„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)

Szívünkben zarándokoljunk!
A pünkösdi búcsú szentmiserendje és programja
Csíksomlyó, 2020

Visszajövünk,
Édesanyánk!

B

oldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül –
imádkozzuk a 84. zsoltárban. Az idei évben is ezt tegyük, otthonainkból szívünket küldjük Csíksomlyó felé a pünkösdszombati
fogadalmi búcsúra. Szívünk zarándoklatával tegyünk eleget őseink
fogadalmának, ígéretet téve, hogy amikor lehetséges lesz, felkeressük a
Csíksomlyói Segítő Szűz szentélyét.
Mária anyasága minden testi anyaságnál mérhetetlenül többet jelentő lelki anyaság. Amint az Úr Jézus mint jegyesét szereti Egyházát,
Mária édesanyai gyöngéd szeretettel viseltetik iránta, teljesítve vele
szemben az édesanya kötelességeit: védi, óvja, segíti, vele érez örömében, fájdalmában, közbenjár érte, s egyengeti útját a megdicsőülés felé.
Az Egyházat és minden egyes tagját szívében hordja. Ő segít abban,
hogy az ünnepeken megvallott hitünk a hétköznapokon a tetteinkben
tükröződjék. Ma is bátorít bennünket, amint a kánai menyegzőn tette:
„Tegyetek meg mindent, amit a fiam mond” (vö. Jn 2,1–11).
Ez a hivatásunk, ez a küldetésünk. Hirdessük mi is az evangéliumot
életünkkel, tanúságtételünkkel! Legyünk következetesek mindannyian, hívek és a lelkipásztorok abban, amit mondunk és teszünk! A szó
és az életmód közötti összhang mutatja hitelességünket, az Egyház hitelességét.
Fr. Urbán Erik OFM tartományfőnök

„A Szentlélek száll rád”

P

ünkösd közeledtével székely népünk ünnepelni készül. Próbálunk
eleget tenni őseink hálából fakadó ígéretének azzal, hogy minden
évben eljövünk Csíksomlyóra megköszönni Istennek a segítségét, a
hitben való megmaradást, s a Boldogságos Szűzanyának közbenjáró
anyai oltalmát.
Erre az ünnepre egy-egy mottót szoktunk választani, amit magukkal vihetnek a zarándokok, ami megerősít, ami segít a hétköznapokban
feleleveníteni a Csíksomlyón kapott kegyelmeket, lelki élményeket.
2020 mottója: „A Szentlélek száll rád.” (Lk. 1,35) E mottót annak fényében választottuk, hogy az Egyház ebben az évben különlegesen is
az Oltáriszentségre irányítja figyelmünket. A megtestesüléskor a Szentlélek által fogant Mária, és adta a világnak az Üdvözítőt. A Szentlélek
által változik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé minden szentmisében. Szent Ferenc erre hívja fel figyelmünket, amikor az első intelemben így ír: „Nos tehát, emberek fiai, meddig lesztek még nehéz szívvel?
Miért nem ismeritek meg az igazságot, és miért nem hisztek Isten Fiában?
Íme, nap nap után megalázza magát, mint akkor, mikor királyi trónjáról
a Szűz méhébe szállott alá; nap nap után leszáll Atyja öléből az oltárra,
és a pap kezébe adja magát.”
Ebben az évben, amikor csak szívünkben tudunk bekapcsolódni a
fogadalmi zarándoklatba, zárjuk szívünkbe a Szentírás szavait, Szent
Ferenc buzdítását és az Egyház tanítását, hogy hitünk és önazonosságunk tudata, amiért őseink hálát adtak, továbbra is megmaradjon.
fr. Albert Leánder OFM

