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Ünnepek  
koszorúja 
 
 
Az 
Anyaszentegyház  
ünnepeinket különös figyelemmel és Isten 
iránti szeretettel éli meg. A feltámadás 
ünnepével kezdődően egy csodálatos, 
virágos ünnepi koszorú lelki tagjai leszünk 
mi magunk is Egyházunk ünnepei által. 
 
Feltámadás ünnepe 
És íme, egyszerre csak Jézus jött velük 
szemben, és megszólította őket: „Békesség 
nektek.” Ők pedig odasiettek hozzá, 
leborultak előtte, és átkarolták a lábát. 
Ekkor Jézus így szólt hozzájuk: „Ne 
féljetek!” (Mt. 28.) 
 
Én, a te Istened, teérted lettem a te 
gyermekeddé. Én, az Úr, teérted vettem fel 
a szolgai alakot. Én, aki az egek felett 
vagyok, teérted jöttem a földre és az 
alvilágba. Teérted, az emberért lettem a 
holtak között is a saját erőmből élő 
emberré. Teérted. 
             (Részlet egy ókori szentbeszédből)  
 
Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által 
legyőzted a halált, és kitártad előttünk az 
örökkévalóság kapuját.      (Könyörgés) 
Adjatok hálát az Úrnak, mert jó 
Mert örökké szeret minket.   (Zsoltár 117.) 
Oltalmazz engem, Istenem, 
Mert én benned bízom.      (Zsoltár 15.) 

Békesség nektek! Alleluja. 
 
Urunk mennybemenetele 
Szenvedés után negyven napon át 
megjelent nekik, és beszélt az Isten 
országáról. Aztán szemük láttára 
fölemelkedett, úgyhogy tovább nem 
láthatták. (Apcsel. 1,3) 

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a 
földön, hogy a hit, a remény és a szeretet 
által, amely minket hozzá köt, már vele ott 
nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor 
ott van, velünk is itt van. És mi amikor itt 
vagyunk, vele is ott vagyunk. Ő itt van 
istenségével, hatalmával és szeretetével, 
mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével 
nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta 
való szeretetünkkel mégis ott lehetünk.  

         (Szent Ágoston) 
 
Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk 
szent örömmel, és hadd vigadjunk 
gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, 
Krisztusnak mennybemenetele a mi 
fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő 
eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást 
az egész test, az Egyház, reménységben. 
Krisztus, a mi Urunk által. (Könyörgés) 

Ne nyugtalankodjék szívetek. Alleluja. 
  
Pünkösd ünnepe 
Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid 
szívét, és szereteted tüzét gyújtsd lángra 
bennünk. (antifóna) 
 
Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi 
a Vigasztalót, aki bennünket előkészít 
Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt 
víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy 
kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus 
Jézusban egyek a mennyből alászálló víz 
nélkül… Soha nem teremhetnénk az élet 
gyümölcseit a magától jövő isteni eső 
nélkül.  (Szent Irénusz) 
Nem ti fogtok beszélni, hanem majd 
Atyátok Lelki szól belőletek. Alleluja. 
 
Teremtő Lélek, szállj ránk, 
Ragyogd be lelkünk, tiszta láng, 
Ki alkotsz, éltetsz szíveket, 
Hozd nékik bő kegyelmedet!     (Himnusz) 

Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. 
Alleluja. 
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Szentháromság vasárnap 
Legfőbb Atyának, született Igének,  
Szent Leheletnek – egy Urunknak vallunk. 
Élsz, de a Három s ugyanakkor Egynek 
titka titok marad a világon, 
Ámde az égben téged dicsérőket fényed 
betölti.                               (Himnusz) 
 
A szeretet az Atya, a kegyelem a Fiú, az 
egyesítő erő a Szentlélek.  
Ó, áldott Szentháromság!  
Te vagy a reményünk, üdvösségünk és 
dicsőségünk. 
Ó, áldott Szentháromság! (antifóna) 
 
Mindenható Atyánk, ismerje meg 
mindenki, hogy te, az Ige és a Szentlélek 
egy vagytok – és benned, az egyetlen 
Istenben higgyenek, reméljenek, téged 
szeressenek!              (Fohász)  

Dicsérjétek Istenünket! Alleluja 
 
Úrnapja 
Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe 
Amikor az Úr megtörte a kenyeret, 
tanítványai felismerték őt. Alleluja 
Angyalok eledelével tápláltad népedet, 
mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja. 
 
Urunk, te vagy az út, te vagy az igazság, te 
vagy a világ élete. 
Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék az 
örök élet forrásából.           (antofóna) 
 
Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és 
minden gyönyörűséggel teljes vendégség! 
Lehet-e valami is ennél drágább 
vendégség?  - magát Krisztust, a valóságos 
Isten kapjuk eledelül. Van-e ennél a 
szentségnél csodálatosabb dolog? 
Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen 
eltörli bűneinket, és szívünket teljesen 
eltölti mennyei adományaival. 
Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért 
és holtakért, hogy mindenki javára legyen, 

hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére 
alapította.               (Aquinói Szent Tamás) 
Krisztus mindnyájunkat meghív 
asztalához, ahol testét és vérét adja a világ 
életéért. Krisztus, égi Kenyér, adj nekünk 
örök életet!              (Fohász) 

Odalépek Isten oltárához. Alleluja 
 

SZŰZ MÁRIA HÓNAPJA: MÁJUS 
Május napjaiban katolikus 
templomainkban felhangzik a rózsafűzér 
imádság és lorettoi litánia Szűz Máriát 
megszólító és dicsőítő szép szavai – Égi 
Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy anyai 
szeretetével vezessen minket Szent Fiához, 
Krisztushoz. 
 
Boldog vagy Mária, mert hitted, hogy 
beteljesedik benned mindaz, amit az Úr 
mondott neked.       (Magnifiákát-antifóna) 
 
Anyai szeretetével gondoskodik Fiának 
testvéreiről, akik még zarándokúton 
vannak, sok veszedelemben és bajban, 
amíg el nem érkeznek a boldog hazába. 
Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az 
Egyházban Szószólónak, Segítőnek, 
Oltalmazónak, Közvetítőnek.(Lumen gen.) 
Mária tehát, aki Krisztus anyja, egyben a 
mi bölcsességünk anyja, megigazolásunk 
anyja, megszentelődésünk anyja, 
megváltásunk anyja is.   (Szent Elréd apát) 
 
Tengernek csillaga, Isten édesanyja, 
Üdvöz légy, mindig szűz, menny boldog 
kapuja!            (Himnusz) 
 
Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, 
hogy mi, a te híveid, akik a Boldogságos 
Szűz Mária oltalmában örvendezve 
bízunk, anyai közbenjárására minden 
rossztól megszabaduljunk itt a földön, és 
az örök élet örömére eljussunk a mennybe. 
Amen.           Készült az imaórák liturgiája 
c.könyv alapján - Összeállította: B.Betti 


