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 Ritus initiales

Introitus

V. ✠ In nómine Patris, et Fílii, et 
Spíritus Sancti.R. Amen.

V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.
V. Fratres, agnoscámus peccáta no-

stra, ut apti simus ad sacra my-
stéria celebránda.

Confíteor Deo omnipoténti
et vobis, fratres, quia peccávi 
nimis cogitatióne, verbo, ópere 
et omissióne: mea culpa, mea 
culpa, mea máxima culpa. 
Ideo precor beátam Maríam 
semper Vírginem, omnes 
Angelos et Sanctos, et vos, fratres, 
oráre pro me ad Dóminum 
Deum nostrum.

V. Misereátur nostri omnípotens 
Deus, et, dimíssis peccátis no-
stris, perdúcat nos ad vitam 
ætérnam.R. Amen.

Kyrie
V. Kýrie, eléison. R. Kýrie, eléison.
V. Christe, eléison. R. Christe, eléison.

 Bevezető Szertartás

Kezdőének

V. ✠ Az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében.R.  Ámen. 

V.  Az Úr legyen veletek.R. És a te lelkeddel.
V. Testvéreim! Vizsgáljuk meg lel-

kiismeretünket, és bánjuk meg 
bűneinket, hogy méltóképpen 
ünnepelhessük az Úr szent tit-
kait.

Gyónom a mindenható Istennek 
és nektek, testvéreim, hogy 
sokszor és sokat vétkeztem 
gondolattal, szóval, cselekedettel 
és mulasztással: én vétkem, én 
vétkem, én igen nagy vétkem. 
Kérem ezért a Boldogságos, 
mindenkor Szeplőtelen Szűz 
Máriát, az összes angyalokat és 
szenteket, és titeket, testvéreim, 
hogy imádkozzatok érettem 
Urunkhoz, Istenünkhöz.

V. Irgalmazzon nekünk a min-
denható Isten, bocsássa meg 
bûneinket, és vezessen el az örök 
életre.R. Ámen.

Uram, Irgalmazz!
V. Uram, irgalmazz!R. Uram, irgalmazz!
V. Krisztus, kegyelmezz!R. Krisztus, kegyelmezz!
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V. Kýrie, eléison. R. Kýrie, eléison.

Gloria

Glória in excélsis Deo et in terra 
pax homínibus bonæ voluntátis. 
Laudámus te, benedícimus 
te, adorámus te, glorifi cámus 
te, grátias ágimus tibi propter 
magnam glóriam tuam, Dómine 
Deus, Rex cæléstis, Deus 
Pater omnípotens. Dómine 
Fili unigénite, Iesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 
Patris, qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis; qui tollis peccáta 
mundi, súscipe deprecatiónem 
nostram. Qui sedes ad déxteram 
Patris, miserére nobis. Quóniam 
tu solus Sanctus, tu solus 
Dóminus, tu solus Altíssimus, 
Iesu Christe, cum Sancto Spíritu: 
in glória Dei Patris. Amen.

Oratio collecta

R. Amen.

Liturgia verbi

Lectio prima

V. Verbum Dómini.R. Deo grátias.

Psalmus responsorius

V. Uram, irgalmazz!R. Uram, irgalmazz!

Dicsőség

Dicsőség a magasságban 
Istennek, és a földön békesség 
a jóakaratú embereknek.
Dicsőítünk téged, áldunk téged, 
imádunk téged, magasztalunk 
téged, hálát adunk neked 
nagy dicsőségedért, Urunk 
és Istenünk, mennyei Király, 
mindenható Atyaisten. Urunk, 
Jézus Krisztus, egyszülött 
Fiú, Urunk és Istenünk, Isten 
Báránya, az Atyának Fia, 
te elveszed a világ bűneit, 
irgalmazz nekünk; te elveszed 
a világ bűneit, hallgasd meg 
könyörgésünket! Te az Atya 
jobbján ülsz, irgalmazz 
nekünk! Mert egyedül te vagy a 
Szent, te vagy az Úr, te vagy az 
egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, 
a Szentlélekkel együtt, az 
Atyaisten dicsőségében. Ámen.

Könyörgés

R. Ámen.

Az Ige Liturgiája

Olvasmány

V. Ez az Istem igéje.R. Istennek legyen hála

Zsoltár
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Lectio secunda

V. Verbum Dómini.R. Deo grátias.

Alleluia vel cantus – Evangelium

V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.

V. ✠ Léctio sancti Evangélii secún-
dum N.R. Glória tibi, Dómine.

 Expleto Evangelio:
V. Verbum Dómini.R. Laus tibi, Christe.

Professio fi dei
Credo in unum Deum, Patrem 
omnipoténtem, factórem cæli 
et terræ, visibílium ómnium 
et invisibílium. Et in unum 
Dóminum Iesum Christum, 
Fílium Dei unigénitum, et ex Patre 
natum ante ómnia sǽcula. Deum 
de Deo, lumen de lúmine, Deum 
verum de Deo vero, génitum, non 
factum, consubstantiálem Patri: 
per quem ómnia facta sunt. Qui 
propter nos hómines et propter 
nostram salútem descéndit de 
cælis. (Ad verba quæ sequuntur, 
usque ad factus est, omnes se 
inclinant.) Et incarnátus est de 
Spíritu Sancto ex María Vírgine, 
et homo factus est. Crucifíxus 
étiam pro nobis sub Póntio Piláto; 
passus et sepúltus est, et resurréxit 
tértia die, secúndum Scriptúras, 
et ascéndit in cælum, sedet 
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Szentlecke

V. Ez az Istem igéje.R. Istennek legyen hála

Alleluja vagy ének - Evangélium

V. Az Úr legyen veletek.R. És a te lelkeddel.

V. ✠ Evangélium Szent N. könyvéből.

R. Dicsőség neked, Istenünk.

 Az evangélium végén
V. Verbum Dómini.R. Laus tibi, Christe.

Hitvallás
Hiszek az egy Istenben, 
mindenható Atyában, 
mennynek és földnek, minden 
láthatónak és láthatatlannak 
Teremtőjében. Hiszek az egy 
Úrban, Jézus Krisztusban, Isten 
egyszülött Fiában, aki az Atyától 
született az idő kezdete előtt. 
Isten az Istentől, Világosság a 
Világosságtól, valóságos Isten a 
valóságos Istentől, született, de 
nem teremtmény, az Atyával 
egylényegű; és minden általa 
lett. Értünk, emberekért, a mi 
üdvösségünkért leszállott a 
mennyből. 
(Mindnyájan mélyen meghajolnak)
Megtestesült a Szentlélek erejéből
 Szűz Máriától, és emberré lett.
(Felegyenesednek)
 Poncius Pilátus alatt értünk 
keresztre feszítették, kínhalált 
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ad déxteram Patris. Et íterum 
ventúrus est cum glória, iudicáre 
vivos et mórtuos, cuius regni non 
erit fi nis. Et in Spíritum Sanctum, 
Dóminum et vivifi cántem: qui ex 
Patre Filióque procédit. Qui cum 
Patre et Fílio simul adorátur et 
conglorifi cátur: qui locútus est 
per prophétas. Et unam, sanctam, 
cathólicam et apostólicam 
Ecclésiam. Confíteor unum 
baptísma in remissiónem 
peccatórum. Et exspécto 
resurrectiónem mortuórum, et 
vitam ventúri sǽculi. Amen.