„Őáltala, ővele és őbenne”
A

Gyulafehérvári Főegyházmegye érseke a 2020-év Csíksomlyói
fogadalmi búcsú szónoka Nagyméltóságú és Főtisztelendő
Dr. Kovács Gergely érsek, aki 1968. július 21-én született a háromszéki
Kézdivásárhelyen. Szülővárosában érettségizett 1986-ban, ezt követően
a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán tanult. A
római Germanicum et Hungaricum Kollégium diákja volt 1990-től, a
Pápai Gergely Egyetemen szerzett bakkalaureátust teológiából 1992-ben.
1993-ban szentelték pappá. Egyházjogi tanulmányait a Pápai Laterán
Egyetemen folytatta, ahol 1994-ben licenciátusi, 1996-ban doktori
fokozatot szerzett. Ezt követően Marosvásárhelyen segédlelkészként
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szolgált. 1997-ben kezdte tevékenységét a Kultúra Pápai Tanácsánál
mint a német nyelvterület és Közép- és Kelet-Európa felelőse, illetve a
Culture e Fede (Kultúrák és hit) kiadvány szerkesztője. 2000-ben pápai
káplán címmel tüntették ki. 2004-től a Kultúra Pápai Tanácsának hivatalvezetője. A Kléruskongregáció, a Rota Romana bíróság és a Hittani
Kongregáció külső munkatársa, a firenzei és toszkánai magyar ajkú hívek lelkipásztora, Márton Áron és Hám János püspök, valamint Bódi
M. Magdolna vértanú szentté avatási ügyeinek posztulátora volt. Ferenc
pápa a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség élére 2019. december
24-én nevezte ki. Püspökké szentelésére és érseki beiktatására 2020. február 22-én, Szent Péter székfoglalásának ünnepén, Gyulafehérváron került sor. Püspöki jelmondata: „Őáltala, ővele és őbenne.”

A címer magyarázata
A húsz zöld bojt és a dupla kereszt az érseki címerek jellemzői. Az aranyszínű kereszt öt piros
drágakője az Úr Jézus sebhelyeinek jelképe. A
fenyőfa emlékeztet egyrészt az érsek szülőföldjére, másrészt Isten szolgája, Márton Áron püspök
címerére. A Nap és a növekvő félhold szintén kettős jelentést hordoz: Erdély címerében a Nap és a Hold a székely népet,
keresztény szimbólumként a felkelő Nap Krisztust, a Hold pedig a Napba öltözött asszonyt (Jel 12,1), vagyis égi Édesanyánkat, Máriát szimbolizálja. Ahogyan a Hold a Naptól, úgy Mária is Fiától kapja fényét. A
fenyő közepén látható krisztogram Krisztust jelenti, akit a többségében
katolikus székelyek szívükben hordanak, és akire teljesen ráhagyatkoznak. A címerpajzs kékje a földi értékektől való elszakadást szimbolizálja
és a lélek Istenhez való felemelkedését. Az ezüst jelentése az átláthatóság
(ez nyitottságot, kommunikációt és felelősségvállalást jelent), az igazság
és az igazságosság, amelyen a főpásztor mindennapi buzgó szolgálata áll.
„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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A búcsú programja
Az élő közvetítések időpontjai:
A csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilikából
a következő alkalmakkor lesznek élő közvetítések, amelyek
a kegyhely honlapjáról (www.csiksomlyo.ro) vagy a SzeredApp
mobiltelefonos alkalmazásról is elérhetőek lesznek.
Május 29.
18 órától nyitószentmise, amelyet virrasztás követ 22 óráig.
Május 30.
Pünkösdszombaton 10 órától élő bejelentkezések lesznek a csíksomlyói kegyhely honlapján, segítve a mélyebb bekapcsolódást az
ünnepi szentmisébe.
Fél 1-kor kezdődik az ünnepi szentmise a kegytemplomban,
amelyet Nm. és Ft. Kovács Gergely érsek, a Gyulafehérvári Főegyházmegye Főpásztora mutat be. A szentmisét élőben közvetíti a
Duna TV, az Erdélyi Mária Rádió, továbbá bekapcsolódhatnak
a kegyhely honlapjáról és a SzeredApp mobiltelefonos alkalmazásról.
Május 31.
Pünkösdvasárnap a fél 11-kor kezdődő szentmise közvetítve lesz a
kegyhely honlapján.
Június 1.
Megemlékező szentmise lesz fél 11-től annak emlékére, hogy egy
évvel ezelőtt Ferenc pápa Csíksomlyóra látogatott. A szentmisét
Nm. és Ft. Kovács Gergely érsek, a Gyulafehérvári
Főegyházmegye Főpásztora celebrálja.
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Ó, szentséges Szűz Mária...
Ó, szentséges Szűz Mária,
Csíksomlyónak szép csillaga,
Téged jöttünk köszönteni,
Méltóztassál meghallgatni.
Reád emeljük szemünket,
Látjuk drága szülöttedet,
Szűz karodon mosolyogva
Ül az égnek s földnek Ura.
Ó, kegyes Szűz, tekints reánk,
Te vagy a mi édesanyánk;
Kérjed Jézust miérettünk,
Kik téged buzgón tisztelünk!
Zengedező énekszóval
Dicsérünk szép Szűz Mária;
Vedd kedvesen imáinkat
És csekély ajándékunkat!
Vigasztalj meg mindnyájunkat,
Mutasd hozzánk irgalmadat,
Akik téged buzgón kérünk,
Szűz Mária, ó, légy vélünk!
Áldj meg minket, édesanyánk,
Midőn eljön végső óránk,
Jöjj hozzánk, ó, Szűz Mária,
Te vezess fel mennyországba!

