűneit hordozod, mivel te vagy 
lelkünk megszentülése és téged jótevő Isten illet a 
dicsőség, hatalom és tisztelet most és mindörökké. 
Amen.

A ruhák felöltése közben a hosszú ingre.

Öltöztess föl engem Uram az üdvösség köntösébe 
s az öröm öltönyébe, és övezz körül az üdv ruhájával 
я mi Urunk Jézus Krisztus kegyességéből.



Az övre.
Vedd körül a hit övével szivem és elmémet, töröld 

el azokból a tisztátalan gondolatokat és kegyelmed 
ereje fog azokban lakozni örökké a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyességéből.

A karöltöre.
Adj Uram erőt kezemnek és tisztíts meg engem 

minden mocsoktól, hogy képes legyek neked szolgálni 
lelkem és testem tisztaságával a mi Urunk Jézus 
Krisztus kegyességéből.

A lebenyedre (sfolára).
Oltsd Uram nyakamra az igazságot és tisztítsd 

meg szivemet a bűnök minden mocskától a mi Urunk 
Jézus Krisztus kegyességéből.

A felső ruhára.
Uram könyöriiletességed szerint öltöztess engem 

tiszta ruhába, és erősíts a gonoszság incselkedései 
ellenj ■ hogy méltó lehessek magasztalni a te dicső ne- 
vedet á mi Urunk Jézus Krisztus kegyességéből. Ör
vendez az én lelkem az Urban, mivel fölruházott engem 
az üdv ruhájával és az öröm öltönyével. Mikép a 
vőlegénynek, koronát tett reám és mikép a meny
asszonyt fölékesitett engem, a mi Urunk Jézus Krisz
tus kegyességéből.
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A sz. miseáldozat kezdete.
Áldozár: A sz. Isten anyja közbenjárása által 

fogadd Uram könyörgésünket és üdvözíts minket.
Szolga: Sz. Isten anyja és minden szentek könyö

rögjetek értünk a mennyei atya előtt, hogy méltók 
lehessünk könyörületességére és kiengesztelőd vén üd
vözítse teremtményeit. Mindenható Ur Isten üdvözíts 
és könyörülj.

Áldozár: Fogadd Uram könyörgésünket egyszülött 
fiad szeplőtlen szülője a sz. Isten anyja közbenjárása 
által, és minden szenteld esedezése által halgass meg 
minket Uram és irgalmazz, bocsáss meg, légy kegyes 
és engedd el bűneinket, méltass, hogy dicsérve magasz
talhassalak téged a Fin és a Sz. Lélekkel most és 
mindörökké. Amen.

Ezután megalázódra folytatja.
Gyónom az Isten, a sz. Istenanyja és minden 

szentek előtt s előttetek atyák és testvérek minden 
elkövetett vétkeimet; mivel vétkeztem gondolattal, 
szóval és cselekedettel, és minden bűnnel, a miket az 
emberek elkövetnek. Vétettem, vétettem. Kérlek titeket, 
hogy kérjetek bocsánatot számomra Istentől.

Szolga: Könyörüljön rajtad a hatalmas Isten és 
minden múlt, jelen és jövendő bűneidnek bocsánatját
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adja meg, Üdvözítsen téged s minden jó cselekedetben 
erősítsen és vezessen téged a jövő életbe,

Áldozár fölegyenesedve mondja: Ámen.
A szeretőire méltó Isten titeket is megszabaditand 

és megbocsátja minden vétkeiteket. Időt engedend 
a vezeklésre és a jó cselekedetre. A mindenható és 
hatalmas Isten malasztjával vezérlendi jelen élteteket, 
a kinek legyen dicsőség örökké. Amen,

Szolga: Emlékezz meg rólunk a halhatatlan Isten 
báránya előtt.

Áldozár: Legyetek említve a halhatatlan Isten 
báránya előtt. Erre a 42-ik zsoltárt kezdi. Be
megyek az Isten oltárához, az Istenhez, ki ifjúságomat 
megvidámitja.

Szolga : ítélj meg engem Isten és tégy igazságot 
nékem az én ügyemben.

Áldozár: Az istentelen nemzetségtől, a gonosz és 
álnok embertől ments meg engem.

Szolga: Mert te vagy Isten! az én erősségem, 
miért feledkezel meg rólam? És miért járok szomorúan, 
midőn engem az ellenség sanyargat ?

Áldozár: Bocsásd ki világosságodat és igazságodat 
Uram! hogy elvezessenek és elvigyenek engem a te 
sz. hegyedre és hajlékodba.

Szolga: Bemegyek az Isten oltárához az Istenhez 
ki megvidámitja ifjúságomat.
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Aidozár: Megvallak téged áldva oh Isten, én Iste-
nem!

Szolga: De miért vagy szomorú én lelkem, és 
miért háborgatsz? Bízzál az Istenben, hálát fogok 
neki adni, ő arczom szabaditója és én Istenem.

Álclozár: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a 
Sz. Léleknek.

Szolga: Most és mindörökké. Amen. Áldjuk a 
mi Urunk Jézus Krisztus Atyját, ki minket méltóvá 
tett, hogy jelen lehessünk dicsőítésének helyén és 
énekeljünk lelki énekeket. Mindenható Ur Istenünk 
üdvözíts és irgalmazz.

Az áldozár fölmegy és mondja: A szentség hajléká
ban, dicsőség helyén, az angyalok lakában és az em
berek tisztuló helyén ez Istent magában záró dicső 
sz. jelvények és e sz. oltár előtt leborulva félelem 
közt imádjuk és dicsőítjük a te sz. csodálatos és 
győzelmes feltámadásodat, és neked áldást és dicsőítést 
mutatunk be az Atyával és Sz. Lélekkel egyetemben 
most és mindörökké. Amen.

Szolga a bor és viz átadásakor: A békéért kérünk 
Uram, fogadd, üdvözíts és könyörülj.

Ablozár megáldván az áldozat tárgyát mondja : Uram 
irgalmazz.
nek áldás és dicsőség most és mindörökké. Amen.

Az Ur Jézus Krisztusnak emlékére.

Az Atyának és Fiúnak és a Sz. Lélek-
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Ezután bort önt és egy kevés vizet a kchelybe, 
a bort kereszt alakban tölti és mondja:
A mi Ur Istenünk és megváltónk Jézus Krisztus 

üdvszerzésének emlékére.
Isten! mi Istenünk, ki az égi kenyeret, a mi 

Urunk Jézus Krisztust az egész világ, eledeléül kül- 
dötted, benne megváltónkat, üdvözítőnket, jótevőnket; 
áldj és szentelj meg minket. Te pedig Urain áldd 
meg f ezen fölajánlott tárgyat, fogadd elate mennyei 
oltárodra. Emlékezz meg, a ki oly jóságos és szere
tetteljes vagy, az áldozárról és a kikért az benm- 
tattatik. És minket tarts meg ártatlanságban az 
isteni titkok kiszolgáltatásánál, mivel sz. magasztos 
és tiszteletreméltó az Atya, Fiú és Sz. Lélek nagy
szerű dicsősége most és Örökkön öröké. Ámen.