Oratio Universalis

Liturgia eucharistica

V. Benedíctus es, Dómine, Deus 
univérsi, quia de tua largitáte 
accépimus panem, quem tibi of-
férimus, fructum terræ et óperis 
mánuum hóminum: ex quo no-
bis fi et panis vitæ.

R. Benedíctus Deus in sǽcula.

V. Benedíctus es, Dómine, Deus 
univérsi, quia de tua largitáte 
accépimus vinum, quod tibi of-
férimus, fructum vitis et óperis 
mánuum hóminum, ex quo no-
bis fi et potus spiritális.R. Benedíctus Deus in sǽcula.
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szenvedett és eltemették. 
Harmadnapra feltámadott az 
írások szerint, fölment a mennybe, 
ott ül az Atyának jobbján, de újra 
eljön dicsőségben, ítélni élőket 
és holtakat, és országának nem 
lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, 
Urunkban és éltetõnkben, aki 
az Atyától és a Fiútól származik; 
akit éppúgy imádunk és 
dicsõítünk, mint az Atyát és a 
Fiút. Õ szólt a próféták szavával.
Hiszek az egy, szent, katolikus 
és apostoli Anyaszentegyházban, 
vallom az egy keresztséget a 
bûnök bocsánatára, várom 
a holtak feltámadását és az 
eljövendõ örök életet. Ámen.

Egyetemes könyörgések

Az eukarisztia liturgiája

V. Áldott vagy, Urunk, mindenség 
Istene, mert a te bőkezűséged-
ből kaptuk a kenyeret. Felajánl-
juk neked mint a föld termését 
és az emberi munka gyümölcsét. 
Ebből lesz számunkra az élet ke-
nyere.R. Áldott legyen az Isten mind-
örökké.

V. Áldott vagy, Urunk, mindenség 
Istene, mert a te bőkezűségedből 
kaptuk a bort. Felajánljuk neked 
mint a szőlőtő termését és az 
emberi munka gyümölcsét. Eb-
ből lesz számunkra a lélek itala.R. Áldott legyen az Isten mind-
örökké.
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V. Oráte, fratres: ut meum ac ve-
strum sacrifícium acceptábile 
fi at apud Deum Patrem omni-
poténtem.R. Suscípiat Dóminus sacrifícium 
de mánibus tuis ad laudem et 
glóriam nóminis sui, ad utili-
tátem quoque nostram totiús-
que Ecclésiæ suæ sanctæ.

Oratio super oblata

R. Amen.

Prex eucharistica

V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo 

nostro.R. Dignum et iustum est.

Præfatio

Vere dignum et iustum est, æquum 
et salutáre...

Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni 
sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus 
qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.
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V. Imádkozzatok testvéreim, hogy 
áldozatunk kedves legyen a 
mindenható Atyaisten előtt.

R. Fogadja el az Úr kezedből az ál-
dozatot nevének dicséretére és 
dicsőségére, mindannyiunk és 
az egész Anyaszentegyház javá-
ra.

Felajánló könyörgés

R. Ámen.

Eukarisztikus ima

V. Az Úr legyen veletek.R. És a te lelkeddel.
V. Emeljük föl szívünket.R. Fölemeltük az Úrhoz.
V. Adjunk hálát Urunknak, Iste-

nünknek.R. Méltó és igazságos.

Prefáció

Mert valóban méltó és igazságos, 
illő és üdvös ...

Szent vagy

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet 
és a földet. Hozsanna a 
magasságban. Áldott, aki jön 
az Úr nevében. Hozsanna a 
magasságban.
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 I. Eukarisztikus ima
Te ígitur, clementíssime Pater... [7.o.]

II. Eukarisztikus ima
Vere dignum et iustum est, æquum et salutáre, nos tibi, sancte Pater, semper 
et ubíque grátias ágere per Fílium dilectiónis tuæ Iesum Christum... [11.o]

Vere Sanctus es, Dómine, fons omnis... [12.o.]
III. Eukarisztikus ima

Vere Sanctus es, Dómine, et mérito... [14.o.]

IV. Eukarisztikus ima
Vere dignum est tibi grátias ágere... [17.o.]

Confi témur tibi, Pater sancte... [18.o.]

Prex eucharistica I
(SEU CANON ROMANUS)

Te ígitur, clementíssime Pater, per 
Iesum Christum, Fílium tuum, Dó-
minum nostrum, súpplices rogámus 
ac pétimus, uti accépta hábeas et be-
nedícas ✠ hæc dona, hæc múnera, 
hæc sancta sacrifícia illibáta, in pri-
mis, quæ tibi off érimus pro Ecclésia 
tua sancta cathólica: quam pacifi cá-
re, custodíre, adunáre et régere di-
gnéris toto orbe terrárum: una cum 
fámulo tuo Papa nostro N. et Epí-
scopo nostro N. et ómnibus ortho-
dóxis atque cathólicæ et apostólicæ 
fídei cultóribus.

Meménto, Dómine, famulórum 
famularúmque tuárum N. et N. et 
ómnium circumstántium, quorum 
tibi fi des cógnita est et nota de vótio, 
pro quibus tibi off érimus: vel qui 
tibi óff erunt hoc sacrifí cium lau-
dis, pro se suísque ómnibus: pro re-
demptióne animárum suárum, pro 
spe salútis et incolumitátis suæ: ti-
bíque reddunt vota sua ætérno Deo, 
vivo et vero.
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I. Eukarisztikus ima
(RÓMAI KÁNON)

Könyörögve kérünk tehát, jósá-
gos Atyánk, Fiad, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által: fogadd el és áldd 
✠  meg ezeket az adományokat és 
ajándékokat, ezt a szent és tiszta 
áldozatot. Elsősorban szent és ka-
tolikus Egyházadért ajánljuk fel 
neked: tartsd meg békében, őrizd 
meg egységben, és vezesd az egész 
földkerekségen szolgáddal, N. pá-
pánkkal, N. főpásztorunkkal, és 
mindazokkal, akik az egyetemes 
és apostoli hitet hűségesen őrzik 
és vallják.

Emlékezzél meg, Urunk, szolgá-
idról, N. és N.-ről. Emlékezzél meg 
minden jelenlévőről is, akiknek hi-
tét és buzgóságát ismered,akikért 
ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, 
vagy akik ezt felajánlják önmaguk-
ért és övéikért, lelkük megváltásá-
ért, üdvösségük és épségük remé-
nyében, és hódolatukat bemutatják 
neked, az örök, élő és igaz Istennek.
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Communicántes, et memóriam 
venerántes, in primis gloriósæ 
semper Vírginis Maríæ, Genetrícis 
Dei et Dómini nostri Iesu Christi: 
sed et beáti Ioseph, eiúsdem Vír-
ginis Sponsi, et beatórum Apo-
stolórum ac Mártyrum tuórum, 
Petri et Pauli, Andréæ, (Iacóbi, 
Ioánnis, Th omæ, Iacóbi, Philíppi, 
Bartholomǽi, Matthǽi, Simónis 
et Th addǽi: Lini, Cleti, Cleméntis, 
Xysti, Cornélii, Cypriáni, Laurén-
tii, Chrysógoni, Ioánnis et Pauli, 
Cosmæ et Damiáni) et ómnium 
Sanc tórum tuórum; quorum méri-
tis precibúsque concédas, ut in óm-
nibus prote ctiónis tuæ muniámur 
auxílio. (Per Christum Dóminum 
nostrum. Amen.)

