VIRÁGVASÁRNAP

III.

SZENT LITURGIA
Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj
rajtunk!
Amen.
Mennyei Király, Vigasztaló, / igazságnak Lelke, / ki mindenütt
jelen vagy / és mindeneket betöltesz, / minden jónak kútfeje / és az
életnek megadója, / jöjj el és lakozzál mibennünk, / és tisztíts meg
minket minden szennytől, / és üdvözítsd, Jóságos, /’ a mi lelkünket!
Szent Isten, szent Erős, / szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!
(háromszor)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! / Urunk, tisztíts meg bűneinktől! / Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! / Szent, tekintsd és
gyógyítsd meg betegségeinket / a te nevedért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
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!
Tropár 1. hang
Az általános feltámadást / kínszenvedéseid előtt velünk elhitetni
akarván, / Lázárt támasztottad föl halottaiból, Krisztus Istenünk. /
Azért mi is, mint ama gyermekek, / a győzelem jelvényét viselve, /
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néked, mint a halál legyőzőjének kiáltjuk: /’ Hozsánna a magasságban, áldott, aki az Úr nevében jő.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!
Tropár 4. hang
Veled temetkezvén el a keresztségben, Krisztus Istenünk, / a halhatatlan életre is / méltókká lettünk a te feltámadásod által; / miért
is örömmel kiáltjuk: / Hozsánna a magasságban, /’ áldott, aki az Úr
nevében jő.
Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
Konták 6. hang
Ki az égben királyi széken, / a földön pedig a vemhén hordoztattál, Krisztus Isten, / az angyalok dicséretét és a gyermekek hódolatát fogadtad, / kik kiálták néked: /’ Áldott vagy te, ki eljöttél Ádámot
feltámasztani!

Apostol: Fil 4,4-9
Testvéreim! Örüljetek az Úrban mindenkor! Újra csak azt mondom, örüljetek! Jóságotokat hadd ismerje mindenki! Az Úr közel
van. Ne aggódjatok semmiért, hanem kéréseteket minden imádságban és könyörgésben hálaadással terjesszétek Isten elé! Akkor Isten
békessége, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket
és elméteket Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvérek, arra
irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami becsületes, ami tiszta, ami szeretetre– és dicséretre méltó, ami erényes
és magasztos! Amit tőlem tanultatok és elfogadtatok, hallottatok és
láttatok, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!

Evangélium: Jn 12,1-18
Hat nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár volt,
a halott, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki
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és Márta felszolgált; de Lázár is azok közt volt, akik együtt ültek az
asztalnál. Mária ekkor vett egy font valódi nárduszból készült, drága olajat, megkente vele Jézus lábát, és megtörölte a lábát saját hajával; a ház pedig betelt a kenet illatával. Erre tanítványainak egyike,
Iskarióti Simon Júdás, aki el akarta őt árulni, ezt mondta: „Miért
nem adták el ezt az olajat háromszáz dénárért, és miért nem adták
a szegényeknek?” De ezt nem azért mondta, mintha a szegényekre
lett volna gondja, hanem mert tolvaj volt, és nála volt az erszény, az
abba tett pénzt pedig eltulajdonította. Jézus erre így szólt: „Hagyd
őt békén, hiszen temetésem napjára tartogatta azt! Szegények
ugyanis mindig lesznek veletek, én viszont nem leszek mindig veletek.” Amikor a zsidók nagy sokasága megtudta, hogy ott van, odamentek, nemcsak Jézus miatt, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott halottaiból. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt
is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda, és hittek Jézusban. Másnap az ünnepre érkező népsokaság, amikor meghallotta,
hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat tartva kivonult eléje, és
kiáltozott: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön, Izrael királya!”
Jézus pedig talált egy szamárcsikót, felült rá, amint az Írás mondja:
„Ne félj, Sion leánya! Íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai ezt először nem értették, de amikor megdicsőült Jézus, visszaemlékeztek, hogy ami róla meg volt írva, azt tették vele. Tanúságot
tett pedig a nép, amely vele volt, amikor Lázárt előhívta a sírból és
feltámasztotta őt halottaiból. Azért is vonult ki eléje a tömeg, mert
hallották, hogy ezt a csodajelet vitte végbe.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!
Szent atyáink imái által, Úr Jézus Krisztus Istenünk, könyörülj
rajtunk!
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