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BEVEZETŐ SZERTARTÁS 

Főszentelő:  Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 

Mind:   Ámen. 

Főszentelő:  Békesség veletek. 

Mind:  És a te lelkeddel. 

Dr. Beer Miklós püspök rövid köszöntőt mond. 

BŰNBÁNATI CSELEKMÉNY 

Főszentelő:  

Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg 

bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent tit-

kait! 

Mind:  

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. 

Főszentelő:  

Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten,  

bocsássa meg bűneinket,  

és vezessen el az örök életre. 

Mind: Ámen. 
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URAM, IRGALMAZZ! 

Uram, irgalmazz! 

Uram, irgalmazz! 

Krisztus, kegyelmezz! 

Krisztus, kegyelmezz! 

Uram, irgalmazz! 

Uram, irgalmazz! 

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 nékünk;  

te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket.  

Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nékünk.  

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 

Főszentelő:  

Könyörögjünk! 

Urunk, Istenünk, erősítsd bennünk azt a hitet,  

amellyel Szent Bertalan apostol mindhalálig ragaszkodott  

Fiadhoz.  

Közbenjárására add,  

hogy Egyházad híven szolgálja minden nép üdvösségét.  

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,  

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  

Isten mindörökkön-örökké. 

Mind: Ámen. 

AZ IGE LITURGIÁJA 

SZENTLECKE a Jelenések könyvéből            Jel 21,9b-14 

 János apostol így beszél látomásában a megdicsőült Egy-

házról:  

 Szólt hozzám az angyal és ezt mondta: „Jöjj, megmutatom 

neked a menyasszonyt, a Bárány jegyesét.”  

 A hét angyal egyike lélekben elvitt egy magas hegyre, és ott 

megmutatta nekem a mennyből, az Istentől alászállt szent 

várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, 

mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis.  

 A városnak széles, magas fala volt, rajta tizenkét kapu. A 

kapuk fölött tizenkét angyal. A kapukra nevek voltak vésve, 

mégpedig Izrael fiai tizenkét törzsének a neve. Keleten három 
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kapu volt, északon három kapu, délen három kapu, és 

nyugaton három kapu. A város falának tizenkét alapköve 

volt, rajtuk a Bárány tizenkét apostolának tizenkét neve. 

 Ez az Isten igéje.  

 Mind: Istennek legyen hála! 

GRADUALE In omnem terram 

(Minden földre eljut az ő hangjuk, a földkerekség széléig szól 

az ő igéjük. Az egek az Isten dicsőségét hirdetik, és kezének 

műveiről beszél a mennybolt.) 

ALLELUJA 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

V. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak tite-

ket, † és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt hozza-

tok * és a ti gyümölcsötök maradandó legyen!  

Alleluja, alleluja, alleluja. 

EVANGÉLIUM                                             Jn 1,45-51 

Diakónus:  Az Úr legyen veletek! 

 Mind:  És a te lelkeddel! 

Diakónus:  † Evangélium Szent János könyvéből. 

 Mind:  Dicsőség neked, Istenünk. 
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Egy alkalommal: Fülöp találkozott Nátánáellel, és közölte 

vele: „Megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szól-

nak, a názáreti Jézust, József fiát.”  

„Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, 

nézd meg!” – felelte Fülöp. 

Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: 

„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” 

Nátánáel megkérdezte: „Honnan ismersz engem?” Jézus 

így felelt: „Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa 

alatt.” Nátánáel erre elismerte: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te 

vagy Izrael Királya.” 

Jézus így szólt: „Azért hiszel, mert azt mondtam: Láttalak a 

fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél.” Majd így 

folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, 

hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Em-

berfia felett.” 

Diakónus:  Ezek az evangélium igéi 

 Mind:  Áldunk téged, Krisztus! 



6 
 

A SZENTELÉS 

Szentlélek-hívó ének 

Jöjj, Szentlélek Úristen, 

Áraszd reánk teljesen 

Mennyből fényességedet, 

Mennyből fényességedet. 

Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, 

Jöjj, Szentlélek Úristen! 

A JELÖLT BEMUTATÁSA 

Nagyprétost:  Főtisztelendő Atya! A Váci Egyházmegye kéri, 

hogy Marton Zsolt áldozópapot szenteld fel a püspöki tiszt-

ségre. 