Hanc ígitur oblatiónem servi-
tútis nostræ, sed et cunctæ fa mí-
liæ tuæ, quǽsumus, Dómine, ut 
placátus accípias: diésque nostros 
in tua pace dispónas, atque ab 
ætérna damnatióne nos éripi et 
in electórum tuórum iúbeas grege 
numerári. (Per Christum Dómi-
num nostrum. Amen.)

Quam oblatiónem tu, Deus, in 
ómnibus, quǽsumus, benedíctam, 
adscríptam, ratam, rationábilem, 
acceptabilémque fácere dignéris: 
ut nobis Corpus et Sanguis fi at di-
lectíssimi Fílii tui, Dómini nostri 
Iesu Christi.

Qui, prídie quam paterétur, ac-
cépit panem in sanctas ac venerá-
biles manus suas, et elevátis ócu-
lis in cælum ad te Deum Patrem 
suum omnipoténtem, tibi grátias 
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A szentek közösségében tiszte-
lettel megemlékezünk mindenek-
előtt a dicsőséges, mindenkor Szűz 
Máriáról, Istenünk és Urunk, Jézus 
Krisztus édesanyjáról, valamint 
Szent Józsefről, a Szent Szűz jegye-
séről, Péter és Pál, András, (Jakab, 
János,Tamás, Jakab, Fülöp, Berta-
lan, Máté, Simon és Tádé) aposto-
laidról; (Linusz, Klétusz, Kelemen, 
Szixtusz, Kornél, Ciprián, Lőrinc, 
Krizogonusz, János és Pál, Kozma 
és Damján) vértanúidról és min-
den szentedről. Az ő érdemeikért 
és könyörgésükre add, hogy min-
denben érezzük oltalmadat. (Krisz-
tus, a mi Urunk által. Ámen.)

Kérünk, Istenünk, fogadd meg-
engesztelődve ezt az áldozati ado-
mányt tőlünk, szolgáidtól és házad 
egész népétől. Irányítsd a te békéd-
ben életünk napjait, ments meg 
minket az örök kárhozattól, és végy 
fel választottaid körébe. (Krisztus, 
a mi Urunk által. Ámen.)

Áldd meg, Istenünk, bősé-
ges áldásoddal ezt az áldozati 
adományt,tedd rendelésed szerint 
magadhoz méltóvá és előtted ked-
vessé, hogy legyen ez számunkra 
szeretett Fiadnak, a mi Urunknak, 
Jézus Krisztusnak teste és vére.

Ő ugyanis szenvedésének előest-
éjén tiszteletre méltó szent kezébe 
vette a kenyeret, és szemét az égre 
emelte, tehozzád, az Istenhez, min-
denható Atyjához, majd hálát adva 
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agens benedíxit, fregit, dedítque 
discípulis suis, dicens:

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE 
EX HOC OMNES: HOC EST 
ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS 
TRADÉTUR.

Símili modo, postquam cená-
tum est, accípiens et hunc præ-
clárum cálicem in sanctas ac ve-
nerábiles manus suas, item tibi 
grátias agens benedíxit, dedítque 
discípulis suis, dicens:

ACCÍPITE ET BÍBITE 
EX EO OMNES: HIC EST 
ENIM CALIX SÁNGUINIS 
MEI NOVI ET ÆTÉRNI 
TESTAMÉNTI, QUI PRO 
VOBIS ET PRO MULTIS 
EFFUNDÉTUR IN 
REMISSIÓNEM 
PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM 
COMMEMORATIÓNEM.

V. Mystérium fídei.R. Mortem tuam annuntiámus, 
Dó mine, et tuam resurrectió-
nem confi témur, donec vénias.

Unde et mémores, Dómine, nos 
servi tui, sed et plebs tua sanc-
ta, eiúsdem Christi, Fílii tui, Dó-
mini nostri, tam beátæ passiónis, 
necnon et ab ínferis resurrectiónis, 
sed et in cælos gloriósæ ascensió-
nis: off érimus præcláræ maiestáti 
tuæ de tuis donis ac datis hóstiam 
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áldást mondott, megtörte, tanítvá-
nyainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN TESTEM, MELY 
ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy tiszte-
letre méltó szent kezébe vette ezt 
a csodálatos kelyhet, majd ismét 
hálát adva áldást mondott, tanít-
ványainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, 
MERT EZ AZ ÉN VÉREM 
KELYHE, AZ ÚJ ÉS ÖRÖK 
SZÖVETSÉGÉ. EZ A VÉR 
ÉRTETEK ÉS SOKAKÉRT 
KIONTATIK A BŰNÖK 
BOCSÁNATÁRA. EZT 
CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN 
EMLÉKEZETEMRE.

V. Íme hitünk szent titka.R. Halálodat hirdetjük Urunk, és 
hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz.

Megemlékezünk ezért, Istenünk, 
mi, a te szolgáid és a te szent né-
ped, Fiadnak, Krisztus Urunknak 
áldott szenvedéséről, a halálból 
való feltámadásáról, dicsőséges 
ennybemeneteléről, és ajándéka-
idból felajánljuk magasztos Fölsé-
gednek ezt a tiszta, szent és szep-
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puram, hóstiam sanctam, hóstiam 
immaculátam, Panem sanctum 
vitæ ætérnæ et Cálicem salútis 
perpétuæ.

Supra quæ propítio ac seréno vul-
tu respícere dignéris: et accépta habé-
re, sícuti accépta habére dignátus es 
múnera púeri tui iusti Abel, et sacri-
fícium Patriárchæ no stri Abrahæ, et 
quod tibi óbtulit summus sacérdos 
tuus Melchísedech, sanctum sacri-
fícium, immaculátam hóstiam.

Súpplices te rogámus, omnípo-
tens Deus: iube hæc perférri per 
manus sancti Angeli tui in sublíme 
altáre tuum, in conspéctu divínæ 
maiestátis tuæ; ut, quotquot ex hac 
altáris participatióne sacrosánc-
tum Fílii tui Corpus et Sánguinem 
sump  sérimus, omni benedictióne 
cælésti et grátia repleámur. (Per 
Christum Dóminum nostrum. 
Amen.)

Meménto étiam, Dómine, fa-
mulórum famularúmque tuárum 
N. et N., qui nos præcessérunt cum 
signo fídei, et dórmiunt in somno 
pacis.

Ipsis, Dómine, et ómnibus in 
Christo quiescéntibus, locum re-
frigérii, lucis et pacis, ut indúlgeas, 
deprecámur. (Per Christum Dómi-
num nostrum. Amen.)

