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A szentmise

állandó részei
Bevezető szertartás
Az Atya, a Fiú † és a Szentlélek nevében. – Ámen.
1. A
 mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete
és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
– És a te lelkeddel.
2. A
 z Úr legyen veletek. – És a te lelkeddel.
3. Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és Urunktól,
Jézus Krisztustól. – És a te lelkeddel.

Bűnbánati cselekmény - Bűnbánati ima
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
Rövid csend.

1. 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 ös�szes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz.
2. U
 runk, Istenünk, könyörülj rajtunk.
– Mert vétkeztünk ellened.
Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
– És add meg nekünk az üdvösséget.
3. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd
a töredelmes szívűeket: Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívd a bűnösöket:
Krisztus, kegyelmezz! – Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közbenjárj értünk:
Uram, irgalmazz! – Uram, irgalmazz!
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket,
és vezessen el az örök életre. – Ámen.
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URUNK
MEGKERESZTELKEDÉSE

JANUÁR 7., VASÁRNAP

KÖNYÖRGÉS
Mindenható, örök Isten, te ünnepélyesen kinyilatkoztattad nekünk Krisztust mint szeretett Fiadat, amikor megkeresztelkedett a
Jordán folyóban és leszállt rá a Szentlélek. Add, hogy mindig kedved teljék bennünk, fogadott gyermekeidben, akik újjászülettünk
vízből és Szentlélekből. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. – Ámen.

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Iz 42,1-4.6-7

Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik.
Kiárasztom rá lelkemet, és
igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem
emeli föl a hangját, és szava
se hallatszik az utcákon. A
megtört nádszálat nem töri
össze, a pislákoló mécsbelet
nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el,
sem kedvét el nem veszti, míg az
igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed és én
formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a
sötétben ülnek.
Ez az Isten igéje. – Istennek legyen hála.
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MINISZTRÁNS
KISOKOS
Turibulum
A minisztránsok sokféle feladatot végeznek mind a szentmisén, mind
a többi szertartáson. Ők viszik és
tartják a gyertyákat, csengetnek
a szentmise kezdetén és az átváltoztatáskor az oltárnál. Ők
adják a miséző pap kezébe a
felajánláskor az adományokat,
a kenyeret és a bort. A minisztránsok tartják áldoztatáskor a
tálcát, és a legtöbb helyen ők
segédkeznek a perselyadományok összegyűjtésében is.
Ünnepélyes szentmisék alkalmával
szokott füstölés is lenni. Ehhez használják a füstölőt, aminek neve turibulum, vagy
incensorium-nak is nevezzük. A turibulum fémből
készült, parázs befogadására alkalmas, talpas edény. 3 vagy 4 láncra
függesztik, áttört teteje fölhúzható, a lyukakon keresztül száll fel belőle a füst. A füst úgy keletkezik, hogy a turibulumban előkészített
parázsra tömjént szórunk. A tömjén tartására szolgáló kis edényt
navicula-nak nevezzük, ami hajócskát jelent, mivel a tömjéntartó
formája leginkább kis hajóra emlékeztet. A szentmise alkalmával a
miséző pap megtömjénezi az oltárt, a keresztet és az evangéliumos
könyvet. A minisztránsok ezen kívül a felajánláskor a híveket is megtömjénezik, illetve átváltoztatáskor is szokott füstölés lenni.

Feladat
Legyél halász!
Jézus első tanítványai halászok voltak. Amikor Jézus találkozott
velük, és meghívta őket, hogy legyenek a követői, ők azonnal otthagyták csónakjukat és halászhálóikat, és tanítványai lettek.
Keresd meg a halak párját és színezd ki azokat!

A szentmisén kívül főként szentségimádások alkalmával
használjuk a füstölést, az Oltáriszentséget szoktuk vele megtömjénezni, ami a tiszteletnek a kifejezése. A tömjén füstjével együtt imádságunk és tiszteletünk is Isten felé száll.
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