Midőn a kelyhet befödi mondja a 92-ik szoltárt:
Az Ur országot, ékességbe öltözött, erősségbe 

öltözött az Ur és felövezte magát.
Ő erősítette meg a föld kerekségét, hogy ne

inogjon.
Alapítva van a te széked kezdet óta öröktől fogva

vagy te.
Fölemelik Uram a folyók fölemelik szavokatf, 

fölemelik a folyók habjaikat.
A sok vizek zúgásainál, a tenger csodálatos

2
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dagályánál is csodálatosabb az ür a magasságban.՛ 
A te bizonyságtételeid igen hitelesek lettek, a te 

házadat szentség illeti Uram! örök időkre.
Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Sz. Lélek

nek. Most és mindörökkön örökké. Ámen.

Midőn nagy mise alkalmával az oltárt a tömjén 
illat árjával megfüstöli, ezt énekli:

Tömjént áldozunk előtted Krisztus mintegy szelle
mi áldozatul; fogadd sz. égi és anyagnélküli áldoza
todhoz kellemes illat gyanánt; viszont küldd el hozzánk 
malasztodat és a Sz. Lélek ajándékait, neked pedig 
dicsőítést mutatunk be az Atyával és a Sz. Lélekkel 
most és mindörökké. Amen.

Az oltár megfüstöltetése alatt a kántor ezt énekli:
Áldozatot mutatunk be előtted Uram hasonlólag 

az ó szövetségi Zakariáshoz; fogadd tőlünk illatá
rasztó könyörgésünket mint az Abel, Noe és Ábrahám 
áldozatát. A mennyei seregek közbenjárása által 
őrizd meg szakadatlanul mindig az örmények lakhelyét.

Az áldozár hangosan énekli:
Áldott az Atya, Fiú és Sz. Lélek uralma most 

és mindörökké. Amen.
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Ekkor a kántor énekli a bemenetelt vagyis a napi 
Introitust, melyet ezen szavakkal fejez be:

Kérjük az Urat a békéért, fogadd, üdvözíts és 
könyörülj.

Áldozár: Áldás és dicsőség az Atyának, Fiúnak 
és Sz. Léleknek most és mindörökké.

Kántor: Amen.
Áldozár: Béke mindenkivel.
Kántor: És a te lelkeddel.
Nép: Imádjuk az Istent.
Kántor: Előtted, Uram.
Az áldozár énekli: Ur Istenünk, kinek hatalma 

kikuthatlan, és dicsősége megközelithetlen, kinek ir
galma véghetetlen és kegyessége kimondhatlan, kifogy - 
hatlan emberszeretetednél fogva tekints e népre és 
ezen sz. egyházra, nyújtsd bőséges vigalmadat és 
kegyességedet nekünk és a velünk könyörgőknek; mivel 
téged illet a dicsőség, hatalom és tisztelet most és 
mindörökké. Ámen.

A következők csendesen mondatnak:
Ur Istenünk mentsd meg népedet és áldd meg 

örökségedet, egyházad teljességét tartsd meg, szenteld 
meg azokat, kik szeretettel üdvözölték házad magasz
tosságát. Dicsőíts meg Te minket isteni erődnél fogva 
és ne hagyd el a benned reménylőket, mivel te vagy 
a hatalom, erő és dicsőség most és mindörökké. Amen.

,

2*
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Béke f mindenkivel.
Te ki minket egyképen és közösen tanitá'l imád

kozni, s ki megígérted hogy ha kettő vagy három 
nevedben összegyűl, kéréseiket meghallgatod. Te 
Uram teljesítsd most is szolgáidnak· üdvös kéréseit, 
megadván nekünk e világon az igazság megismerését 
és a jövőben az örök életet adományozván. Mivel te 
Isten jóságos és emberszerető vagy, és téged illet 
a dicsőség hatalom és tisztelet most és mindörökké. 
Amen.

Ur Istenünk ki a mennyei karokat, az angyalok 
és arkangyalok seregeit rendeléd dicsőséged szolgála
tára, segíts minket is a mi helyünkre bemenni, mint 
a sz. angyalokat, hogy közös tisztelői és dicsőítői 
legyünk a te jóságodnak.

Az áldozár énekli: Mert tiéd a hatalom, erő és 
dicsőség örökké. Amen.

Erre a kántor és a nép éneklik:
Proszkhume: görögszó ηοόσχωμ&ν, annyit tesz : 

figyeljetek.
Sz. Isten sz. és erős, sz. és halhatatlan irgalmazz 

nekünk (háromszor éneklik).
A trisagium alatt az áldozár ezeket imádkozza:

Sz. Isten, ki a szentek közt uralkodói és hármas 
sz. szóval a szeráfok dicsérnek téged, a cherubok
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magasztalnak és minden mennyei hatalmasságok téged 
imádnak. Ki minden teremtményeidet a semmiből 
hozád létre, ki az embert képedre és hasonlatosságodra 
teremted, minden kegyelmeddel öt fölékitéd, a bölcse- 
séget és az eszélyt tanitád keresni, és nem vetetted 
meg a bűnöst, hanem az üdvösség vezeklés-szentségét 
nyujtád neki, ki minket nyomorult és méltatlan szol
gáidat méltókká tevéi, hogy ez órában sz. oltárod 
dicsősége előtt állva törvényszerű imádást és dicsőí
tést mutassunk be neked. Uram mi bűnösök szájából 
fogadd ezen hármas sz. áldást és malasztodban tarts 
meg, bocsásd meg nekünk minden szabadon és Ön
kénytelenül elkövetett vétkeinket, szenteld meg lel
künket, elménket és testünket, és engedd hogy szent
ségben tisztelhessünk téged életünk minden napjain 
keresztül, a sz. Isten anyja és minden szenteld közben
járása által, kik öröktől lógva neked tetszettek, mivel 
sz. vagy Ur Istenünk és téged illet a dicsőség hatalom 
és tisztelet most és mindörökké, Amen.

Az ünnepélyes misénél a nép és a kántor 
felváltva éneklik:

Nép: Kérjük az Urat ismét a békéért.
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: Az egész világ békességéért és a sz. egyház 

állandósításáért kérjük az Urat.
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Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: Az összes sz. és igazhitű püspökökért kérjük

az Urat.
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: A mi szentséges Pápánk (N) és püspökün

kért (N) kérjük az Urat.
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: Az egyháztudorok, papok, szerpapok, növen

dékpapok és minden hívőkért kérjük az Urat.
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: A buzgó királyok, istenfélő fejedelmek, azok

nak vezérei és hadsergeiért az Urat kérjük.
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: Az elhunytak leikéért, kik a valódi igaz 

hitben Krisztusban nyugosznak kérjük az Urat.
Kántor: Emlékezzél meg Uram és irgalmazz.
Nép': Újból az igaz és sz. hit ügyességéért kérjük

az Urat.
Kántor: Uram irgalmazz.

• Nép: Mimagunkat és egymást a mindenható Ur 
Istennek ajánljuk.