Nobis quoque peccatóribus fámu-
lis tuis, de multitúdine miseratiónum 
tuárum sperántibus, partem áliquam 
et societátem donáre dignéris cum 
tuis sanctis Apóstolis et Martýri-
bus: cum Ioánne, Stéphano, Matthía, 
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lőtelen áldozati adományt: az örök 
élet szent kenyerét és az örök üd-
vösség kelyhét. 

Nézd kegyes és jóságos szemmel, 
és fogadd el, amint elfogadtad igaz 
szolgádnak, Ábelnek ajándékát, ős-
atyánknak, Ábrahámnak áldozatát, 
és azt a szent és szeplőtelen áldo-
zati adományt, amelyet főpapod, 
Melkizedek mutatott be neked.

Könyörögve kérünk, minden-
ható Istenünk, szent angyalod 
vigyeáldozatunkat mennyei ol-
tárodra isteni Fölséged színe elé, 
hogy mi, akik erről az oltárról 
Fiad szentséges testében és véré-
ben részesülünk, minden mennyei 
áldással és kegyelemmel elteljünk. 
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Emlékezzél meg, Urunk, N. és N. 
szolgáidról, akik a hit jelével előt-
tünk távoztak el az élők sorából, és 
a béke álmát aluszszák. 

Kérünk, Urunk, hogy nekik és 
minden Krisztusban elhunyt hívő-
nek add meg a boldogságot, a vilá-
gosságot és a békét a te országodban. 
(Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.)

Nekünk is, bűnös szolgáidnak, 
akik irgalmad bőségében biza-
kodunk, adj kegyesen közösséget 
szent apostolaiddal és vértanúid-
dal: Jánossal, Istvánnal, Mátyással, 
Barnabással (Ignáccal, Sándorral, 
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Bárnaba, (Ignátio, Alexándro, Mar-
cellíno, Petro, Felicitáte, Perpétua, 
Agatha, Lúcia, Agnéte, Cæcília, Ana-
stásia) et ómnibus Sanc tis tuis: intra 
quorum nos consórtium, non æsti-
mátor mériti, sed véniæ, quǽsumus, 
largítor admítte. 

Per Christum Dóminum no-
strum. Per quem hæc ómnia, Dó-
mine, semper bona creas, sanctífi -
cas, vivífi cas, benedícis, et præstas 
nobis.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in 
ipso, est tibi Deo Patri omnipo-
ténti, in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória per ómnia 
sǽcula sæculórum.R. Amen.

[R. communionis, 22.o.]

Prex eucharistica II

V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo 

nostro.R. Dignum et iustum est.

Præfatio
Vere dignum et iustum est, æqu-
um et salutáre, nos tibi, sanc te Pa-
ter, semper et ubíque grátias ágere 
per Fílium dilectiónis tuæ Iesum 
Christum, Verbum tuum per quod 
cunc  ta fecísti: quem misísti nobis 
Salvatórem et Redemptórem, in-
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Marcellinnel, Péterrel, Felicitásszal, 
Perpétuával, Ágotával, Luciával, 
Ágnessel, Cecíliával, Anasztáziá-
val) és minden szenteddel; és ké-
rünk, bár meg nem érdemeljük, 
irgalmadból mégis bocsáss be min-
ket szentjeid körébe. 

Istenünk, te mindezeket a ja-
vakat mindenkor Krisztus, a mi 
Urunk által teremted, szenteled 
meg, élteted, áldod meg és adod 
nékünk.

V. Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, 
mindenható Atyaisten a Szent-
lélekkel egységben minden tisz-
telet és dicsőség mindörökkön-
örökké.R. Ámen.

[A Szentáldozás szertartása, 22.o.]

II. Eukarisztikus ima

V. Az Úr legyen veletek.R. És a te lelkeddel.
V. Emeljük föl szívünket.R. Fölemeltük az Úrhoz.
V. Adjunk hálát Urunknak, Iste-

nünknek.R. Méltó és igazságos.

Prefáció
(Mert) Valóban méltó és igazságos, 
illő és üdvös, hogy mindig és min-
denütt hálát adjunk, Szentséges 
Atyánk, néked, szeretett Fiad, Jézus 
Krisztus által. A te örök Igéd ő, ál-
tala alkottál mindent, és őt küldted, 
hogy Üdvözítőnk és Megváltónk 



LINGUA LATINA MAGYAR NYELVEN

carnátum de Spíritu Sancto et ex 
Vírgine natum. Qui voluntátem 
tuam adímplens et pópulum tibi 
sanctum acquírens exténdit manus 
cum paterétur, ut mortem sólveret 
et resurrectiónem manifestáret. Et 
ídeo cum Angelis et ómnibus San-
ctis glóriam tuam prædicámus, 
una voce dicéntes:

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni 
sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus 
qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

Vere Sanctus es, Dómine, fons 
omnis sanctitátis. Hæc ergo do-
na, quǽsumus, Spíritus tui rore 
sanctífi ca, ut nobis Corpus et ✠ 
Sanguis fi ant Dómini nostri Iesu 
Christi. Qui cum Passióni volun-
tárie traderétur, accépit panem et 
grá tias agens fregit, dedítque discí-
pulis suis, dicens:

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE 
EX HOC OMNES: HOC EST 
ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS 
TRADÉTUR.

Símili modo, postquam cená-
tum est, accípiens et cálicem, íte-
rum grátias agens dedit discípulis 
suis, dicens:
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legyen: ezért öltött a Szentlélektől 
testet, és született a Szent Szűztől. 
Majd akaratodat teljesítve és szent 
népet szerezve néked, a keresztfán 
kitárt karral elszenvedte a kínha-
lált, hogy feloldja a halálnak átkát, 
és a feltámadásról bizonyságot ad-
jon nékünk. (Mi) Ezért az angya-
lokkal és minden szenteddel együtt 
dicsőségedet hirdetjük, és egy szív-
vel mondjuk: (zengjük:)

Szent vagy
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
mindenség Ura, Istene.
Dicsőséged betölti a mennyet 
és a földet. Hozsanna a 
magasságban. Áldott, aki jön 
az Úr nevében. Hozsanna a 
magasságban.

Valóban szent vagy, Istenünk, 
minden szentség forrása. Kérünk, 
szenteld meg ezt az adományt, 
áraszd le rá Szentlelkedet, hogy 
számunkra a mi Urunk, Jézus 
Krisztus teste és ✠  vére legyen. 
Ő, mielőtt önként átadta magát a 
szenvedésre, kezébe vette a kenye-
ret, hálát adott, megtörte, tanítvá-
nyainak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN TESTEM, MELY 
ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe 
vette a kelyhet is, majd ismét hálát 
adott, odaadta tanítványainak, és 
így szólt:
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ACCÍPITE ET BÍBITE 
EX EO OMNES: HIC EST 
ENIM CALIX SÁNGUINIS 
MEI NOVI ET ÆTÉRNI 
TESTAMÉNTI, QUI PRO 
VOBIS ET PRO MULTIS 
EFFUNDÉTUR IN 
REMISSIÓNEM 
PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM 
COMMEMORATIÓNEM.

