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Celebrálja:
Főtisztelendő Dr. Ternyák Csaba egri érsek
Koncelebrál:
a Jászságban született és
annak területén szolgáló papság
Közreműködnek:
Jászfényszaru Egyházközség Énekkara
és a
IV. Béla Katolikus Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola diákjai
Bevezető ének:
Isten hozta (Hozs.258 1-2 versszak)
1. Isten hozta hív nyájához a főpásztort
és Atyát, Kinek lelkünk kormányzását
Az Úr Jézus adta át, Hogy általa
szent kegyelme Árasztassék a hívekre,
Úgy, amint ô egyházában Mindörökre rendelte
2. Jézus, te vagy a szegletkő, Mely fölött az
oszlopok Apostoli egyházadban
A fölszentelt főpapok. Adj erőt főpásztorunknak: Atyja legyen mindnyájunknak.
És jó harcot harcolhasson Javára egyházunknak.
Köszöntőt mond: Kiss Gábor a jászfényszarui egyházközség plébánosa
Vers: Kotán Eszter diákpolgármester
Mise kezdőének:
Zeng a harang (Hozs. 232 1 versszak)
(Kezdetre)
Zeng a harang hívó szóval e szép ünnep reggelén,

Összegyűltünk oltárodnál, Kél szívünkben új remény.
Földi bajban, gyötrelemben Tűnik, múlik életünk:
Áldozatod erejében Új életre ébredünk.
Uram irgalmazz…
Szentlecke
Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből 8, 31 b-39
Sem élet, sem halál nem szakíthat el minket Isten szeretetétől.
Testvéreim! Ha Isten velünk ki ellenünk? Aki nem kímélte saját Fiát, hanem
mindnyájunkért áldozatul adta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt
mindent?
Ki emel vádat Isten választottai ellen? Isten, aki a megigazulást adta? Ki ítél
el? Krisztus Jézus, aki meghalt, sőt fel is támadt, és az Isten jobbján
közbenjár értünk?
Ki szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől? Nyomor vagy szükség?
Üldöztetés vagy éhínség? Ruhátlanság, életveszély vagy kard? Amint írva
van: „Teérted irtanak mindennap bennünket, és úgy tekintenek minket, mint
a leölésre szánt juhokat.”
De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket.
Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem
magasság, sem mélység, sem egyéb teremtmény el nem szakíthat bennünket
Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van.
Ez az Isten igéje.
(Lovászné Török Magdolna iskolaigazgató)
Zsoltár (férfiak kórus) 123, 2-3. 4-5. 7 b-8 7b. tónus.
V: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
7 a. vers
E: Ha nem lett volna velünk az Úr, * amikor az emberek ránk támadtak,
akkor elevenen elnyeltek volna, * úgy fellángolt haragjuk ellenünk.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
E: Elnyelt volna minket akkor a víz + a zuhatag elsodorta volna életünket,
* elragadtak volna a tajtékzó hullámok.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából

E: A vadászháló szétszakadt, * és mi szabadok lettünk.
Az Úr a mi segítségünk, * aki az eget és a földet alkotta.
H: Lelkünk megmenekült, mint a madár * a vadászok hálójából.
Alleluja
Alleluja. 7. szám.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, * mert övék a mennyek
országa. MT 5, 10 7 b. tónus.
Alleluja.
Evangélium
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből 24, 4-13
Nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket.
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket! Sokan jönnek ugyanis
majd az én nevemben, és azt mondják: >> Én vagyok a Krisztus <<, és
sokakat megtévesztenek. Háborúkról fogtok majd hallani és háborús
hírekről. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek: ezeknek be kell következnie, de ez
még nem a vég. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség,
dögvész és földrengés lesz itt is, ott is. De ez még csak kezdete a
gyötrelemnek. Szorongattatásban lesz részetek, sőt megölnek benneteket, s
nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. Sokan eltántorodnak a hittől,
elárulják és gyűlölik majd egymást. Sok hamis próféta lép majd fel, és sokakat
tévedésbe ejtenek. A gonoszság elhatalmasodásával sokakban kihűl a
szeretet. Aki azonban mindvégig kitart az üdvözül.”
Ezek az evangélium igéi.
Egyetemes könyörgés
31.
A Vértanúkról
Pap: Imádkozzunk, testvérem, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz aki a
vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az
áldozatvállalás magasztosságát!
Lektor:

1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd
meg népedet az igaz hitben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg
az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add hogy az
élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
4. Vértanúidért akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben
add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
5. Vértanúidért akik együtt uralkodnak veled, fogadd be
(N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
Pap: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire
gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg
nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol midörökkön-örökké.
Hívek: Ámen.
(Dr. Kocsis András világi elnök)
Felajánlásra
5. Mit adhatok, szegény bűnös? Szívemből csak bűn fakad.
Te vagy értünk, Üdvözítőnk a szeplôtlen áldozat.
A halandó mindig újra megtetézi vétkeit,
Nem ajánlhat elégtételt, hogyha Jézus nem segít.
6. De az oltár fehér gyolcsán újul egyre áldozat:
Bűneinkért felajánlod, édes Jézus, magadat.
S hogyha vétkünk sokasága ezerannyi volna még:
Áldozatod tiszta lángján vétkünk szennye mind elég.
Szent vagy…
Miatyánk…
Isten báránya…
Áldozási ének
Közreműködnek: IV. Béla Katolikus Általános Iskola és aAlapfokfokú
Művészeti Iskola tanulói

Itt vagyok most jó uram
Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal.
Tudod, sokszor hívtalak,de ma másképp szól e hang
mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök: figyelj rám,
csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám!
Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad, hiszen
mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy
Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad és éneklem,
hogy áldott légy Uram!
Ismét térden állok én, s tudom hogy hallgatsz rám.
Bár sokszor hideg szavakat szól kopott és halk imám,
De most el kell, hogy mondjam egyszer, amit oly
rég szeretnék, hogy szeretlek, a szívem csak tiéd!
Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad, hiszen
mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy!
Szeretlek, ó Uram, hálám szívemből fakad, és
éneklem, hogy áldott légy Uram!
Kéne már egy új tavasz
Kéne már egy új tavasz, egy szebb és jobb világ,
hol gyermekhangok nyomják el a fegyverek zaját,
hol nincs könny, fájdalom, ne gondold, hogy álmodom!
Új világ virrad ránk egy hajnalon!
/: Egy új világ, egy szebb jövő, emeld fel arcod, kételkedõ! :/
Refrén: Tégy, hogy ne legyen ez álom,
béke legyen a világon, tárd ki szíved a reménynek,
legyen új föld és új ég!
Sok millió koldus-szívet hord hátán e föld!

Millió szem csillogása fénytelenné tört!
Nincs remény, gondolod, a változást csak álmodod,
csüggedők hangja szól, de tudod jól:
/: Egy új világ, egy szebb jövő, vár majd reád kételkedő! :/
Kicsiny kis fényemmel
Kicsiny kis fényemmel.
Világítani fogok.
Kicsiny kis fényemmel.
Világítani fogok.
Kicsiny kis fényemmel.
Világítani fogok.
Áldom őt minden nap és mindenhol.
Senki sem állíthat meg.
Világítani fogok.
Senki sem állíthat meg.
Világítani fogok.
Senki sem állíthat meg.
Világítani fogok.
Áldom őt minden nap és mindenhol.
Így teszek míg Jézus jön.
Világítani fogok.
Így teszek míg Jézus jön.
Világítani fogok.
Így teszek míg Jézus jön.
Világítani fogok.
Áldom őt minden nap és mindenhol.

Panis Angelicus
Előadja: Szabó Krisztina énekművész
Közreműködik: Molnár Tamás egyházzenész, kántor-karnagy
A szentmise celebrálását megköszöni a főpásztornak:
Győriné dr. Czeglédi Márta Jászfényszaru polgármestere
Ave Maria
Előadja: Szabó Krisztina énekművész
Közreműködik: Molnár Tamás egyházzenész, kántor-karnagy
Kivonulásra
Isten hazánkért (Hozs. 293 1-4.versszak)
1. Isten, hazánkért térdelünk elôdbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed.
2. István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!
3. Szent Erzsébetbôl hôs szeretet árad.
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony.
4. Ránk bűnösökre minden verés ráfér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hôsök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!