Főszentelő:  Megvan-e rá az apostoli parancsotok? 

Nagyprétost:  Megvan. 

Főszentelő:  Olvastassék fel! 

 

Felolvassák az új megyéspüspök kinevezéséről szóló pápai bullát. A 

felolvasás végén mindenki ráfeleli: Istennek legyen hála! 

HOMÍLIA 

A főszentelő homíliát mond. 

A JELÖLT ÍGÉRETE 

Főszentelő: Az egyházatyák ősi hagyománya úgy kívánja, 

hogy azt, akit püspökké szentelnek, a nép színe előtt kérdez-
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zük meg: megfogadja-e, hogy a hitet megőrzi, és hivatását tel-

jesíti. 

 Akarod-e tehát, kedves Testvérem, a Szentlélek kegyelmé-

vel mindhalálig teljesíteni azt a hivatást, amelyet az apostolok 

reánk bíztak, és amelyet kézfeltételünk által most átadunk ne-

ked? 

Szentelendő:  Akarom. 

Főszentelő: Akarod-e hűségesen és szüntelenül hirdetni 

Krisztus evangéliumát? 

Szentelendő:  Akarom. 

Főszentelő: Akarod-e tisztán és sértetlenül megőrizni a hitle-

téteményt úgy, ahogy azt az apostolok kora óta mindig és 

mindenütt őrizte az Egyház hagyománya? 

Szentelendő:  Akarom. 

Főszentelő: Akarod-e építeni Krisztus testét, az Egyházat, és 

meg akarsz-e maradni annak egységében a püspökök testüle-

tével együtt, Szent Péter apostol utódjának tekintélye alatt? 

Szentelendő:  Akarom. 

Főszentelő: Akarsz-e hűségesen engedelmeskedni Szent Pé-

ter apostol utódjának? 

Szentelendő:  Akarok. 

Főszentelő: Akarod-e az áldozópapokkal és szerpapokkal, a 

szolgálatban társaiddal, Isten szent népét jóságos atya mód-

jára gondozni és az üdvösség útjára irányítani? 

Szentelendő:  Akarom. 
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Főszentelő: Akarsz-e Urunk szent nevéért barátságosan és 

könyörületesen viselkedni a szegények, az idegenek és min-

den rászoruló iránt? 

Szentelendő:  Akarok. 

Főszentelő: Akarod-e jó pásztorként keresni a tévelygő juho-

hat, és Urunk nyájába visszavezetni azokat? 

Szentelendő:  Akarom. 

Főszentelő: Akarsz-e a mindenható Istenhez az ő szent népé-

ért szüntelenül könyörögni, és a főpapi hivatásban feddhetet-

lenül munkálkodni? 

Szentelendő:  Akarok, Isten segítségével. 

Főszentelő: Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned! 

LITÁNIA 

Főszentelő:  

Most imádkozzunk, testvéreim, hogy mindenható Istenünk 

jósága gondoskodjék Egyházának javáról, és árassza el a je-

löltnek lelkét bőven adott kegyelme. 

Diakónus: Boruljunk térdre! 

Előénekes:          Mind: 

Uram, irgalmazz nekünk!   Uram, irgalmazz nekünk! 

Krisztus, kegyelmezz nekünk!  Krisztus, kegyelmezz nekünk! 

Uram, irgalmazz nekünk!   Uram, irgalmazz nekünk! 
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Szűz Mária, Isten anyja,    könyörögj érettünk! 

Szent Mihály főangyal,     könyörögj érettünk! 

Mindnyájan szent angyalok,  könyörögjetek érettünk! 

Keresztelő Szent János,     könyörögj érettünk! 

Szent József,         könyörögj érettünk! 

Szent Péter apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Pál apostol,       könyörögj érettünk! 

Szent András apostol,     könyörögj érettünk! 

Szent Jakab apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent János apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Tamás apostol,     könyörögj érettünk! 

Szent Jakab apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Fülöp apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Bertalan apostol,     könyörögj érettünk! 

Szent Máté apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Simon apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Tádé apostol,      könyörögj érettünk! 

Szent Mátyás apostol,     könyörögj érettünk! 

Szent Anna asszony,      könyörögj érettünk! 

Szent Mária Magdolna,    könyörögj érettünk! 

Szent István vértanú,     könyörögj érettünk! 