Kántor: Neked Uram legyenek ajánlva.
Nép: Irgalmazz nekünk Ur Istenünk nagy könyö

rületes séged szerint. Mondjuk egyszóval mindnyájan. 
Kántor: Uram irgalmazz (háromszor mondatik).
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A következei imát tárt karokkal csendben végzi az áldozár.
Ur Istenünk fogadd szolgáidnak tárt karokkal 

mondott imáit, és könyörülj nagy irgalmasságod 
szerint. Irgalmadat küld le ránk és e népre, kik vár
ják tőled bőséges irgalmadat;

Az áldozár énekelve folytatja:
Mivel könyörületes és emberszerető vagy te Isten, 

és téged illet a dicsőség, hatalom és tisztelet most és 
mindörökké. Amen.
Ezután a sz. leczkét énekli, melynek végeztével a nép 

mondja énekszóval:
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja Ortlii, —

(ez görög szó, ebből οο&οι: egyenesedjetek vagyis 
álljatok fel.)
Az áldozár a népet keresztjeiével megjelölvén énekli a 

napi evangéliumot.
Béke f mindenkivel.

Kántor: Es a te lelkeddel, félelemmel halgassátok. 
Áldozár: A sz. evangéliom (sz. N.) szerint. 
Kántor; Dicsőség neked Úristenünk. Figyeljetek. 

Isten mondja. Az evangéliom bevégeztével éneklik: 
Dicsőség néked Ur Istenünk.
Az áldozár összekulcsolt kezekkel mondja a hitvabásk 

Hiszünk az egy Istenben, mindenható Atyában 
az ég és földnek, láthatók és láthatlanok teremtőjében, 
és az agy Ur Jézus Krisztusban, Isten fiában— a ki
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született az Atya Istentől, az ő minden századok 
előtti egyszülöttjében, Isten Istentől, világosság vilá
gosságtól, igaz Isten az igaz Istentől, ki született 
és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegit, a ki 
teremtett mindent az égen és a földön látható és lát- 
liatlanokat. A ki érettünk emberekért és üdvünkért 
leszállván az égből megtestesült, emberré lett, született 
tökéletesen a Sz. Lélek által Szűz Máriától, a kitől 
nyert testet, lelket, elmét és mindent a mi van egy- 
valóságos és nem képzelt emberben, a ki szenvedett, 
megfeszíthetett, eltemethetett, és a ki harmad napon 
föltámadott, ugyan azon testtel fölmenvén mennybe. 
TJ1 az Atya jobbján, a honnan éljövend ugyanazon 
testtel és az Atya dicsőségével az élők és holtak 
megítélésére, a mely uralomnak nincsen vége.

Hiszünk a Sz. Lélekben, a ki nem teremtetett 
és legtökélyesebb, ki az Atyától és Fiútól származik, 
a ki szólott a törvények, próféták és az evangéliumok 
által, ki leszállótt a Jordánba, küldetését hirdette és 
a szentek közt lakozott. Hiszünk az egy, egyedül 
közönséges, és apostoli egyházban, az egy kereszt- 
ségben és a vezeklés-szentségében, a bűnök kiengesz
telésében és bocsánatában, a holtak föltámadásában, 
a lelkek és testek örök ítéletében, a menyországban 
és az örökéletben.

A kik pedig állítják, hogy volt egykor midőn
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nem volt a Fin, vagy volt egykor midőn nem volt a 
Sz. Lélek, vagy hogy semmiből lettek; vagy a kik 
mondják, hogy az Isten Fia vagy a Sz. Lélek más 
létezőből lett, vagy hogy változékonyok vagy külön
félék, az olyanokat kizárja a catholica és apostoli 
anyaszentegyház.
Ezután énekli az áldozár a Világosító sz. Gergely 

hitvallását.
Mi pedig dicsőítjük üt, ki az első vala minden 

századoknál, imádván a Sz. Háromságot, az Atya, Fia 
és Sz. Lélek Egyistenségét most és mindörökké.

A nép énekli: Kérjük az Urat ismét a békéért.
Kántor: Uram irgalmazz.
Kép: Ismét hittel esedezzünk, és kérjük az Ur 

Istent és megváltónk Jézus Krisztust az áldozat és 
imádság ez órájában, hogy méltó fogadásban részel
tesse és halgassa meg kérésünk szavát, fogadja szi
vünknek fohászait, bocsássa meg bűneinket, imánk és 
kérésünk mindig jussanak be nagy birodalmába. 0 
adandja, hogy egy lélekkel, hittel és igazsággal mun
kálkodjunk a jó cselekedetekben, mivel a mi mindenható 
Urunk ömleszti ránk könyöriiletességének malasztjait. 
Ő üdvőzitend és ő fog irgalmazni.

Kántor: Üdvözíts Uram.
Nép: Kérünk Uram, hogy a sz. mise ez óráját és 

a jelen napot békében hittel tölthessük el.
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Kántor: Add Uram.
, Nép: Kérjük az Úrtól a béke angyalát személyünk 

fölötti őrizetül.
Kántor: Add Uram.
Nép: Kérjük az Úrtól bűneink eltörlését és bo

csánatát.
Kántor: Add Uram.
Nép: Kérjük az Úrtól asz. kereszt nagy és hat

hatós erejét személyünk fölötti segítségül..
Kántor: Add Uram.
Nép: Kérünk újból az igaz és sz. hit egységéért. 
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: Mi magunkat és egymást a mindenható Ur 

Istennek ajánljuk.
Kántor: Fogadj el Uram minket.
Nép: Irgalmazz nékünk Ur Istenünk nagy irgal

masságod szerint. Mondjuk mindnyájan egyszóval.. 
Kántor: Uram irgalmazz (háromszor).

Ezen ének alatt az áldozár csendesen imádkozik.
Urunk és megváltónk Jézus Krisztus, ki nagy 

vagy irgalmasságod és nemesleikü vagy jótékony 
ajándékaid által, ki önkénytesen szenvedted el a ke
reszt és a halál kínait ez órában a mi bűneinkért, és 
a Sz. Lélek ajándékaival bőven megajándékozád a sz. 
apostolokat: részeltess Uram minket is kérünk téged



_____ 27 —

a te isteni adományai diján, a Minők megbocsátásában 
és a Sz. Lélek elnyerésében. (Énekszóval.) Hogy mél
tók lehessünk hálás lélekkel dicsőit ni téged az Atyával 
és a Sz. Lélekkel most és mindörökké. Ámen.

Béke f mindenkivel.
Kántor : Lg a te lelkeddel.
Nép: Imádjuk az Istent.
Kántor: Előtted Uram.
Az áldozár énekli: A te békességeddel megváltónk 

Krisztus erősíts minket, ki minden elmék és dolgok 
felett állsz. Biztosan óvj meg minden gonosztól; tégy 
egyenlővé a te igaz tisztelőiddel, a kik lélekben és 
igazságban téged imádnak; mivel sz. Háromság téged 
illet a dicsőség, hatalom és tisztelet most és mind
örökké. Amen.

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus.
Kántor: Amen.
Nép: Áldj meg Uram!
Áldozár: Az Ur Isten áldj a meg f mindnyájatokat.
Nép: A hittanulok, — (Catechumenek) a kétkedők, 

.— a vezeklők —■ és a tisztátalanok közül senki se járul
jon az isteni titokhoz.