V. Mystérium fídei.R. Mortem tuam annuntiámus, 
Dó mine, et tuam resurrectió-
nem confi témur, donec vénias.
Mémores ígitur mortis et resur-

rectiónis eius, tibi, Dómine, panem 
vitæ et cálicem salútis off érimus, 
grátias agéntes quia nos dignos 
habuísti astáre coram te et tibi mi-
nistráre.

Et súpplices deprecámur ut Cór-
poris et Sánguinis Christi partíci-
pes a Spíritu Sancto congregémur 
in unum.

Recordáre, Dómine, Ecclésiæ 
tuæ toto orbe diff úsæ, ut eam in 
caritáte perfícias una cum Papa 
nostro N. et Epíscopo nostro N. et 
univérso clero.

Meménto étiam fratrum no-
strórum, qui in spe resurrectiónis 
dormiérunt, omniúmque in tua 
miseratióne defunctórum, et eos 
in lumen vultus tui admítte.

Omnium nostrum, quǽsumus, 
miserére, ut cum beáta Dei Gene-
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VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, 
AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. 
EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS 
SOKAKÉRT KIONTATIK A 
BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. 
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN 
EMLÉKEZETEMRE.

V. Íme hitünk szent titka.R. Halálodat hirdetjük Urunk, és 
hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz.
Ezért Fiad halálának és feltáma-

dásának emlékét ünnepelve, fel-
ajánljuk neked, Istenünk, az élet 
kenyerét és az üdvösség kelyhét, és 
hálát adunk, mert arra méltattál 
minket, hogy színed előtt állhatunk 
és szolgálhatunk neked.

Kérve kérünk, gyűjtsön egybe 
a Szentlélek mindnyájunkat, akik 
Krisztus testében és vérében része-
sülünk.

Viseld szíveden, Urunk, Egyhá-
zad sorsát az egész világon, tedd tö-
kéletessé a szeretetben N. pápánk-
kal, N. Püspökünkkel és az egész 
papsággal együtt.

Emlékezzél meg a feltámadás re-
ményében elhunyt testvéreinkről, 
és mindazokról, akik irgalmadban 
bízva távoztak el a világból; bo-
csásd őket szent színed látására.

Könyörülj, kérünk, mindnyá-
junkon, hogy Isten anyjával, a Bol-
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tríce Vírgine María, beátis Apó-
stolis et ómnibus Sanctis, qui tibi 
a sǽculo placuérunt, ætérnæ vitæ 
mereámur esse consórtes, et te lau-
démus et glorifi cémus per Fílium 
tuum Iesum Christum.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in 
ipso, est tibi Deo Patri omnipo-
ténti, in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória per omnia 
sǽcula sæculórum.R. Amen.

[R. communionis, 22.o.]

Prex eucharistica III

Vere Sanctus es, Dómine, et 
mérito te laudat omnis a te cóndi-
ta creatúra, quia per Fílium tuum, 
Dóminum nostrum Iesum Chri-
stum, Spíritus Sancti operánte vir-
túte, vivífi cas et sanctífi cas univér-
sa, et pópulum tibi con gregáre non 
désinis, ut a solis ortu usque ad oc-
cásum oblátio munda off e rátur nó-
mini tuo.

Súpplices ergo te, Dómine, de-
precámur, ut hæc múnera, quæ tibi 
sacránda detúlimus, eódem Spíri-
tu sanctifi cáre dignéris, ut Corpus 
et ✠ Sanguis fi ant Fílii tui Dómini 
nostri Iesu Christi, cuius mandáto 
hæc mystéria celebrámus.

Ipse enim in qua nocte tra de-
bátur accépit panem et tibi grá tias 
agens benedíxit, fregit, de dít que 
discípulis suis, dicens:
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dogságos Szűz Máriával, a szent 
apostolokkal és minden szenttel 
együtt, akik a világ kezdete óta ked-
vesek voltak előtted, részesei lehes-
sünk az örök életnek, és dicsőítve 
magasztaljunk téged, Jézus Krisz-
tus, a te Fiad által.

V. Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, 
mindenható Atyaisten a Szent-
lélekkel egységben minden tisz-
telet és dicsőség mindörökkön-
örökké.R. Ámen.

[A Szentáldozás szertartása, 22.o.]

III. Eucharisztikus ima

Valóban szent vagy, Istenünk, és 
méltán dicsőít téged alkotásod, az 
egész teremtett világ, mert Fiad, a 
mi Urunk, Jézus Krisztus által, a 
Szentlélek erejével éltetsz és meg-
szentelsz mindent, és népet gyűj-
tesz magad köré szüntelen, hogy 
napkelettől napnyugatig tiszta ál-
dozatot mutasson be neked.

Kérve kérünk tehát, Istenünk, a 
Szentlélek által szenteld meg áldo-
zati adományunkat, hogy teste és ✠ 
vére legyen Fiadnak, a mi Urunk, 
Jézus Krisztusnak, akinek rende-
lése szerint ezeket a szent titkokat 
ünnepeljük.

Ő ugyanis azon az éjszakán, 
amelyen elárultatott, kezébe vette 
a kenyeret, és neked hálát adva ál-
dást mondott, megtörte, majd ta-
nítványainak adta, és így szólt:
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ACCÍPITE ET MANDUCÁTE 
EX HOC OMNES: HOC EST 
ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS 
TRADÉTUR.

Símili modo, postquam cená tum 
est, accípiens cálicem, et tibi grátias 
agens benedíxit, dedítque discípulis 
suis, dicens:

ACCÍPITE ET BÍBITE 
EX EO OMNES: HIC EST 
ENIM CALIX SÁNGUINIS 
MEI NOVI ET ÆTÉRNI 
TESTAMÉNTI, QUI PRO 
VOBIS ET PRO MULTIS 
EFFUNDÉTUR IN 
REMISSIÓNEM 
PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM 
COMMEMORATIÓNEM.

V. Mystérium fídei.R. Mortem tuam annuntiámus, 
Dó mine, et tuam resurrectió-
nem confi témur, donec vénias.
Mémores ígitur, Dómine, eiús-

dem Fílii tui salutíferæ passiónis 
necnon mirábilis resurrectiónis et 
ascensiónis in cælum, sed et præ-
stolántes álterum eius advéntum, 
off érimus tibi, grátias referéntes, 
hoc sacrifícium vivum et sanctum. 
Réspice, quǽsumus, in oblatiónem 
Ecclésiæ tuæ et, agnóscens Hó-
stiam, cuius voluísti immolatióne 
placári, concéde, ut qui Córpore et 
Sánguine Fílii tui refícimur, Spíritu 
eius Sancto repléti, unum corpus et 
unus spíritus inveniámur in Christo.
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VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN TESTEM, MELY 
ÉRTETEK ADATIK.

A vacsora után ugyanígy kezébe 
vette a kelyhet, és neked hálát adva 
áldást mondott, majd tanítványai-
nak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, 
AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. 
EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS 
SOKAKÉRT KIONTATIK A 
BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. 
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN 
EMLÉKEZETEMRE.