Antiochiai Szent Ignác vértanú, könyörögj érettünk! 

Szent Lőrinc vértanú,     könyörögj érettünk! 

Szent Perpétua és Felicitász   

 vértanúasszonyok,     könyörögjetek érettünk! 

Szent Ágnes vértanú,     könyörögj érettünk! 

Szent Lúcia vértanú,      könyörögj érettünk! 

Szent Gergely pápa,      könyörögj érettünk! 

Szent II. János Pál pápa,    könyörögj érettünk! 

Szent Ágoston püspök,     könyörögj érettünk! 

Szent Atanáz püspök,     könyörögj érettünk! 
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Szent Vazul püspök,      könyörögj érettünk! 

Szent Márton püspök,     könyörögj érettünk! 

Borromeo Szent Károly püspök, könyörögj érettünk! 

Szent Benedek apát,      könyörögj érettünk! 

Szent Ferenc és Domonkos,   könyörögjetek érettünk! 

Xavéri Szent Ferenc,      könyörögj érettünk! 

Vianney Szent János,      könyörögj érettünk! 

Sienai Szent Katalin,      könyörögj érettünk! 

Avilai Szent Teréz,      könyörögj érettünk! 

Szent István király,      könyörögj érettünk! 

Árpád-házi Szent Margit,    könyörögj érettünk! 

Árpád-házi Szent Erzsébet,   könyörögj érettünk! 

Istennek minden szentjei,    könyörögjetek érettünk! 

Légy irgalmas,        ments meg, Uram, minket! 

Minden gonosztól,      ments meg, Uram, minket! 

Minden bűntől,        ments meg, Uram, minket! 

Az örök haláltól ,       ments meg, Uram, minket! 

Megtestesülésed által,     ments meg, Uram, minket! 

Halálod és feltámadásod által,  ments meg, Uram, minket! 

Szentlelked kiáradása által,   ments meg, Uram, minket! 

Mi, bűnösök,      kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy szent egyházadat kormányozni és megerősíteni méltóz-

tassál,         kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban 

megtartani méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy e kiválasztottadat megáldani méltóztassál,  

kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy e kiválasztottadat megáldani és megszentelni méltóz-

tassál,         kérünk téged, hallgass meg minket! 
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Hogy e kiválasztottadat megáldani, megszentelni és felszen-

telni méltóztassál,    kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy a világ minden népének békességet és igaz egyetértést 

adni méltóztassál,    kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy a különböző megpróbáltatásokban szenvedőknek irgal-

madat megmutatni méltóztassál,   

kérünk téged, hallgass meg minket! 

Hogy minket szent szolgálatodban megerősíteni és megtar-

tani méltóztassál,    kérünk téged, hallgass meg minket! 

Krisztus, hallgass minket,   Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket, Krisztus, hallgass meg minket! 

Főszentelő:  

Légy kegyes esdeklő könyörgésünkre, Urunk, és megadva 

szolgádnak a papság kegyelmének teljességét, áldásod erejét 

áraszd ki reá. Krisztus, a mi Urunk által. 

Mind: Ámen. 

Diakónus: Álljatok fel! 

KÉZRÁTÉTEL 

Most a főszentelő két kezét a szentelendő fejére teszi, de semmit nem 

mond. Ugyanígy tesz a jelenlévő többi püspök is. 
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FELSZENTELŐ IMA 

Főszentelő:  

A mi Urunk, Jézus Krisztus Atyja, 

Istenünk, nagy irgalmú Atyánk és minden vigasztalás Istene, 

te mennyei székhelyedről kegyes szemmel nézed  

alázatos népedet, 

és ismeretes előtted minden, mielőtt létrejött volna. 

Te törvényt alkottál Egyházadban jóságos igéd által, 

és kiválasztottad az igazak nemzetségét Ábrahámtól kezdve; 

majd elöljárókat és papokat állítva, 

nem hagytad szentélyedet szolgálat nélkül, 

mert abban leled kedvedet a világ kezdete óta, 

hogy választottaid áldjanak téged. 