Kántor: Az Ur teste és a megváltó vére már jelen 
van. A mennyei hatalmasságok láthatlanul éneklik 
és mondják szakadatlanul fönhangon: sz. sz. sz. a 
seregeknek Ura.
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Z engj etek dalt énekesek a mi Ur Istenünknek és 
édes hangon szellemi énekeket.
Ezután a nép az ünneppel megfelelő részletet énekel, mi 

alatt az áldozár csendesen imádkozik.
Senkisem méltó oltárodhoz járulni vagy szolgálni 

királyi dicsőségednek azok közül, kik testi bűnök és 
szenvedély által lefoglalva tartatnak, mivel neked 
szolgálni csak a nagy és rettenetes mennyei hatalmak
nak engedtetett meg; mindazonáltal végetlen jósá
godnál fogva oh megfőghatlan Igéje az Atyának 
emberré lettél s megjelentél mint legfőbb áldozárunk,
•— és mint minden ily szolgálat és vérnélküli áldo
zatnak Ura, áldozás! tisztet hagyományozál ránk, 
mivel te vagy Ur Istenünk, ki a mennyeiek és a 
földiek fölött uralkodói, ki a cherubok széke fölött 
ülsz, szeráfok Ura és Izrael királya vagy, ki egyedül 
vagy sz. és a szentek közt uralkodói. Kérlek téged, 
a ki egyedüli Jótevő vagy, tekints rám bűnös és 
haszontalan szolgádra és tisztítsd meg lelkemet és 
elmémet a gonoszság minden szennyétől és áraszd 
réarn a sz. Lélek erejét, ki az áldoz ári kegyelmet 
fölvettem, hogy álljak sz. oltárod előtt és áldozárságot 
végezzek a te szeplőtlen tested és drága véreddel. 
(Megalázodva mondja.) Előtted nyakamat meghajtva 
kérlek, ne fordítsd el tőlem arczodat és ne zárj ki 
szolgaid közül, hanem tégy méltóvá engem bűnös és
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méltatlan szolgádat, hogy ez ajándékot neked felál
dozzam, — mert te vagy Krisztus Urunk az áldozó 
és áldoztató, az elfogadó és adományozó; és Neked 
a te kezdetnélküli Atyáddal és a legszentebb és jó
ságos Lélekkel áldozatot mutatunk be most és mind
örökké. Amen.

Az áldozár megfüstöli az oltárt és kezeit meg
mossa mondván:

Megmosom ártatlanságomban kezeimet és körül
veszem oltárodat. (Kezeit kiterjeszti.) Uram hatalmas
ságoknak Istene és minden teremtménynek Terem
tője, ki a semmiségből mindent világra hozál, ki a 
mi földi természetünket szeretetteljesen megtisztelvén, 
ily rettenetes és kimondhatlan szentségnek szolgájává 
rendeltél. Te Uram kinek bemutatjuk ez áldozatot, 
fogadd tőlünk ez ajándékot és számítsd be a te egy
szülötted teste és vérének szentségébe. A bűnök 
bocsánatának gyógyszerét adományozd nekünk, kik e 
kenyeret és kelyhet élvezzük.

A nép ezen imák alatt énekli:
Kérjük az Urat ismét a békéért.
Kántor: Uram irgalmazz.
Nép: Hittel és szentségben könyörögjünk az Isten 

sz. oltára előtt, félelemmel, tiszta lelkiismerettel és 
botrány nélkül; nem csalfaság, nem ravaszság, nem
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kételmüséggel, nem habozó, vagy kétes hittel, hanem 
igaz erkölcsösei, tiszta elme, — őszinte szívvel, tö- 
kélyes hittel, teljes szeretettel, minden jóságos csele
kedettel telve sőt fólülbövelkedve könyörögjünk az 
Isten sz. oltára előtt, és megtalálandjuk az irgalom 
kegyelmét a megjelenés napján, és a mi Urunk és 
Üdvözítőnk Jézus Krisztus második eljövetelekor, a 
ki üdvözít és könyörül.

Kántor: Üdvözíts Uram és könyörülj.
Az áldó zár énekli: A mi Urunk és Megváltónk 

Jézus Krisztus kegyessége és emberszereteténél fogva, 
a kit az Atyával és Sz. Lélekkel egyetemben illet a 
dicsőség hatalom és tisztelet most és mindörökké. 
Am$n.

Béke f mindenkivel.
Kántor: És a te lelkeddel.
Nép: Imádjuk az Istent.
Kántor: Előtted Uram.
Nép: Üdvözöljétek egymást sz. csókkal és a kik 

nem vagytok alkalmasak részesülni az isteni szent
ségben, álljatok a templomajtók mellé és imádkozzatok.

Kántor: Krisztus köztünk megjelent, ki Isten 
létére itt lakozék, a béke szavát hirdető, a sz. köszön
tésnek parancsát hagyományazá, az ellenségeskedést 
eltávolitá, a szeretetet átalánosan kitérjészté. Most 
azért szolgák emeljétek föl szavatokat, áldjátok egy-
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szájjal az egylényegü Istenséget, kinek a szeráfok 
szent éneket zengedeznek.

Ti, a kik hittel álltok a sz. király oltára előtt, 
nézzétek: hogy Krisztus a király a magasban ül kö
rülvéve az égi seregektől.

Nép: Egfelé emelt szemekkel könyörgünk ezt 
mondván: ne emlékezz meg bűneinkről, hanem bocsáss 
meg kegyelmesen. Az angyalokkal áldunk téged és 
a szentekkel: Uram dicsőség neked.

Rettegve álljatok, félelemmel álljatok, megjavulva 
álljatok és nézzetek figyelmesen.

Kántor: Hozzád Uram.
Nép: Krisztus, az Isten báránya áldozatul be« 

mutattatok.
Kántor: Irgalom, béke és az áldás áldozatja.
Az áldozár énekelve mondja: Az Atyának és Fiú

nak és a Sz. Léleknek isteni, megszentelő ereje, 
kegyelme és szeretető legyen mindnyájatokkal.

Kántor: Es' a te lelkeddel.
Nép: A kapukat, a kapukat nagy figyelem és 

óvatossággal tartsátok. Emeljétek fel elméteket az 
Istenhez félelemmel.

Kántor: Fölemeltük hozzád mindenek Ura.
Nép: Es adjatok hálát az Urnák teljes szívből.
Kántor: Méltó és igazságos.
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Kezeit össze kiilcsoltaii mondja csendesen az 
áldozár ezen imát az ének alatt.

Valóban méltó és igazságos a legkiválóbb szor
galommal mindig imádva téged dicsőíteni Mindenható 
Atyám! ki a te kikuthatlan és teremtő Igéddel eltá
volítód a gonoszságok akadályát, akié népet az egy
házba felvevén, tulajdon benned hívőkké tevéd, és 
érzéki természetet vevén a sz. szűztől, köztünk 
lakozni kegyeskedél. Ezen isteni műveleted által 
megszépítvén a földet azt menynyé tevéd; mert a 
ki előtt nem merészkedtek megjelenni az őrző angyalok 
karai rettegvén Istenségednek villamos és megköze- 
lithetlen világosságától, de hozzánk hasonló emberré 
lévén a mi üdvünkért megengedted nekünk hogy a 
mennyeiekkel zengedezzünk lelkűnkből éneket.