V. Íme hitünk szent titka.R. Halálodat hirdetjük Urunk, és 
hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük te-

hát, Istenünk, hogy Fiad üdvössé-
günkért szenvedett, csodálatosan 
feltámadt, fölment a mennybe, és 
második eljövetelét várva hálás 
szívvel felajánljuk neked ezt az élő 
és szent áldozatot. Tekints, kérünk, 
Egyházad áldozati adományára, 
ismerd föl benne Fiad áldozatát, 
amelyáltal kiengesztelődni akar-
tál. Add, hogy mi, akik az ő testét 
ésvérét magunkhoz vesszük, Szent-
lelkével eltelve egy test és egylélek 
legyünk Krisztusban.
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Ipse nos tibi perfíciat munus 
ætérnum, ut cum eléctis tuis he-
reditátem cónsequi valeámus, in 
primis cum beatíssima Vírgine, 
Dei Genetríce, María, cum beátis 
Apóstolis tuis et gloriósis Martýri-
bus (cum Sancto N.) et ómnibus 
Sanc tis, quorum intercessióne per-
pétuo apud te confídimus adiuvári.

Hæc Hóstia nostræ reconciliatió-
nis profíciat, quǽsumus, Dómine, ad 
totíus mundi pacem atque salútem. 
Ecclésiam tuam, peregrinántem in 
terra, in fi de et caritáte fi rmáre di-
gnéris cum fámulo tuo Papa nostro 
N. et Epíscopo  nostro N., cum epi-
scopáli órdine et univérso clero et 
omni pópulo acquisitiónis tuæ. 

Votis huius famíliæ, quam tibi 
astáre voluísti, adésto propítius. 
Omnes fílios tuos ubíque dispér-
sos tibi, clemens Pater, miserátus 
coniúnge.

Fratres nostros defúnctos et 
omnes qui, tibi placéntes, ex hoc 
sǽculo transiérunt, in regnum 
tuum benígnus admítte, ubi fore 
sperámus, ut simul glória tua pe-
rénniter satiémur, per Christum 
Dóminum nostrum, per quem 
mundo bona cuncta largíris.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in 
ipso, est tibi Deo Patri omnipo-
ténti, in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória per ómnia 
sǽcula sæculórum.R. Amen.
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Ő tegyen minket neked szentelt 
örök áldozattá, hogy elnyerhessük 
az örökséget választottaiddal: első-
sorban Isten Anyjával, a Boldogsá-
gos Szűz Máriával, szent apostolaid-
dal, a dicsőséges vértanúkkal (Szent 
N.-nel: napi vagy védőszent), és 
minden szenttel együtt. Az ő köz-
benjárásukban bízva reméljük, hogy 
mindenkor megsegítesz minket.

Kérünk, Istenünk, hogy engesz-
telő áldozatunk hozzon az egész vi-
lágnak békét és üdvösséget. Erősítsd 
meg hitben és szeretetben földi za-
rándokútját járó Egyházadat: szolgá-
dat, N. pápánkat és N. püspökünket, 
a püspökök testületét, a papságot és 
egész megváltott népedet.

Teljesítsd kegyesen házad népe 
kéréseit, hiszen te akartad, hogy 
színed elé álljunk. Jóságos Atyánk, 
vond magadhoz irgalmasan a vi-
lágon szétszóródott valamennyi 
gyermekedet.

Elhunyt testvéreinket pedig és 
mindazokat, akik a te kegyelmed-
ben költöztek el ebből a világból, 
fogadd be jóságosan országodba, 
ahol, reményünk szerint, dicső-
ségedben velük együtt mi is örök-
re gazdagon részesülünk Krisz-
tus, a mi Urunk által, mert általa 
árasztod el minden jóval a világot.
V. Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, 

mindenható Atyaisten a Szent-
lélekkel egységben minden tisz-
telet és dicsőség mindörökkön-
örökké.R. Ámen.
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[R. communionis, 22.o.]

Prex eucharistica IV

V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo 

nostro.R. Dignum et iustum est.

Præfatio
Vere dignum est tibi grátias ágere, 
vere iustum est te glorifi cáre, Pater 
sancte, quia unus es Deus vivus et 
verus, qui es ante sǽcula et pérma-
nes in ætérnum, inaccessíbilem lu-
cem inhábitans; sed et qui unus bo-
nus atque fons vitæ cuncta fecísti, 
ut creatúras tuas benedictiónibus 
adimpléres multásque lætifi cáres 
tui lúminis claritáte. Et ídeo co-
ram te innúmeræ astant turbæ an-
gelórum, qui die ac nocte sérviunt 
tibi et, vultus tui glóriam contem-
plántes, te incessánter glorífi cant. 
Cum quibus et nos et, per nostram 
vocem, omnis quæ sub cælo est 
creatúra nomen tuum in exsulta-
tióne confi témur, canéntes:

Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. Pleni 
sunt cæli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. Benedíctus 
qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.
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[A Szentáldozás szertartása, 22.o.]

IV. Eukarisztikus ima

V. Az Úr legyen veletek.R. És a te lelkeddel.
V. Emeljük föl szívünket.R. Fölemeltük az Úrhoz.
V. Adjunk hálát Urunknak, Iste-

nünknek.R. Méltó és igazságos.

Prefáció
(Mert) Valóban méltó, hogy neked 
hálát adjunk, (és) valóban igazságos, 
hogy dicsőítsünk, szentséges Atyánk, 
téged, mert egyedül te vagy az igaz és 
élő Isten. Te minden időt megelőz-
ve létezel, mindörökre megmaradsz, 
és megközelíthetetlen fényben rejte-
zel. Te, egyetlen jóság és minden élet 
forrása, azért alkottál mindent, hogy 
teremtményeidet áldásoddal áraszd 
el, és mindenkit boldogíts világossá-
god fénye által. Az angyalok számta-
lan serege ezért áll színed előtt, (és) 
éjjelnappal szolgál Néked, és arcod 
dicsőségét szemlélve szüntelenül di-
csér téged. (Most) Velük együtt mi is, 
és szavunk által minden teremtmény 
a világon, ujjongva áldja szent neved 
és mondja (zengi): 

Szent vagy
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, 
mindenség Ura, Istene. Dicsősé-
ged betölti a mennyet és a földet. 
Hozsanna a magasságban. Áldott, 
aki jön az Úr nevében. Hozsanna 
a magasságban.
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Confi témur tibi, Pater sancte, quia 
magnus es et ómnia ópera tua in 
sapiéntia et caritáte fecísti. Hómi-
nem ad tuam imáginem condidí-
sti, eíque commisísti mundi curam 
univérsi, ut, tibi soli Creatóri sér-
viens, creatúris ómnibus imperá-
ret. Et cum amicítiam tuam, non 
obœ́diens, amisísset, non eum de-
reliquísti in mortis império. Omni-
bus enim misericórditer subvenísti, 
ut te quæréntes invenírent. Sed et 
fœ́dera plúries homínibus obtulí-
sti eósque per prophétas erudísti 
in exspectatióne salútis. 

