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SZENTMISE 
AZ ÚJ EVANGELIZÁCIÓÉRT

KEZDŐÉNEK Vö. Zsolt 104,3-4.5
Dicsekedjetek az ő szent nevében, örvendjen a szíve azoknak, 
akik az Urat keresik. 
Keressétek mindig az Urat és az ő hatalmát, 
emlékezzetek csodáira, amelyeket végbevitt.

KÖNYÖRGÉS

Istenünk, aki a Szentlélek erejében elküldted Igédet, 
hogy megvigye az örömhírt a szegényeknek, 
add, hogy szemünket rászegezve 
mindig őszinte szeretetben éljünk, 
Evangéliumának hirdetői és tanúi legyünk az egész világon. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten, mindörökkön-örökké.

  AZ IGE LITURGIÁJA *

OLVASMÁNY Sir 34, 9-17
Azokon van az Úrnak szeme, akik őt szeretik.
Olvasmány Sirák fiának könyvéből
 Aki sokat utazott, annak gazdag a tudása, 
a tapasztalt férfi értelmesen beszél. 
Keveset tud, aki semmit sem tapasztalt, 
de aki sokat járt-kelt, nagy tudást szerzett. 
Amíg úton voltam, igen sokat láttam, 
többet, mint amennyit el tudnék mondani.

* Az olvasmányok szövege a magyarországi egyházmegyékben használatos liturgikus 
könyvekből származik (A szentmise olvasmányai, 3 kötet, Szent István Társulat, Budapest 
1989/1991/1991, valamint A Szentmise olvasmányai hétköznapokra, 2 kötet, Szent István 
Társulat, Budapest 1997/1998), alapul véve az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 
vonatkozó rendelkezéseit a szentírási helyeket illetően. Néhány szakasz (Sir 34, 9-20 
és Ef 4, 25-29) a Szent István Társulat 2006. évi bibliakiadásából lett átvéve (Biblia. 
Ószövetségi és újszövetségi szentírás, Szent István Társulat, Budapest 2006).

* A szövegek olvasmányok kell venni a hivatalos könyvek használt egyházmegyék 
Magyarország (A Szentmise olvasmányai, 3 kötetek, Szent István Társulat 1989/1991/1991 
és A Szentmise olvasmányai hétköznapokra, 2 kötetek, Szent István Társulat 1997/1998) 
a bibliai utalások jelzett Kongregáció Istentiszteleti és Szentségi. Bizonyos részeket 
(Sir 34, 9-20 és Ef 4, 25-29) venni változata a Biblia használt a liturgiában (Szentírás. 
Káldi-Neovulgáta Biblia, Szent Jeromos Társulat 1997).
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 Sokszor forogtam halálos veszélyben, 
de megmenekültem ilyenféle módon: 
Azoknak a lelke, kik félik az Urat, 
életben marad, 
mert biztos reménységük van 
a megmentőjükben. 
Aki az Urat féli, nem veszti el reményét, 
nem reszket, mert Isten a reménysége. 
Boldog annak lelke, aki istenfélő. 
Ki a támasza, kire hagyatkozik?
 Azokon van az Úrnak szeme, 
akik őt szeretik, 
erős pajzsuk nekik, s hatalmas támaszuk. 
Hajlék a puszta szele ellen, 
árnyék a dél hősége ellen, 
megóv a botlástól, s fölsegíti azt, aki elesett. 
Öröm a szívnek, fényesség a szemnek, 
egészséget, életet és áldást ad.
 Ez az Isten igéje.

Vagy: Sir 42, 17-24
Az Úr betölti dicsőségével a teremtett világot.
Olvasmány Sirák fiának könyvéből
 Isten szentjei nem győzik hirdetni az ő csodás műveit. 
A mindenható Úr adott nekik erőt,  
hogy megállhassanak dicsősége előtt.
 Kifürkészi ő a tenger mélységét, az emberek szívét, 
és meglát ott minden álnokságot. 
Az Úr a mindentudás birtokában van, 
és látja az idők jeleit. 
Ismeri a múltat és a jövendőt, 
felfedi a titkok nyitját. 
Egyetlen gondolat sem kerüli el figyelmét, 
egyetlen szó sincs elrejtve előtte.
 Az, aki öröktől fogva örökké van, 
bölcsessége által a világot oly remekműnek alkotta, 
hogy nincs mit hozzátenni, 
sem elvenni belőle. 
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Ő nem szorul senki tanácsára. 
Minden műve gyönyörű; 
pedig csak szikrányi az, amit látni lehet. 
Mindezek élnek, és örökke megmaradnak 
és bármikor szükséges, mindegyik szót fogad neki.
 Ez az Isten igéje.