Az áldozár énekli: A szeráfok és cherubokkal zsent 
éneket zengedezzünk és bátran, fönszóval kiáltsunk 
velők mondván:

Nép : Ss. sz. sz. a sereg Ura teljes az ég és a 
föld dicsőségeddel, áldás a magasságban, áldott ki 
élj őt és eljövendő az Ur nevében. Hosanna a ma
gasságban.

Míg a nép ezt énekli, az áldozár csendesen tárt 
karokkal imádkozik.

Sz. sz. sz. vagy valóban legszentebb, oh ki bátor- 
kodig kimeríteni szóval a te kimondhatlan jótékony-



33 —

ságcd ránk való áradozásait, M már hajdan gólidoz- 
ván a vétkes embert, őt különfélekép megvigasztaltad: 
próféták, törvény-adás, áldozárság és a képletben 
feláldozott tulkok által, sőt azon idők végével minden 
vétkeink adóslevelét szétszakítván, egyszülött Fiadat 
adád nekünk, mint adóst, és adósságot, felajánlást 
és fölkentet, bárányt és mennyei kenyeret, főpapot és 
áldozatot, mivel ő a kegyelem-osztó és ugyan ő oszto
gattalak mindig közöttünk elévülhettem!!; mivel nem 
látszólagos, hanem igazi ember lévén össze nem zavart 
egyesüléssel, megtestesült az Isten Anyja szűz Máriá
tól; átment vétkek nélkül az élet minden szenvedésein 
és a világ üdvözitése s megváltásunk eszközlése végett 
önkényt fölvette a keresztet.

A mi Urunk Jézus Krisztus 
sz. isteni, szeplőtlen és tiszteletre méltó kezeibe vevén 
a kenyeret, megáldó, hálát adott, megtöré s apostolai
nak osztogató mondván:

A nép énekli: Áldj meg Uram.
Az áldozár fönhangon: Vegyétek egyétek 

ez az én testem mely érettetek és sokakért 
osztatik ki a bűnők kiengesztelése és bocsánatára.

Kántor: Amen.
Áldozár: Hasonlókép a kelyhet is vevén, megáldó 

f hálákat adott, ivott és az ő választott sz. és egy; 
begyült tanítványainak adó mondván.

3
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A nép énekli: Áldj meg Uram!
Áidozár: Igyatok ebből mindnyájan.
Ez az én vérem az újszövetségé, a mely érette

tek és sokakért ki<mtátik a bűnök kiengesztelé
sére és bocsánatára.

Kántor: Amen.
Mennyei Atya! ki Fiadat értünk a halálnak adád 

bűneink tartozásába, az ő vérének kiontása által ké
rünk téged könyörülj a te értelmes nyájadon.

Az áhlozár csendesen imádkozik: Es ezt mindig az 
ő emlékére cselekedni parancsul adá nekünk a te jó
ságos egyszülött Fiad, a ki leszállván a halál mély 
lakába azon testtel, melyet a mi természetünkből 
nyert, és a pokol zárait hatalmasságával lerontván, 
téged tőn egyedül előttünk ismertté mint igaz Istent, 
mint az élők és holtak Istenét.

Az áldozatot vevőn kezébe mondja csendben: 
most mi, Uram! ezen parancsolatodnál fogva bemu
tatjuk Egyszülötted üdvhozó testének és vérének ezen 
titkát. Megemlékezünk üdvössége» szenvedéseiről 
melyeket érettünk szenvedett, életadó felfeszittetésé- 
röl, háromnapos eltemettetéséről, boldogító feltámadá
sáról, isteni menybemeneteléről a te atyai jobbodra 
való üléséről, a rettenetes és dicsőséges második el
jöveteléről vallomást teszünk és áldunk.

És
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Az áldozás leteszi az áldozatot az oltárra és énekli: 
Mi a tiédet a te ajándékaidból mutatjuk be neked 
mindenben és mindenekért.

Kántor: Mindenben légy áldott Uram! mi áldunk 
téged, mi dicsérünk téged, hálákat adunk neked, 
kérünk téged Ur Istenünk.

Kitárt karokkal imádkozik az áldozár: Téged Ur 
Istenünk, téged méltókép dicsérünk és neked napon
ként hálákat adunk, ki nem tekintvén a mi méltat
lanságunkra, ily rettenetes és kibeszélhetlen titoknak 
szolgájává avatál, nem valamely jó cselekedetünkért, 
melyet nagyon is nélkülözünk és melyből mindennap 
kifosztóttaknak találtatunk: hanem a te végeiden 
kegyességedbe folyton bízva bátorkodunk a mi Meg
váltó Urunk Jézus Krisztus a te Egyszülötted teste 
és vérének titkához járulni, a kit illet a dicsőség 
hatalom és tisztelet most és mindörökké. Amen.

Béke f mindenkivel.
Kántor: És a te lelkeddel.
Nép: Imádjuk az Istent.
Kántor: Előtted, Uram.
Nép: Isten Fia, ki Atyádnak áldozatul bemutat* 

tatól, ki az élet kenyerét nyújtod nekünk, kérünk 
téged hogy sz. véred kiontása által könyörülj véred
nél fogva a te megváltott nyájadon.

3*
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Az áldozár az oltárt háromszor megcsókolván, mondja 
ezen imát csendesen:

Imádunk, esedezünk és kérünk téged oh jóságos 
Isten, küldd hozzánk és ezen felajánlott adományaidra 
az örökkévaló és egylényegíí Sz. Lelket.

A sz. ostyára keresztet vetvén mondja: A mivel e 
kenyeret megáldván Urunk J ézus Krisztus igazi tes
tévé változtattad (háromszor).

A kelyliet kereszttel jelöli.
A mivel a kelyliet megáldván Urunk Jézus Krisz

tus igazi vérévé változtattad (háromszor).
Mindkettőt megjelölvén mondja:

A mivel a kenyeret és a bort megáldván Urunk 
Jézus Krisztus igazi testévé és vérévé változtattad, 
átváltoztatván sz. Lelked által. —

Az áldozár énekli: Úgy, hogy ez mindnyájunk
nak, — a kik jelen vagyunk, — ne kárhozatára, hanem 
kiengesztelésére és a bűnök bocsánatára legyen.

Kántor: Oh Istennek Lelke, ki leszállván az égből 
a te Dicsőültednek titkát kezeink közt műveled; az 
ő vére kiontása által kérünk adj nyugalmat elhunyt
jainknak.

Az áldozár kezeit az áldozatok fölé kiterjesztve 
csendesen imádkozik.

Ezen áldozat által adj szeretetek, biztonságot és 
óhajtott békét az egész világnak, a sz. egyháznak és 
az összes igazhitű püspököknek, áldozárok, szer-
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papoknak, a világ királyainak, fejedelmeknek, a nép- 
nek, utazóknak, hajozólcnak, foglyoknak, veszélyben 
lévőknek, munkásoknak és azoknak, kik a vadnépek
kel harczolnak.

Ez áldozat által adj kellemes időjárást, a mezők
nek termékenységet és a különféle fájdalmakban szen
vedőknek gyors javulást.