Et sic, Pater sancte, mundum 
dilexísti, ut, compléta plenitúdine 
témporum, Unigénitum tuum no-
bis mítteres Salvatórem. Qui, incar-
nátus de Spíritu Sancto et natus ex 
María Vírgine, in nostra condició-
nis forma est conversá tus per ómnia 
absque peccáto; salútem evange-
lizávit paupéribus, redemp tiónem 
captívis, mæstis cor de lætítiam. Ut 
tuam vero dispensatiónem implé-
ret, in mortem trádidit semetíp-
sum ac, resúrgens a mórtuis, mor-
tem destrúxit vitámque renovávit. 
Et, ut non ámplius nobis metípsis 
viverémus, sed sibi qui pro nobis 
mórtuus est atque surréxit, a te, 
Pater, misit Spíritum Sanctum pri-
mítias credéntibus, qui, opus suum 
in mundo perfíciens, omnem sanc-
tifi catiónem compléret.

Quǽsumus ígitur, Dómine, ut 
idem Spíritus Sanctus hæc múnera 
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Magasztalunk téged, Szentsé-
ges Atyánk, mert hatalmas vagy; 
minden művedet bölcsességgel és 
szeretettel alkottad. A magad kép-
mására teremtetted az embert, és 
gondjára bíztad az egész világot, 
hogy csak neked, a Teremtőnek 
szolgálva uralkodjék minden te-
remtményen. Amikor pedig en-
gedetlenségével barátságodat el-
veszítette, nem hagytad őt a halál 
hatalmában. Mindenkinek irgal-
masan segítségére siettél, hogy aki 
téged keres, rád találjon.

Újra meg újra szövetséget is aján-
lottál az embereknek, és tanítottad 
őket a próféták által, hogy várják az 
üdvösséget. Úgy szeretted a világot, 
Szentséges Atyánk, hogy amikor el-
érkezett az idők teljessége, Üdvözí-
tőt küldtél nekünk: egyszülött Fiadat. 
Megtestesült a Szentlélek erejéből, 
született Szűz Máriától, és közöt-
tünk élt: mindenben hasonlóvá lett 
hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt 
hozott: üdvösséget a szegényeknek, 
szabadulást a foglyoknak, vigaszta-
lást a szomorkodóknak. Hogy pedig 
üdvözítő akaratodat teljesítse, halál-
ra adta önmagát, majd feltámadásá-
val legyőzte a halált, és újjáteremtet-
te az életet. És hogy ezután már ne 
önmagunknak éljünk, hanem annak, 
aki értünk meghalt és feltámadt, el-
küldte tőled, Atyánk, a híveknek első 
ajándékul a Szentlelket, hogy befe-
jezze Krisztus művét a világban, és 
mindent megszenteljen.

Kérünk tehát, Istenünk, szen-
telje meg a Szentlélek ezt az ado-
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sanctifi cáre dignétur, ut Corpus et 
✠ Sanguis fi ant Dómini nostri Iesu 
Christi ad hoc magnum mystérium 
celebrándum, quod ipse nobis re-
líquit in fœdus ætérnum.

Ipse enim, cum hora venísset ut 
glorifi carétur a te, Pater sancte, ac 
dilexísset suos qui erant in mun-
do, in fi nem diléxit eos: et cenánti-
bus illis accépit panem, benedíxit 
ac fregit, dedítque discípulis suis, 
dicens:

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE 
EX HOC OMNES: HOC EST 
ENIM CORPUS MEUM, 
QUOD PRO VOBIS 
TRADÉTUR.

Símili modo accípiens cálicem, 
ex genímine vitis replétum, grá-
tias egit, dedítque discípulis suis, 
dicens:

ACCÍPITE ET BÍBITE 
EX EO OMNES: HIC EST 
ENIM CALIX SÁNGUINIS 
MEI NOVI ET ÆTÉRNI 
TESTAMÉNTI, QUI PRO 
VOBIS ET PRO MULTIS 
EFFUNDÉTUR IN 
REMISSIÓNEM 
PECCATÓRUM. 
HOC FÁCITE IN MEAM 
COMMEMORATIÓNEM.

V. Mystérium fídei.R. Mortem tuam annuntiámus, 
Dó mine, et tuam resurrectió-
nem confi témur, donec vénias.
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mányt, hogy a mi Urunk, Jézus 
Krisztus teste és ✠ vére legyen, és 
ünnepelhessük azt a nagy titkot, 
amelyet ő hagyott ránk örök szö-
vetségül.

Amikor ugyanis eljött az óra, 
hogy te, Szentséges Atyánk, meg-
dicsőítsd Fiadat, mert szerette övéit, 
akik a világban voltak, mindvégig 
szerette őket, a vacsora közben ke-
zébe vette a kenyeret, áldást mon-
dott, megtörte, majd tanítványai-
nak adta, és így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS EGYETEK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN TESTEM, MELY 
ÉRTETEK ADATIK.

Ugyanígy kezébe vette a szőlő-
tő borával telt kelyhet, majd hálát 
adva odaadta tanítványainak, és 
így szólt:

VEGYÉTEK, ÉS IGYATOK 
EBBŐL MINDNYÁJAN, MERT 
EZ AZ ÉN VÉREM KELYHE, 
AZ ÚJ ÉS ÖRÖK SZÖVETSÉGÉ. 
EZ A VÉR ÉRTETEK ÉS 
SOKAKÉRT KIONTATIK A 
BŰNÖK BOCSÁNATÁRA. 
EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN 
EMLÉKEZETEMRE.

V. Íme hitünk szent titka.R. Halálodat hirdetjük Urunk, és 
hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz.
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Unde et nos, Dómine, redemp-
tiónis nostræ memoriále nunc ce-
lebrántes, mortem Christi eiúsque 
descénsum ad ínferos recólimus, 
eius resurrectiónem et ascensió-
nem ad tuam déxteram profi témur 
et, exspectántes ipsíus advéntum in 
glória, off érimus tibi eius Corpus et 
Sánguinem, sacrifícium tibi accep-
tábile et toti mundo salutáre. Réspi-
ce, Dómine, in Hóstiam, quam Ec-
clésiæ tuæ ipse parásti, et concéde 
benígnus ómnibus qui ex hoc uno 
pane participábunt et cálice, ut, in 
unum corpus a Sanc to Spíritu con-
gregáti, in Christo hóstia viva perfi -
ciántur, ad laudem glóriæ tuæ.

Nunc ergo, Dómine, ómnium 
recordáre, pro quibus tibi hanc 
oblatiónem off érimus: in primis fá-
muli tui, Papæ nostri N., Epíscopi 
(Prelati) nostri N., et Episcopórum 
órdinis univérsi, sed et totíus cleri, 
et off eréntium, et circumstántium, 
et cuncti pópuli tui, et ómnium, 
qui te quærunt corde sincéro.

Meménto etiam illórum, qui 
obiérunt in pace Christi tui, et óm-
nium defunctórum, quorum fi dem 
tu solus cognovísti.