Húsvéti idő: ApCsel 10, 34a. 36-43
Mi tanúi vagyunk mindannak, amit az Úr tett.
Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből
 Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta:
 „Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette  
Jézus által. Ő a mindenség Ura.
 Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig 
attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az 
Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol 
csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől 
megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, 
amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítet-
ték, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmu-
tatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt 
tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadt 
a halálból.
 És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsít-
suk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden 
próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bo-
csánatát.”
 Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 21, 26-27ab. 28ab és 30c és 31a. 31b-32 (8. tónus)
 Válasz: Hirdetni fogom nevedet * testvéreim előtt.  23a. vers.
Előénekes: Dicsérlek téged, Istenem † szent néped körében, * az 
 istenfélők előtt teljesítem fogadalmam.  
 Egyenek a szegények, és lakjanak jól, * áldják az Urat, mind akik 
 keresik.
  Hívek: Hirdetni fogom nevedet * testvéreim előtt.
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E: A föld határai megemlékeznek erről, * és az Úrhoz térnek. 
 Neki él az én lelkem, * és neki fog szolgálni nemzetségem.
  H: Hirdetni fogom nevedet * testvéreim előtt.
E: Beszéljenek az Úrról a jövendő nemzedéknek, † igazságát hir- 
 dessék a születendő népnek: * „Mindezt az Úr cselekedte!”
  H: Hirdetni fogom nevedet * testvéreim előtt.

SZENTLECKE Ef 4, 23-32
Újuljatok meg gondolkodástok szellemében.
Szentlecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
 Testvéreim! Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsé-
tek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és 
az igazság szentségében alkotott teremtmény.
 Hagyjátok el tehát a hazudozást, beszéljen mindenki őszintén em-
bertársával, hiszen tagjai vagyunk egymásnak. Ha elfog is benne-
teket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok 
fölött. Ne adjatok teret az ördögnek. Aki lopott, ne lopjon többé, ha-
nem dolgozzék, és keressen kenyeret keze munkájával, hogy legyen 
miből adnia a szűkölködőknek is. Semmiféle rossz szó ne hagyja el 
ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy ami-
ben kell, javára váljék hallgatóitoknak. Ne okozzatok szomorúságot 
Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára. 
Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóvál-
tás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás 
iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, 
amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.
 Ez az Isten igéje.

Vagy: Kol 3, 12-17
Öltsétek magatokra a szeretetet, mert ez a tökéletesség köteléke.
Szentlecke Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből
 Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek 
magatokra az irgalmasságot, a jóságot, az alázatosságot, a szelídsé-
get és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymás-
nak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is 
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úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfõként pedig szeressé-
tek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
 Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meg-
hívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje 
éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve böl-
csességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnu-
szokat és szent énekeket!
 Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében te-
gyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
 Ez az Isten igéje.

 
Húsvéti idő: Zsid 10, 19-25
Jézus Krisztus nyitotta nekünk az életre vezető új utat.
Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből
 Testvéreim! Krisztus vérének erejében bízva megvan a remé-
nyünk, hogy beléphetünk a mennyei Szentélybe. Ezt az élethez veze-
tő új utat Krisztus a szentély függönyén, vagyis saját testén keresztül 
nyitotta meg nekünk. Ő a mi Főpapunk, akit Isten az ő háza népe 
föle rendelt.
 Járuljunk hozzá őszinte szívvel, hitből fakadó bizalommal! Hi-
szen szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta 
víz mosta le.
 Tartsunk ki rendíthetetlenül reménységünk megvallásában, mert 
hűséges az Isten, aki az ígéretet tette! Legyen gondunk arra, hogy 
buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre!
 Összejöveteleinkről ne maradjatok el, mint némelyek szoktak! 
Hanem annál inkább bátorítsátok egymást, minél inkább látjátok 
(Krisztus) napját közeledni!
 Ez az Isten igéje.