Ismét ez áldozat által adj nyugalmat először a 
Krisztusban elhunyt püspököknek, áldozárok, — szer
papoknak és sz. egyházad összes testületének és min
den világi férfi és nőnek, kik a hitben múltak ki.

Az áldozár énekli: Oh jóságos Isten kérünk hogy 
ezekkel minket látogass meg.

Kántor: Emlékezzél meg Uram és könyörülj!
Áldozár: Isten anyjának Szűz Máriának, Keresz

telő sz. Jánosnak Sz. István első vértanúnak és minden 
szenteknek kél fink legyen emlékezete e sz. áldozatban.

Kántor: Emlékezz meg Uram és könyörülj.
Az áldozár csendesen imádkozik: Emlékezzél meg 

Uram könyörülj és áldd meg a sz. kath. és apostoli 
egyházat, melyet Egyszülötted drága vérével váltott 
meg, és sz. kereszted által megmentett. Adj neki 
állandó békét.

Emlékezz meg Uram és könyörülj és áldd meg 
az összes igazhitű püspököket, kik igaz tanitmánynyal 
hirdetik közöttünk az igazság igéjét.



—— 33 —=՜"

Az áldozár énekli: Mindenek fölött a mi szentséges 
pápánkat N. N. és tiszteletre méltó püspökünket tartsd 
meg hosszú időkön át az igaz tanitmányban.

Az oltár szolga feleli: Amen.
Ur Istenünk hálát és dicsőítést mutatunk be néked 

e sz. és halhatatlan áldozat által, mely e sz. oltár 
fölött mutattatik be hogy ez nekünk az élet meg
szentelését eszközölje. Ez által add a szeretetet, az 
állhatatosságot és az egész világnak az 
a sz. egyház és minden igaz hitü püspököknek, fő
papunk és a közös kereszténység Ura szentséges 
atyánk (N.) és tiszteletre méltó Püspök Urunk (N.) 
életének és az áldozárnak, ki ez áldozatot bemutatja. 
Kérünk a keresztény királyok és istenfélő fejedelmek 
vitézsége és győzelméért; és buzgó apostoli királyunk 
(N.) életéért, a hadseregért és az egész népért.

Kántor: Mindenekben és mindenekért.
Az áldozár csendesen mondja ezen imádságot: Em

lékezzél meg Uram és könyörülj, áldd meg az előtted 
álló népet és az áldozat bemutatót és add meg nekik, 
a mi hasznos és szükséges.

Emlékezzél meg Uram és könyörülj s áldd meg 
az ájtatosokat, sz. egyházodnak jótevőit s a kik könyö· 
rületből megemlékeznek a szegényekről, pótold vissza 
nékik veled született bőkezűségednél fogva százszoros 
jutalommal itt és a jövő életben.

óhajtott békét,
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Emlékezzél meg Uram és könyörülj, s irgalmazz 
a meghalt lelkeken, adj nekik nyugalmat, és világos
ságot; helyezd őket szenteld közé menyországba; és 
méltasd irgalmadra.

Emlékezzél meg Uram a te szolgád leikéről is 
N. N. és könyörülj rajta a te nagy irgalmasságod 
szerint és kegyelmesen engedd örvendezni a te arczod 
világosságában. (Ha élőért mondatik a sz. mise.) Mentsd 
meg őt a lélek és testnek minden incselkedéseitől ........

Emlékezzél meg Uram azokról is, kik magokat 
imáinkba ajánlják hogy megemlékezzünk, az élők és 
halottakról; vezesd az ok s a mi kíván at ainkat az 
igaz utón és azon, a mely üdvösséggel teljés, szerezd 
meg mindenkinek az örökké tartandó boldogságot; 
tisztítsd meg gondolatainkat és tégy minket méltóvá, 
diogy templomodban Egyszülötted a mi Urunk Jézus 
Krisztus testét s vérét tisztelhessük; a kit, valamint 
téged Mindenható Atya és éltető, megmentő Sz. Lélek 
illet a dicsőség hatalom és tisztelet most és mind
örökké. Ámen.

Az áldó zár énekli: A nagy Istennek és Megvál
tónk Jézus Krisztusnak irgalma f legyen veletek, s 
mindnyájatokkal.

Kántor: És a te lelkeddel.
Hangosan olvassa: Kérjük az Urat ismét a békéért!
Felelet: Uram irgalmazz.
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Kántor: Különösen kérjük az Urat minden szen
tekkel együtt, kiket emliténk.

Felelet: Uram irgainiazz.
Kántor: Kérjük az Urat a sz. és isteni áldozatért 

mely bemutattatik e sz. oltáron.
Felelet: Uram irgalmazz.
Kántor: Kérjük a mi Ur Istenünket, a ki elfogadta 

azt sz. égi és anyagtalan áldozat)ául, hogy viszont 
méltoztasson a Sz. Lélek ajándékait és malasztjait 
ránk lebocsátani.

Felelet: Uram irgalmazz.
Kántor: Fogadd, üdvözíts és könyörülj és ments 

meg minket Uram a te malasztódnál fogva.
Felelet: Üdvözíts és könyörülj.
Kántor: Kérjük az Urat hogy emlékezzék meg 

a legszentebb Isten-anya, a mindig Szűz Mária minden 
szentekkel együtt.

Felelet: Uram irgalmazz.
Kántor: Kérjük az Urat az igaz és sz. hitünk 

egyességéért.
Felelet : Uram irgalmazz.
Kántor: Mi magunkat és egymást a mindenható 

Ur Istennek ajánljuk fel.
Felelet: Neked Uram ajánljuk magunkat.
Kántor: Könyörülj rajtunk Ur Isten a te nagy 

irgalmasságod szerint. Mondjuk mindnyájan egyszóval.
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Felelet: Uram irgalma zz (háromszor).
Az áldozár ez alatt csendesen imádkozik kitárt karokkal:

Igazság Istene és irgalom Atyja, hálákat adunk 
neked, ki a boldog ősatyák fölött tisztelted meg vétkes 
természetünket, mert előttük Istennek neveztetél de 
hogy mi, Atyánknak nevezzünk, kegyesen megengedéd; 
és most Uram téged kérünk hogy ez új és tisztelet- 
teljes nevet engedd mindennap fényleni a te sz. egy
házadban. ,

Nép: Áldj meg Uram.
Az áldozár énekli: És engedd hogy nyissuk meg 

szájunkat énekre, hogy zengedezzünk dalt neked 
Mennyei Atya, és mondjuk:

Az áldozár csendesen, a nép énekelve mondja:
Mi atyánk, ki vagy a Mennyben, szenteltessék 

meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg 
akaratod, miképen mennyben úgy a földön is. A mi 
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és 
bocsásd meg vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísér
teibe, de szabadíts a gonosztól.
Az áldozár csendesen mondja a „miatyánk“ eléneklése

alatt:
Uraknak Ura, Istenek Istene, örökkévaló király, 

minden teremtmények teremtője, Atyja a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak, no vigy minket a kísérteibe, de 
szabadíts meg a gonosztól és ments meg a kísértettől.
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Az áldozár énekli: Mivel tiéd az ország, hatalom 
és dicsőség örökké. Ámen.

Áldozár: Béke f mindenkivel.
Kántor: És a te lelkeddel.
Nép : Imádjuk az Istent.
Kántor: Előtted Úram.