A szentelő püspökök együtt mondják, kissé halkabban, hogy a főszen-

telő püspök szava jól hallható legyen: 

Most tehát áraszd e kiválasztottadra azt az erőt, 

amely tőled származik: 

a vezetés Szentlelkét, 

akit megadtál Jézus Krisztusnak, szeretett Fiadnak, 

ő pedig odaajándékozta szent apostolainak, 

akik Egyházat szerveztek szerte a világon, 

hogy az legyen a te szentélyed, 

és nevedet szüntelenül dicsőítsük és áldjuk benne.  

Csak a főszentelő: 

Te jól ismered a szíveket, Atyánk. 

E szolgádat te választottad ki a püspöki tisztségre: 

add meg neki, hogy pásztorként vezesse szent nyájadat, 
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és feddhetetlen főpapként ténykedjen színed előtt  

éjjel-nappal szolgálva téged, 

hogy fölségedet lankadatlanul engesztelje bűneink miatt, 

és oltárodra adományokat hozzon szent Egyházad nevében. 

Add, hogy a Szentlélek ereje által  

a bűnök bocsánatára főpapi hatalma legyen, 

amint ezt meghagytad, 

hogy a tisztségeket kiossza szent akaratod szerint, 

és minden köteléket oldjon, 

amint erre apostolaidnak hatalmat adtál. 

Nagy szelídséggel és tiszta szívvel keresse kedvedet, 

és jó illatú áldozatot mutasson be néked, 

Fiad, Jézus Krisztus által: 

mert szent Egyházadban őáltala tiéd a dicsőség, 

a hatalom és a tisztelet a Szentlélekkel együtt 

most és mindörökkön-örökké. 

Mind: Ámen. 

A FEJ MEGKENÉSE 

Főszentelő: Isten, aki Krisztus főpapságának részesévé ava-

tott téged, árasszon el csodálatos kegyelmének kenetével, és 

termékenyítse meg lelkedet bőséges áldásával. 

 

AZ EVANGÉLIUMOS KÖNYV ÁTADÁSA 

Főszentelő: Vedd az evangéliumot, és hirdesd Isten igéjét 

nagy türelemmel és tudománnyal. 
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A GYŰRŰ ÁTADÁSA 

Főszentelő: Vedd a gyűrűt, a hűség jelképét, és töretlen hittel 

felékesítve sértetlenül őrizd Isten jegyesét, a szent Egyházat.  

A MITRA ÁTADÁSA 

Főszentelő: Fogadd a mitrát! Tündököljék rajtad az életszent-

ség fénye, hogy a pásztorok fejedelmének eljövetelekorérde-

mes légy a dicsőség hervadhatatlan koszorújára. 

A PÁSZTORBOT ÁTADÁSA 

Főszentelő: Vedd a botot, a pásztori tisztség jelét, és ügyelj az 

egész nyájra, amelyben a Szentlélek püspökül rendelt, hogy 

vezesd Isten szent Egyházát! 

A PÜSPÖKI SZÉK ELFOGLALÁSA 

A főszentelő beülteti a felszentelt püspököt annak püspöki székébe. 

BÉKECSÓK 

Az új püspök békecsókot kap a főszentelőtől, és utána az összes je-

lenlévő püspöktől.  

A papság engedelmességének és tiszteletének kifeje-

zése 

Az egyházmegye áldozópapjai és diakónusai egyenként az új me-

gyéspüspök elé járulnak, kifejezve engedelmességüket és tiszteletü-

ket. 
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AZ EUKARISZTIA LITURGIÁJA 

Püspök: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves 

legyen a mindenható Atyaisten előtt.  

Mind: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot nevének 

dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész 

Anyaszentegyház javára. 

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS  

Püspök:  

Szent Bertalan apostol ünnepét megülve, Istenünk, 

arra kérünk, 

hogy elnyerhessük segítségedet annak közbenjárására, 

akinek tiszteletére ezt a dicsérő áldozatot bemutatjuk előtted. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Mind: Ámen. 

III. EUKARISZTIKUS IMA 

Püspök:   Az Úr legyen veletek.  

   Hívek:  És a te lelkeddel.  

Püspök:   Emeljük föl szívünket.  

   Hívek:  Fölemeltük az Úrhoz.  

Püspök:   Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.  

   Hívek:  Méltó és igazságos. 
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Püspök:  

(Mert) Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,  

hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,  

–  mi Urunk, szentséges Atyánk,  

mindenható, örök Isten:  

Mert nyájadat, örök Pásztorunk, magára nem hagyod, 

–  hanem szent apostolaid által  

mindvégig őrzöd és óvod, 

hogy azok kormányozzák hívő népedet, 

–  kik rendelésedből állnak nyájad élén  

Fiad helyett, mint pásztorok. 

