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Függelék a 2020. március 30-án adott dekrétumhoz (Prot.N. 156/20)

Járvány idejére

Ez  a  szentmise  a  Különféle  szükségletekben  mondható  misékre  és  könyörgésekre
vonatkozó rubrikák szerint végezhető bármely napon, kivéve a főünnepeket, az adventi, a
nagyböjti  és  a  húsvéti  idő  vasárnapjait,  Húsvét  Nyolcadának  napjait,  Halottak  napját,
Hamvazószerdát és a Nagyhét napjait.

BEVEZETŐ ÉNEK  vö. Iz 53,4 
A mi betegségeinket az Úr viselte,
és a mi fájdalmaink ránehezedtek.

KÖNYÖRGÉS
Mindenható örök Isten,
minden veszélyben egyetlen oltalom,
te meghallgatod a szorongattatásban hittel 
    hozzád könyörgő gyermekeidet.
Tekints ránk kegyes jóindulattal.
Adj a megholtaknak örök nyugalmat, a síróknak vigasztalást,
a betegeknek gyógyulást, a haldoklóknak békét.
Erősítsd meg a testvéreik egészségéért dolgozókat.
Add a bölcsesség lelkét a közügyek irányítóinak.
Gyullaszd fel lelkünkben a jóakaratot mindenki iránt,
hogy mindannyian dicsőíthessük a te szent nevedet.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által,
aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben,
Isten mindörökkön örökké.

FELAJÁNLÓ KÖNYÖRGÉS
Fogadd el, Urunk, 
a mai veszélyhelyzetben neked felajánlott adományokat,
és tedd, kérünk, hogy mindenható erőd által
az egészség és béke forrásává váljanak.
Krisztus, a mi Urunk által.



ÁLDOZÁSI ÉNEK Mt 11,28
Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok,
s akik terhet hordoztok,
én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr.

ÁLDOZÁS UTÁNI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, megkaptuk tőled
az örök élet orvosságát.
Engedd, kérünk, hogy e szentség által
a mennyei oltalom teljességének örvendhessünk.
Krisztus, a mi Urunk által.

AD LIBITUM KÖNYÖRGÉS A NÉP FELETT
Istenünk, benned bízók védelmezője,
áldd meg, üdvözítsd és oltalmazd népedet,
hogy a bűnöktől szabadon, és az ellenségtől biztonságban,
mindenkor megmaradhasson szeretetedben.
Krisztus, a mi Urunk által.

Olvasmányok

A szentmise olvasmányai a különféle szükségletekben és a votív misékben c. könyvből:

1. olvasmány: 268. old. 2. szám (Siralm 3,17-26)
Válaszos zsoltár: 273. old. 1. szám (Zsolt 79,2ac és 3b. 5-7)

Vagy
1. olvasmány: 271. old. 2. szám (Róm 8,31b-39)
Válaszos zsoltár: 274. old. 3. szám (Zsolt 122,1-2a. 2cd. 3-4)

Evangélium előtti verzikulus vagy alleluja: 275. old. 2. szám (2Kor 1,3b.4a)

Evangélium: 276. old. 2. szám (Mk 4,35-41)