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Szentséges Szűz Mária,
szép liliomszál...
Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál,
Ki mindenkor szépen úgy virágoztál,
Hogy szűz lévén meggyümölcsöztél,
Imádd Jézust értünk, akit te szültél!
Szép liliomszál, szüzek virága,
Könyörögjél értünk, Istennek anyja!
Ó, mily ékes vagy, Mária,
Bűnösöknek szószólója!
Nagyhatalmú Szent Szűz, szép liliomszál,
ki mindenkor szépen...
Hajnali szép csillag, szép liliomszál,
ki mindenkor szépen...
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„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Köszönteni jöttünk
Köszönteni jöttünk Szűz Mária,
csodákkal tündöklő kegyes Anya,
mert te vagy bűnösök szószólója, szószólója,
szomorú szívek vigasztalója.
Ó, mily nagy örömmel telt meg szívünk,
hogy szent képed elébe érkeztünk;
add ránk áldásidat ó Mária, ó Mária,
fogadj mindnyájunkat oltalmadba.
Nézzed az árvákat, özvegyeket,
mint hullatják forró könnyeiket.
Összekulcsolt kézzel téged kérnek, téged kérnek,
mint édes Anyjuknak esedeznek.
Vedd kedvesen, Anyánk, fáradságunk,
mostan bemutatott utazásunk;
ajánld fel érettünk Szent Fiadnak,
Szent Fiadnak, nyerjél vigasztalást szolgáidnak.
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Te vagy földi éltünk…
Te vagy földi éltünk Vezércsillaga,
édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
azért áldunk örvendezve ó Szűz Mária!
Te Hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán,
hogy kövessünk annak egész folyamán.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
azért áldunk örvendezve ó Szűz Mária!
Te Reménycsillag vagy éltünk tengerén,
átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
azért áldunk örvendezve ó Szűz Mária!
És ha elközelget éltünk alkonya,
te vagy vigaszteljes Esti Csillaga.
Téged rendelt jó anyánknak az Isten Fia,
azért áldunk örvendezve ó Szűz Mária!
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Ó áldott Szűzanya
Ó áldott Szűzanya, mennyei szép rózsa
boldog mennyországnak
drága gyöngyvirága, bűnösöknek
kegyes szószólója.
Vigyázz reánk édesanyánk,
Angyaloknak királyné asszonya,
Angyaloknak királyné asszonya.

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Angyaloknak nagyságos Asszonya
Angyaloknak nagyságos Asszonya,
Úr Jézusnak boldogságos anyja,
mennyországnak dicső királynéja,
paradicsom megnyílt szép kapuja!
Reád néznek árváknak szemei,
özvegyeknek keserves szívei,
reád várnak szegények ügyei,
bűnösöknek bánkódó lelkei.
Hozzád szólunk, szüzeknek virága,
pátriárkák várva-várt leánya,
apostolok tiszteletes társa,
minden szentek édes vigassága.
Halottaknak megszabadítója,
szomorúak megvigasztalója,
gondban levők jó tanácsadója,
magyaroknak megoltalmazója!
Dicsértessél, örök Szentháromság,
kitől árad reánk minden jóság!
Tiszteltessél, tündöklő Asszonyság,
mindenek közt legnagyobb méltóság! Ámen.
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Az Atya, † a Fiú és a Szentlélek nevében.
Ámen.
Békesség veletek! És a te lelkeddel.
Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket,
hogy méltóképpen ünnepelhessük
az Úr szent titkait!