(És) Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, 

a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, 

és minden seregek a mennyben, 

(a te) dicsőséged himnuszát zengjük, 

–  és velük együtt,  

vég nélkül mondjuk: (énekeljük:)  

Mind: 

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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Püspök:  

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. 

A püspök és a koncelebránsok: 

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. 
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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. 

Püspök:   Íme, hitünk szent titka:  

   Hívek:  Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel- 

támadásodat, amíg el nem jössz. 

A püspök és a koncelebránsok: 

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. 
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Add, hogy mi,  

akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, 

Szentlelkével eltelve 

egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. 

1. koncelebráns: 

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, 

és minden szenttel együtt. 

Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, 

hogy mindenkor megsegítesz minket. 

2. koncelebráns: 

Kérünk, Istenünk, 

hogy engesztelő áldozatunk 

hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. 

Erősítsd meg hitben és szeretetben  

földi zarándokútját járó Egyházadat,  

szolgádat, Ferenc pápánkat és Zsolt püspökünket, akit  

ma az Egyház pásztorává rendeltél, 

a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. 

3. koncelebráns: 

Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, 

hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. 

Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan 

a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. 
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4. koncelebráns: 

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. 

A püspök és a koncelebránsok: 

Őáltala, ővele és őbenne  

a tiéd, mindenható Atyaisten,  

a Szentlélekkel egységben  

minden tisztelet és dicsőség  

mindörökkön-örökké.  

   Hívek: Ámen. 

A SZENTÁLDOZÁS SZERTARTÁSA 

Püspök:  

Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádko-

zunk: 

Mind:  

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.  
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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. 

Püspök:  

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. 

   Hívek:  Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség  

mindörökké. Ámen. 

Püspök:  

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.  

   Hívek: Ámen. 

Püspök:   Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.  

   Hívek:  És a te lelkeddel. 

Diakónus:  Köszöntsétek egymást a béke jelével.  

   Hívek: Legyen békesség köztünk mindenkor. 
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Mind:  

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. 

Püspök:    

Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. 

Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya. 

Mind: 

Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj,  

hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. 

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS  

Könyörögjünk! 

Urunk, Istenünk, Szent Bertalan apostol ünnepén 

magunkhoz vettük az örök élet zálogát. 

Kérünk, legyen az 

mind jelen, mind eljövendő életünk segítője. 

Krisztus, a mi Urunk által. 

Mind: Ámen. 
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BEFEJEZŐ SZERTARTÁS 

TE DEUM 

Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismérünk. 

Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel. 

Téged minden szép angyalok, Kerubok és Szeráfkarok. 

Egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. 

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy! 

Nagyságoddal telve ég, föld, dicsőséged mindent bétölt. 

Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara. 

Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld. 

Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet. 

Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte. 

Ó Atyánk, téged s mérhetetlen nagy Fölséged. 

S azt, ki hozzánk tőled jött le: Atya igaz Egyszülöttje. 

És áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet. 

Krisztus, Isten Egyszülöttje Király vagy te mindörökre. 

Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál. 

Halál mérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. 

Isten jobbján ülsz most széket: Atyádéval egy fölséged. 

Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. 

Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltónk, maradj vélünk! 

Szentjeidhez végy fel égbe az örökös dicsőségbe! 

Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged! 

Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald! 

Mindennap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. 

Bűntől e nap őrizz minket, és bocsásd meg vétkeinket! 

Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas! 
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Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. 

Te vagy Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. 

 

A Te Deum után az új püspök szól a néphez. 

 

Köszöntés 

 

 

ÁLDÁS ÉS ELBOCSÁTÁS 

Püspök:  Az Úr legyen veletek. 

 Mind:  És a te lelkeddel. 

Püspök:  Legyen áldott az Úr neve. 

 Mind: Most és mindörökké. 

Püspök:  Az Úr a mi segítségünk. 

 Mind: Aki az eget és a földet alkotta. 

Püspök:  Áldjon meg benneteket a mindenható Isten:  

az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 

 Mind: Ámen. 

Diakónus: A szentmise véget ért, menjetek békével.  

 Mind: Istennek legyen hála. 
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