 
ALLELUJA Vö. ApCsel 5, 42
Alleluja                     (8. szám)
Az apostolok mindennap tanítottak a templomban és a házakban, * 
és hirdették Jézus Krisztust. 
Alleluja. 1,8+16,2
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EVANGÉLIUM Lk 4, 14-22a
Az Úr Lelke van rajtam.
c Evangélium Szent Lukács könyvéből
 Abban az időben:
 Jézus a (Szent)lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az 
egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismerés-
sel beszélt róla.
 Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement 
szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta 
könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a 
helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent en-
gem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem 
a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá te-
gyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”
 Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában 
minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma betel-
jesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”
 Mindnyájan igazat adtak neki, de meglepődtek a magasztos igé-
ken, amelyek ajkáról fakadtak.
 Ezek az evangélium igéi.

***

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS

Szenteld meg jóságosan, Urunk, ezeket az ajándékokat, 
és fogadd szívesen alázatos felajánlásunkat, 
hogy testünk élő, szent, neked tetsző áldozat legyen, 
és ne a régi ember módjára szolgáljunk neked, 
hanem Szentlelked szerint megújult életben. 
Krisztus, a mi Urunk által.

ÁLDOZÁSI ÉNEK Vö. Lk 4,18-19
Az Úr Lelke van rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek, 
hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, 
és a megváltás napját.
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ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS

Fiad drága Testének és Vérének 
tápláléka által lélekben megújulva, 
kérünk, Urunk, adj nekünk új szívet és új lelket, 
hogy az új életben hűségesen járjunk. 
Krisztus, a mi Urunk által.



( P. Antonius Ward ) 
Subsecretarius

( Antonius Card. Cañizares Llovera ) 
Praefectus

DECRETUM
 

Primae sessionis Concilii Oecumenici Vaticani II quinquagesimo anniversario 
occurrente necnon occasione data vicesimi vertentis anni ab editione «Catechismi 
Catholicae Ecclesiae» promulgata, Summus Pontifex BENEDICTUS PP. XVI Annum 
fidei indicendum censuit statui, ita ut fidei iter denuo detegeretur atque ut in lucem 
laetitia et renovatum studium Christum conveniendi liquidius usque profererentur.

Inter Annus fidei incoepta, feliciter locum suum habet promulgatio formularii 
Missae peculiaris «Pro nova evangelizatione» ad instar illarum Missarum adhibendi, 
quae pro variis necessitatibus seu ad diversa in editione typica tertia Missalis Romani 
sunt inveniendae. 

Quamobrem, proponente Reverendissimo ac Excellentissimo Domino 
Salvatore Fisichella, Pontificii Consilii de Nova Evangelizatione promovenda 
Praeside, litteris die 19 septembris 2012 datis, vigore facultatum huic Congregationis 
a Summo Pontifice BENEDICTO PP. XVI tributarum, textum formularii Missae 
peculiaris «Pro nova evangelizatione» linguis hispanica, anglica, gallica, lusitana, 
germanica, polona, hungarica et croata exaratum prout in adiecto exstat exemplari, 
probamus.

Statuimus insuper ut perdurante Anno Fidei sancta Missa ad hoc celebrari 
possit singulis per annum diebus, adhibita supradicta Missa peculiari «Pro nova 
evangelizatione», dummodo non occurrat dies liturgicus in nn. 1-9 tabulae 
praecedentiae inscriptus (cfr. «Normae universales de Anno liturgico et de 
Calendario», n. 59).

In textu imprimendo mentio fiat de approbatione ab Apostolica Sede concessa. 
Eiusdem insuper textus impressi duo exemplaria ad hanc Congregationem 
transmittantur.

Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 
24 mensis septembris 2012.

CONGREGATIO DE CULTO DIVINO
ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM

Prot. N. 568/12/L