Ima a tökéletes bánat fölindításához:
Teljes szívemből bánom, ó, édes Istenem, hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak, mert ezáltal méltatlanná
lettem kegyelmedre, kedvedből kiestem és mind ideig, mind
örökkévaló büntetésedet megérdemeltem. Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet, mert Téged, legfőbb jót, legjobb
Atyámat és legnagyobb jótevőmet megbántottalak. Ó, édes
Istenem, erősen felteszem magamban, hogy a Te kegyelmeddel
téged, szerető jóságos Istenemet semmi bűnnel, de legfőképp...
[itt gondolj azokra a bűnökre, amelyek ellen különös törekvéssel
küzdesz] meg nem bántalak és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm. Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed, és add, hogy a következő napokat az eddigieknél jobban
használjam! Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalom,
legyetek velem! Ámen.
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.
Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen.
„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Uram, irgalmazz
E: Uram, irgalmazz nekünk!
N: Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
E: Krisztus kegyelmezz nekünk!
N: Krisztus kegyelmezz nekünk.
Krisztus kegyelmezz nekünk!
E: Uram, irgalmazz nekünk!
N: Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Dicsőség
Dicsőség a magasságban Istennek! És a földön békesség a jóakaratú embereknek!
Dicsőítünk téged, áldunk Téged, imádunk Téged, magasztalunk Téged!
Hálát adunk néked 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.
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KÖNYÖRGÉS
Urunk, Istenünk!
Te lakást készítettél Mária Szeplőtelen Szívében
az Örök Igének és templomot a Szentléleknek,
hallgasd meg könyörgésünket,
adj nekünk tiszta és készséges szívet,
hogy törvényedhez hűségesen ragaszkodjunk,
téged mindenek felett szeressünk
és testvéreinknek segítségére siessünk.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön-örökké.

OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből
MTörv 8, 2-3. 14b-16a

A

negyvenéves pusztai vándorlás
után Mózes így szólt a néphez:
Gondolj az egész útra, amelyen az Úr,
a te Istened negyven éven át vezetett
a pusztában, hogy megsanyargasson,
próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait vagy sem. Sanyargatott és hagyta,
hogy éhezz, aztán mannával táplált,
amelyet nem ismertél és atyáid sem
ismertek, hogy megtudd: nemcsak ke-

nyérrel él az ember, hanem mindazzal,
ami az Úr szájából származik.
Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet,
aki kihozott Egyiptom földjéről, a
szolgaság házából, átvezetett a mérges
kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet
neked, a pusztában pedig mannával
táplált, amelyet atyáid sem ismertek.
Ez az Isten igéje.

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Áldott vagy, Szűz Mária
Áldott vagy, Szűz Mária, ki szüzességed sérelme nélkül
a Megváltónak anyja lettél!
Szűz szülője Istennek, † a te méhedbe zárta be magát,
* kit az egész világ be nem / fogadhat.
A megváltónak anyja lettél.
Boldog vagy, Szűz Mária, † és minden tiszteletre méltó,
* mert belőled kelt föl az Igaz / ság Napja.
A megváltónak anyja lettél. Áldott vagy, Szűz Mária, ki
szüzességed sérelme nélkül * a Megváltónak anyja lettél!
18

Pünkösdi búcsú – Csíksomlyó – 2020

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak
a korintusiakhoz írt első leveléből
1 Kor 10, 16–17

Testvéreim! Az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nemde Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nemde Krisztus
testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk;
mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk.
Ez az Isten igéje.

Alleluja
Alleluja.
Íme, az Úr szolgálóleánya!
Legyen nékem a Te igéd szerint!