Az áldozár csendesen imádkozik:
A ki az életnek forrása és az irgalommak ki

folyása vagy, Sz. Lélek! könyörülj e népen, kik 
megalázodva imádják Istenségedet, tartsd meg őket 
épségben, vésd be leikökbe a bemutatott testnek jel
vényét jövő javaik biztosítékául és örökségéül.

Az áldozár énekli: A mi Urunk Jézus Krisztus 
által, a kit és téged Sz. Lélek és Mindenható Atya 
illet a dicsőség hatalom és tisztelet most és mind
örökké. Amen.

Nép: Prosehume azaz: legyetek figyelmesek.
Az áldozár kezébe vérén a sz. ostyát fönhangon énekli:

A szentek szentjében.
Kántor: Amen.
Áldozár: Áldott az Atya, sz. igaz Isten.
Kántor: Amen.
Áldozár: Áldott a Fiú, sz. igaz Isten.
Kántor: Amen.
Áldozár: Áldott a Sz. Lélek, igaz Isten.
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Kántor: Amen.
Áldozár: Az Atyának és Fiúnak és S'z. Léleknek 

áldása és dicsősége most és mindörökké. Amen.
Kántor: Amen. Sz. az Atya, sz. a Fin, sz. a Sz. 

Lélek; az Atyának és Fiúnak és a Sz. Léleknek 
áldása most és mindörökké. Amen.

Az áldozár ez ének alatt csendesen imádkozik:
Nézz le Urunk Jézus Krisztus mennyből a te 

szentélyedből, és a te országod dicsőséges székéből. 
Jöjj szentelj meg, és üdvözíts minket, ki az Atya 
mellett ülsz itt ez áldozatban. Add nekünk a te 
szeplőtlen testedet és drága véredet az egész népnek 
a mi kezeink által.

Ur Istenünk! a ki Egyszülött Fiad nevében 
keresztényeknek nevezél és a bűnök megbocsátására 
a lelki fürdőt a keresztséget adományozád, és méltóvá 
tevéi minket, hogy a te Egyszülötted sz. teste és véré
ben részesüljünk, kérünk most téged Uram, tégy minket 
méltóvá hogy e sz. titkot a mi bűneink bocsánatára 
nyerhessük el, s hálásan dicsőítsünk téged a Fiúval 
és a Sz. Lélekkel most és mindörökké. Amen.

Nép: Áldj meg Uram!
Az áldozár énekszóval a népnek kimutatja a 

legszentebbet.
A szentből, a mi Urunk és Megváltónk Jézus 

Krisztus sz. teste és véréből ízleljünk szentségben.
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ki leszállván mennyekből köztünk kiosztatik. Ez az 
élet, f remény, feltámadás, kiengesztelés és bűnök 
bocsánatja. Dicséretet mondjatok az Urnák a mi Isten
ünknek, dicsőítsétek a mi halhatatlan mennyei király
unkat, a ki ül a cherubok kocsiján.
A sz. ostyát megcsókolván mondja csendesen az áldozár:

Oh mily áldást vagy hálát mondhatunk e kenyér 
és kehely fölött! egyedül téged Jézus áldunk az 
Atyával és a Sz. Lélekkel most és mindörökké Amen.

Megvallom és hiszem hogy te vagy Krisztus az 
Isten Fia, ki elveszed a világ bűneit.
És megszegvén a sz. ostyát, egy részecskét a kehelybe 

bocsát e szavakkal:
A Sz. Lélek teljessége.

A Nép énekli az imák alatt:
Dicséretet mondjatok az Urnák a mi Istenünknek 

oh egyházi férfiak! édes hangon szellemi énekeket; 
mivel őt illetik a dicsénekek, áldások, alleluják és 
lelki dalok, —- mondjatok dicséretet énekkel oh szol
gák! és áldjátok az ég Urát.

Kántor: A föláldozott Krisztus közöttünk oszto
gattatok. Alleluja.

Az ő testét adja eledelül és sz. vérét hinti közénk.
Alleluja.

Járuljatok az Úrhoz és vegyétek a világosságot.
Alleluja.



ízleljétek és lássátok mily édes az Ur. Alleluja.
Áldjátok az ég Urát. Alleluja.
Áldjátok őt a magasságban. Alleluja.
Áldjátok őt minden angyalok. Alleluja.
Áldjátok őt minden hatalmasságok. Alleluja.
Az ének alatt az áldozár e három imát mondja:
Sz. Atyám, a ki Egyszülötted nevére nevezél el 

minket, és a keresztség sz. fürdője által megvilágo- 
sitál, tégy minket méltóvá, hogy e szentséget a bűnök 
bocsánatára fogadjuk be. Nyomd belénk a te Sz. 
Lelkednek malasztját, mikép a te sz. Apostolaidba, 
kik élvezőid valónak és az egész világ megtisztító!. 
És most jóságos Ur Atyánk, részeltesd ezen áldoza
tomat a te apostolaid estvéli vacsorájában, elűzvén 
vétkeink sötétségét. Ne tekints méltatlanságomra és 
ne gátold Sz. Lelked malasztját, hanem a te végetlen 
szeretőiednél fogva add nekünk bűneink kiengeszte
léseit!, vétkeink felszabadításául; a mikép megígérte 
és mondotta a mi Urunk Jézus Krisztus, hogy mindaz, 
a ki eszi az én testemet és issza az én véremet, élni 
fog örökké. Most tedd ezt kiengesztelésünkre, 
hogy a kik esznek és isznak abból, áldásban és az 
Atya Fiú és Sz. Lélek dicsőségében részesüljenek 
most és mindörökké. Amen.

Béke f mindenkivel.
Hálát adok néked Krisztus, királyom, a ki engem



46 ·*■>-

méltatlant méltóvá tevéi hogy sz. tested és véredben 
részesüljek, és most Uram, kérlek téged ne legyen 
ez nekem kárhozatomra, hanem a bűnök kiengeszte
lésére és bocsánatára, a lélek és a test egészségére 
és minden erényes cselekedetek betöltésére, úgy hogy 
ez szentelje meg lélekzetem, testem és lelkemet; 
tegyen engem a legszentebb Háromság lakává és 
templomává, hogy szenteiddel méltó lehessek dicsőitni 
téged az Atyával és a Sz. Lélekkel most és mind
örökké. Amen.

Aranyszáju sz. János imádsága.
Hálákat adok Neked, magasztallak és dicsőitlek 

téged Ur Istenem, mert engem méltatlant méltóvá 
tevéi, hogy e napon részesüljek a te isteni és rette
netes titkodban, a te szeplőtlen tested és tiszteletre 
méltó véredben; azért ezek közbenjáróim lévén, kérlek 
életem minden órájában, hogy szentségedben tarts 
meg engem; hogy megemlékezve kegyességedről, 
éljek veled együtt a ki értem szenvedtél, meghaltál 
és föltámadál. Ne közelegjen hozzám Uram és én 
Istenem a gonosztevő, mivel megjelöltem lelkemet a 
te drága véreddel. Mindenható! tisztíts meg engem 
ezek által minden halálos cselekedettől, a ki egyedül 
vagy szeplőtlen.