Nobis ómnibus, fíliis tuis, cle-
mens Pater, concéde, ut cæléstem 
hereditátem cónsequi valeámus 
cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, 
María, cum Apóstolis et Sanctis 
tuis in regno tuo, ubi cum univér-
sa creatúra, a corruptióne peccáti 
et mortis liberáta, te glorifi cémus 
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Mi is megünnepeljük, Istenünk, 
megváltásunk emlékét: tisztelettel 
megemlékezünk arról, hogy Krisz-
tus meghalt, alászállt a holtak or-
szágába, és hittel valljuk, hogy 
feltámadt, fölment jobbodra a 
mennybe, és dicsőséges eljövetelét 
várva felajánljuk neked testét és vé-
rét, amely előtted kedves áldozat, és 
az egész világ üdvösségére szolgál. 
Tekints, Istenünk, erre az áldozatra, 
melyet te magad készítettél Egyhá-
zadnak. Add meg jóságosan mind-
azoknak, akik ebből az egy kenyér-
ből és egy kehelyből részesülnek, 
hogy a Szentlélek által egy testbe 
összegyűjtve, Fölséged dicséretére 
Krisztusban élő áldozattá váljanak.

 Most pedig, Istenünk, emlékez-
zél meg mindazokról, akikért ezt az 
áldozatot bemutatjuk neked: első-
sorban szolgádról, N. pápánkról, 
N. püspökünkről, a püspökök tes-
tületéről, a papságról, azokról, akik 
ezt az áldozatot felajánlják, akik itt 
jelen vannak, egész népedről és 
mindazokról, akik őszinte szívvel 
keresnek téged.

Emlékezzél meg azokról is, akik 
Krisztus békéjében hunytak el, és 
minden megholtról, akinek hitét 
egyedül te ismerted.

Jóságos Atyánk, add meg 
mindnyájunknak, akik gyer-
mekeid vagyunk, hogy Isten 
Anyjával, a Boldogságos Szűz 
Máriával,apostolaiddal és szentje-
iddel elnyerjük a mennyei örök-
séget országodban, és ott az egész 
teremtett világgal együtt, amely 



LINGUA LATINA MAGYAR NYELVEN

per Christum Dóminum nostrum, 
per quem mundo bona cuncta lar-
gíris.

V. Per ipsum, et cum ipso, et in 
ipso, est tibi Deo Patri omnipo-
ténti, in unitáte Spíritus Sancti, 
omnis honor et glória per ómnia 
sǽcula sæculórum.R. Amen.
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megszabadult a bűn és a halál rom-
landóságából, dicsőítve magasz-
taljunk téged Krisztus Urunk által, 
mert általa árasztod el minden jó-
val a világot.

V. Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, 
mindenható Atyaisten a Szent-
lélekkel egységben minden tisz-
telet és dicsőség mindörökkön-
örökké.R. Ámen.
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Ritus communionis

V. Præcéptis salutáribus móniti, et 
divína institutióne formáti, au-
démus dícere:

Pater noster, qui es in cælis: 
sanctifi cétur nomen tuum; 
advéniat regnum tuum; fi at 
volúntas tua, sicut in cælo, 
et in terra. Panem nostrum 
cotidiánum da nobis hódie; et 
dimítte nobis débita nostra, sicut 
et nos dimíttimus debitóribus 
nostris; et ne nos indúcas in 
tentatiónem; sed líbera nos a 
malo.

V. Líbera nos, quǽsumus, Dómine, 
ab ómnibus malis, da propítius 
pacem in diébus nostris, ut, ope 
misericórdiæ tuæ adiúti, et a 
peccáto simus semper líberi et 
ab omni perturbatióne secúri: 
exspectántes beátam spem et 
advéntum Salvatóris nostri Iesu 
Christi.R. Quia tuum est regnum, et poté-
stas, et glória in sǽcula.

V. Dómine Iesu Christe, qui dixí-
sti Apóstolis tuis: Pacem relín-
quo vobis, pacem meam do vo-
bis: ne respícias peccáta nostra, 
sed fi dem Ecclésiæ tuæ; eámque 
secúndum voluntátem tuam pa-
cifi cáre et coadunáre dignéris. 
Qui vivis et regnas in sǽcula 
sæculórum.R. Amen.
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A Szentáldozás szertartása

V. Üdvözítőnk parancsára és isteni 
tanítása szerint így imádkozunk:

Mi Atyánk, aki a mennyekben 
vagy, szenteltessék  meg  a te 
neved; jöjjön el a te országod; 
legyen meg a te akaratod, amint 
a mennyben, úgy a földön is. 
Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma, és bocsásd 
meg vétkeinket, miképpen mi 
is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek; és ne vígy minket 
kísértésbe; de szabadíts meg a 
gonosztól.
V. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, 

minden gonosztól. Adj kegyesen 
békét napjainkban, hogy irgal-
madból mindenkor bűn és baj 
nélkül éljünk, míg reményked-
ve várjuk az örök boldogságot és 
Üdvözítőnknek, Jézus Krisztus-
nak dicsőséges eljöttét.

R. Mert tiéd az ország, a hata-
lom és a dicsőség mindörökké. 
Ámen.

V. Urunk, Jézus Krisztus, te azt 
mondottad apostolaidnak: Bé-
kességet hagyok rátok, az én bé-
kémet adom nektek. Ne vétke-
inket nézzed, hanem Egyházad 
hitét, őrizd meg szándékod sze-
rint békében, és add meg teljes 
egységét. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön-örökké.R. Ámen.
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V. Pax Dómini sit semper vobís-
cum.R. Et cum spíritu tuo.

(V. Off érte vobis pacem.)

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi: miserére nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta 
mundi: dona nobis pacem.

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit 
peccáta mundi. Beáti qui ad ce-
nam Agni vocáti sunt.

R. Dómine, non sum dignus ut in-
tres sub tectum meum: sed tan-
tum dic verbo, et sanábitur áni-
ma mea.

Antiphona ad communionem

Oratio post communionem

R. Amen.
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V. Az Úr békéje legyen veletek 
mindenkor.R. És a te lelkeddel.

(V. Köszöntsétek egymást a béke je-
lével.R. Legyen békesség köztünk min-
denkor.)

Isten Báránya
Isten Báránya, te elveszed a világ 
bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ 
bűneit: irgalmazz nekünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ 
bűneit: adj nekünk békét.

V. Íme, az Isten Báránya, íme, aki 
elveszi a világ bűneit. Boldogok, 
akiket meghív asztalához Jézus, 
az Isten Báránya.R.  Uram, nem vagyok méltó, hogy 
hajlékomba jöjj, hanemcsak egy 
szóval mondd, és meggyógyul 
az én lelkem.

Áldozáti ének

Áldozati utáni könyörgés

R. Ámen.
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Ritus conclusionis

V. Dóminus vobíscum.R. Et cum spíritu tuo.

V. Benedícat vos omnípotens Deus, 
Pater, et Fílius, ✠ et Spíritus 
Sanc tus.R. Amen.

V. Ite, missa est.R. Deo grátias.

Befejező Szertartás

V. Az Úr legyen veletek.R. És a te lelkeddel.

V. Áldjon meg benneteket a min-
denható Isten: az Atya, a Fiú ✠ 
és a Szentlélek.R. Ámen.

V. Istennek legyen hála.R. Ámen
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