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Evangélium Lk 1, 26–38
Az Úr legyen veletek
És a te lelkeddel
+ EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből
Dicsőség neked Istenünk.
Abban az időben:
Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az
angyal belépett hozzá, és így szólt: ,,Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
Áldottabb vagy te minden asszonynál!’’ Ennek hallatára Mária zavarba jött és gondolkodóba esett, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal azonban folytatta:
,,Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél!
Mert íme, gyermeket fogansz méhedben és fiút szülsz,
s Jézusnak fogod őt nevezni!
Nagy lesz ő: a Magasságbeli Fiának fogják hívni.
Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját.
Uralkodni fog Jákob házán mindörökké,
és uralmának soha nem lesz vége!’’
Mária ekkor megkérdezte az angyalt: ,,Hogyan történhet meg ez, amikor én
férfit nem ismerek?’’ Az angyal ezt válaszolta neki: ,,A Szentlélek száll le rád, és a Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért szent lesz az, ki tőled születik: Isten Fiának
fogják őt hívni. Lásd, rokonod, Erzsébet is gyermeket fogant öregségében, sőt, már
a hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem
lehetetlen.’’ Erre Mária így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid
szerint!’’ Ezután az angyal eltávozott.
Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged Krisztus.
20
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Jöjj, Szentlélek Úristen...
Jöjj, Szentlélek Úristen,
áraszd reánk teljesen
mennyből fényességedet,
mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen!

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Hiszek egy Istenben...
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.
Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától, és emberré lett.
Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,
kínhalált szenvedett, és eltemették.
Harmadnapra föltámadott 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 Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben,
aki az Atyától és a Fiútól származik;
akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút.
Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli
Anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet.
Ámen.
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Testvéreim,
most forduljunk közös imával Istenünkhöz, aki búcsújáróhelyeinket a vezeklés
és az engesztelés, a bűnbánat és a megbocsátás, a könyörgés és a meghallgatás
szentélyévé tette!
1. Erősítsd és bátorítsd Szentatyánkat, püspökeinket, papjainkat és a szerzeteseket, hogy mindnyájan a Szűzanya lelkületével teljesítsék hivatásukat.
2. Urunk! Adj erőt és lelkesedést azoknak a férfiaknak és nőknek,
akik szerte a világon evangéliumodat hirdetik.
3. Segítsd ifjúságunkat annak megértésében, hogy rend és törvény nélkül
nem lehet emberhez méltó életet élni.
4. Gyullaszd fel lelkünkben a jóakaratot mindenki iránt, hogy mindannyian
dicsőíthessük a te szent nevedet.
5. Add a bölcsesség lelkét a közügyek irányítóinak, hogy az emberek egészségét
minden gazdasági és politikai érdekek elé helyezzék!
6. Erősítsd meg a testvéreik egészségéért dolgozókat.
7. Adj a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak békét, a megholtaknak örök
nyugalmat, a síróknak vigasztalást.
Gondviselő Atyánk! A Boldogságos Istenanya személyében hatalmas
közbenjárót és pártfogót adtál gyermekeidnek. Add, kérünk, hogy akik Szent
Fiad hűséges hívei akarunk lenni, mindhalálig élvezzük Szűzanyánknak hathatós
segítségét! Krisztus, a mi Urunk által.
24
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Boldogasszony Anyánk
Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Ó Atyaistennek kedves szép leánya,
Krisztus Jézus anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról, édes hazánkról,
ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen
a mindenható Atyaisten előtt!
Fogadja el az Úr kezedből
az áldozatot nevének dicséretére
és dicsőségére, mindannyiunk
és az egész Anyaszentegyház javára!
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Felajánló könyörgés
Urunk Istenünk!
Fogadd jó szívvel hívő néped imádságát és áldozatát,
amelyet a Boldogságos mindenkor Szeplőtelen Szűz Máriára
emlékezve neked bemutatunk.
Segíts, hogy példáját kövessük, Fiadnak, Jézus Krisztusnak kegyelmi
gazdagságát mindig szem előtt tartsuk és hűségesen megőrizzük.
Krisztus, a mi Urunk által.

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Prefáció
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Emeljük föl szívünket.
Fölemeltük az Úrhoz.
Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
Méltó és igazságos...