Erősítsd meg életemet Uram minden kísértéstől 
és az én ostromlómat fordítsd el tőlem vissza, meg·
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zavarodva és megszégyenülve a hányszor, ellenem 
kel. Igazgasd elmém és nyelvem mozdulatait, és tes
temnek minden lépteit, légy mindig velem a te igaz 
ígéreted szerint: hogy „a ki eszi az én testemet és 
issza az én véremet, az én bennem fog lakni és én 
ő benne“. Te mondád oh Legkegyelmesebb! érvénye
sítsd a te isteni megmásithatlan parancsaidnak igéit, 
mivel te vagy az irgalom, kegyesség és szeretetnek 
Istene és minden jóknak Adományozója; és téged 
illet a dicsőség az Atyával és a Sz. Lelkeddel most 
és mindörökké. Ámen.
Az áldozár a sz. ostyát és tányérkát ujjal közé vevőn 
mondja a bűnbánó százados szavait, háromszor mellét

verve:
Uram nem vagyok méltó hogy bejöjj hajlékomba, 

hanem csak szóval mondd és meggyógyul az én lelkem.
A sz. test magához vétele alkalmával mondja:
A te elévülhetlen tested legyen f nekem életem.

A sz. vér vételekor:
És a te sz. véred a hunok kiengesztelésére és 

bocsánatjára.
Kántor ez alatt énekli: Uram a te javaiddal el

vagyunk telve, megizlelvén a te testedet és véredet. 
Dicsőség a magasságban azoknak kik téged élveznek. 
A ki naponként táplálsz minket, küldd le ránk a te 
lelki áldásodat, Dicsőség a magasságban azoknak, 
kik téged élveznek.
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Ezen időköz alatt az áldozár imádkozik:
Hálákat adunk neked oh mindenható Atya, ki 

elkészítetted számunkra a te sz. egyházad révpartját, 
a szentség templomát, a hol dicsőittetik a legszentebb 
Háromság. Alleluja.

Hálákat adunk Krisztus, királyunk, a ki nekünk 
életet adál éltető testeddel és sz. véreddel, add a 
kiengesztelést és nagy irgalmadat. Alleluja.

Hálákat adunk neked igaz Lélek, ki megnyítád 
a sz. egyházat, tarts meg szeplőtlenül a sz. Háromság 
hitében most és mindörökké. Alleluja.

A kántor énekli: Hálákat adunk neked Uram, 
hogy minket halhatatlan asztalodról tápláltál s tested 
és véredet a világ üdvéért és a mi lelkünk életéért 
adád.

Az áldozár csendesen imádkozza:
Hálákat adunk neked Krisztus Istenünk, a ki a 

jóságnak ily eledelét nyujtád nekünk az élet meg
szentelésére. Oltalmazz meg ez által minket szentül 
és szeplőtlenül, a te isteni Gondviseléseddel lakozván 
köztünk. Őrizz meg a te sz. és jóságos akaratod 
utján, melylyel megerősítve legyünk az ellenség min
den csábjai ellen, hogy egyedül a te szavadat legyünk 
méltók hallani és téged egyedül mint leghatalmasab
bat és valódi pásztort követni és tőled elfogadni a 
mennyországban készített helyet; Istenünk és Urunk,
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Üdvözítőnk Jézus Krisztus, a ki áldott vagy az 
Atyával és a Sz. Lélekkel most és mindörökké. Amen.

Béke f mindenkivel.
Téged kikuthatlan, inegfoghatlan hármas önlény, 

alkotó, elfogadó és feloszolhatlan egylényegü Sz. Há
romság illet a dicsőség, hatalom és tisztelet most és 
mindörökké. Amen.

Az áltlozár énekli kiterjesztett kezekkel:
Uram! a ki megáldod azokat a kik téged áldanak 

és szentekké teszed a benned bízókat. Üdvözítsd a 
te népedet és áldd meg örökségedet, tartsd meg egy
házad teljességét, szenteld meg azokat, kik szeretettel 
üdvözölték a te diszesházadat. Dicsőíts meg minket 
Te isteni hatalmaddal és ne hagyd el a benned re
ményieket. Békességedet add az egész világnak, egy
házadnak, papoknak, keresztény királyok s azok had- 
sergének és az egész népnek, mert minden jó adomány 
és minden tökéletesség felülről Tőled származik, a 
ki a világosság Atya vagy, és téged illet a dicsőség, 
hatalom és tisztelet most és mindörökké. Amen.

A kántor háromszor énekli: Legyen áldott az Ur 
neve, mostantól fogva mindörökké.

Az áld о zár énekelve mondja: A törvények es pró
féták teljesülése Te vagy Krisztus Üdvözítő Istenünk, 
ki betöltötted minden az Atyádtól előirt rendeleteket, 
tölts be minket is sz. Lelkeddel.

4
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Kántor: Orthi-Álljatok föl.
Áldozár: Béke f mindenkivel.
Kántor: Ég a te lelkeddel, félelemmel halgassátok.
Áldozár: A sz. Evangeliom sz. János szerint.
Kántor: Dicsőség neked Ur Istenünk. Figyelje

tek. Isten mondja.
„Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala 

és Isten vala az Ige.“
Ez vala kezdetben az Istennél. Mindenek δ általa 

lettek és nála nélkül semmisem lett a mi lett. 0 
benne vala az élet és az élet vala az emberek vilá
gossága. És a világosság a sötétségben világoskodik 
de a sötétség azt fel nem fogta. Vala egy ember 
Istentől küldetve, kinek János vala neve. Ez bizony
ságul 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 
megvilágosit minden e világra jövő embert. E vilá
gon vala és a világ ő általa lett és a világ őt meg 
nem ismeré. Tulajdonába jőve de övéi be nem foga- 
dák őt, Valamennyien pedig befogadák őt, hatalmat 
ada nekik, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, kik 
az ő nevében hisznek. Kik nem a vérből, sem a test 
ösztönéből, sem a férfi akaratából hanem az Istentől 
születtek. És az ige testté lön és miköztünk lakozék
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es láttuk az δ dicsőségét, mint az Atya egyetlenegy 
szülöttjének dicsőségét telve malaszttal és igazsággal.

Kántor: Dicsőség neked Ur Istenem. A sz. kereszt 
által kérünk Uram, hogy ments meg minket a vét
kektől, éltess irgalmad malasztjával, Mindenható Ur 
Istenünk üdvözíts és könyörülj.

Az áldozár háromszor mondja:
Uram, irgalmazz. — Őrizz meg minket Krisztus 

Istenünk sz. és tiszteletreméltó kereszted árnya alatt 
békében, ments meg a látható és láthatatlan ellen
ségtől, méltass minket, hogy neked hálát adva, téged 
az Atyával és a Sz. Lélekkel dicsőítsünk most és 
mindörökké. Amen.

Nép: Áldjuk az Urat minden időben, minden idő
ben, az ő áldása az én számon.
Az áldozár kereszttel megjelölvén a népet elbocsátja 

mondván:
Legyetek áldva f a sz. Lélek malasztjával, men

jetek békében és az Ur legyen veletek mindig. Amen.
Ur Jézus Krisztus könyörülj rajtam.
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