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten: Krisztus, a mi Urunk által. Ő emberként akart megszületni az emberekért a Szentlélek ereje által, az égi hírnök szavára hittel
fogadta őt a Szent Szűz, és szeplőtelen Méhében szeretettel hordozta.
Így beteljesült a választott népnek adott ígéret – és csodálatosan megvalósult mindaz, amit a nemzetek várva vártak. A te fölségedet őáltala dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa: boldogan áldanak, mert
mindörökké látnak téged. Add, kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon
szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással 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!
28

Pünkösdi búcsú – Csíksomlyó – 2020

III. Eukarisztikus ima
Fő: 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 megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked.
Mind:Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és † vére legyen Fiadnak, a mi Urunk, Jézus
Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret,
és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak 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, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak 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.”
„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Fő: Íme, hitünk szent titka:
Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Mind: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért
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,
amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az
örökséget választottaiddal: elsősorban Isten Anyjával, a Boldogságos Szűz
Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, (Szent N.-nel: napi vagy védőszent) és minden szenttel együtt. Az
ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
2. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak
békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándokútját
járó Egyházadat: szolgádat, N. pápánkat és N. püspökünket,* a püspökök
testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé
álljunk. Jóságos Atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott
valamennyi gyermekedet.
4. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol, reményünk
szerint, dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
Mind: Őáltala, ővele és őbenne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel
egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké.
Ámen.
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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.
Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.
Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: Békességet hagyok rátok,
az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem Egyházad hitét, őrizd
meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol
mindörökkön-örökké.
Ámen.
Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor.
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Isten Báránya
Isten Báránya, te elveszed a világ
bűneit: irgalmazz nékünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ
bűneit: irgalmazz nékünk.
Isten Báránya, te elveszed a világ
bűneit: adj nekünk békét!
Íme, az Isten Báránya, íme, aki
elveszi a világ bűneit.
Boldogok, akiket meghív asztalához
Jézus, az Isten Báránya.
Uram, nem vagyok méltó,
hogy hajlékomba jöjj,
hanem csak egy szóval mondd,
és meggyógyul az én lelkem.
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Ó ki ez oltáron
Ó ki ez oltáron kenyér színe alatt,
a tiszta ostyának fehérsége alatt,
fölséges Úristen, el vagy rejtezkedve
csodálatosképpen!
Testi szemeimmel noha nem láthatlak,
de mindazonáltal igazán imádlak.
Téged Teremtőmnek, Istenemnek vallak,
és Uramnak mondlak.
Drága sebeidbe rejtem sok vétkemet,
szent véred harmatja mossa meg lelkemet,
hogy szent színed előtt tisztán megjelenjek,
s így kegyelmet nyerjek.
Ó angyali étek, tápláljad lelkemet,
Ó mennyei ital, vigasztald szívemet.
S legfőképp ha majdan közelget halálom,
légy vigasztalásom.

Aki eszi az én testemet
„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet,
énbennem marad, és én őbenne.” Alleluja, alleluja!
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Győzelemről
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat,
millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett,
mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Refr.Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.
Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk.
A keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér,
áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Refr.Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.
Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren,
a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen!
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szívünk,
minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Refr.Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.
István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod,
borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa,
most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Refr.Krisztus kenyér s bor színében Úr s király a föld felett:
forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet.
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Itt jelen vagyon
Itt jelen vagyon az Istennek Fia,
Itt jelen vagyon feláldozott Bárány,
Itt jelen vagyon erős, igaz Isten:
a Jézus Krisztus.
Itt jelen vagyon mi édes teremtőnk,
Itt jelen vagyon a mi közbenjárónk,
Itt jelen vagyon Vigasztaló társunk:
a Jézus Krisztus.
Itt jelen vagyon Út, Igazság, Élet,
Itt jelen vagyon a mennyei Fölség,
Itt jelen vagyon fényes világosság:
a Jézus Krisztus.
Itt jelen vagyon váltságunknak napja,
Itt jelen vagyon bűnünk megrontója,
Itt jelen vagyon szeretetnek lángja:
a Jézus Krisztus.
Itt jelen vagyon a mi Vigasságunk,
Itt jelen vagyon Őrizőnk, Oltalmunk,
Itt jelen vagyon lelki bátorítónk:
a Jézus Krisztus.
Adja minékünk az Ő szent országát,
hogy megláthassuk szentséges lakását,
angyali karból tiszta szép orcáját,
és ő szent Atyját. Amen.
„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)
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Imádlak nagy Istenség
Imádlak nagy Istenség, Test s Vér, titkos mély Szentség, leborulva.
Itt van Isten, s emberség, véghetetlen nagy Fölség föláldozva.
Üdvözlégy, te szent Manna, ennél többet ki adna? – nincs mód benne.
Ez az égi nagy Jóság, a teljes Szentháromság nagy kegyelme.
Szent Testével így táplál, hogy ne ártson a halál, mily kegyesség!
Szent Vérével harmatoz, így szelídít magához ez Istenség.
Szállj le hozzám, szent Kenyér, jöjj ártatlan, drága Vér szánd lelkemet!
Bár hajlékom nem méltó, elég Tőled csak egy szó, vedd szívemet!
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Krisztus Lelke szentelj meg
Krisztus Lelke szentelj meg, Krisztus teste gyógyíts meg.
Krisztus vére ihletünk, légy irgalmas Istenünk!
Oldalsebed vize tisztítson, szenvedésed erőt árasszon.
Édes Jézus halld meg kérésünk, légy irgalmas Istenünk.
Rejts el sebeidbe jól, ne engedj el magadtól.
Gonosz ellen légy velünk, légy irgalmas Istenünk!
Hívjál engem végső órámon, juttass Hozzád ama nagy napon.
Áldjon ajkam, mint a szenteké, mindörökkön örökké. Ámen!

„A Szentlélek száll le rád.” (Lk. 1, 36)

37

Áldozás utáni könyörgés
Örök megváltásodban részesülve kérünk, Istenünk,
hogy akik Fiad Édesanyjának emlékezetét ünnepeljük,
bőséges kegyelmedet elnyerjük,
és üdvözítő erőd folytonos gyarapodását érezzük.
Krisztus, a mi Urunk által.

Áldás
Az Úr legyen veletek!
És a te lelkeddel!
Legyen áldott az Úr neve!
Most és mindörökké.
Az Úr a mi segítségünk.
Aki az eget és a földet alkotta.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:
+ az Atya, + a Fiú + és a Szentlélek!
Ámen.
A szentmise véget ért, menjetek békével!
Istennek legyen hála.
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Hol Szent Péter
Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve.
Ezrek ajkán, ezer nyelven hő ima zeng édesdeden:
Tartsd meg, Isten, szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
Tartsd meg, Isten, szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!

Isten, áldd meg a magyart
Isten, áldd meg a magyart jókedvvel, bőséggel,
nyújts feléje védő kart, ha küzd ellenséggel.
Balsors, akit régen tép, hozz rá víg esztendőt,
megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt.

Székely himnusz
Ki tudja merre, merre visz a végzet,
Göröngyös úton sötét éjjelen.
Vezesd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillag ösvényen.
Maroknyi székely porlik, mint a szikla,
Népek harcának zajló tengerén.
Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!
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Ó, én édes jó Istenem
Ó, én édes jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem!
Vándorfecske sebes szárnyát,
Vándorlegény vándorbotját,
Vándor székely reménységét,
Jézus, áldd meg Erdély földjét!
Vándorfecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll,
Haza jöttünk, megáldott
a Csíksomlyói Szűz Mária.
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Magasztalja
Magasztalja, magasztalja, az én lelkem az Urat, az én lelkem az Urat!
És örvendezett az én lelkem, az én Üdvözítő Istenemben.
Mert megtekintette az ő szolgálójának alázatosságát,
és íme mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
Mert nagy dolgokat cselekedett nekem, aki hatalmas, és szent az Ő neve.
És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre az őtet félőknek.
Hatalmasságot cselekedett az ő karjával,
elszélyesztette a kevélyeket az ő szivök elméjében.
Levetette a hatalmasokat a székből,
és felmagasztalta az alázatosakat.
Az éhezőket betöltötte jókkal,
és a gazdagokat üresen bocsátotta.
Felvette Izraelt, az ő szolgáját, megemlékezvén az ő irgalmasságáról.
Amint szólott az Atyáinknak, Ábrahámnak
és az ő ivadékának örökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és a Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben vala most és mindenkor,
és mindörökkön örökké. Ámen!
Magasztalja, magasztalja, az én lelkem az Urat,
az én lelkem az Urat!
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