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Az Egyház mint jó édesanya feladatának tartja, hogy iste-
ni vőlegényének üdvösséget szerző művét az év folyamán 
meghatározott napokra szétosztva, szent emlékezéssel 
ünnepelje. Minden héten vasárnap, az Úr napjának neve-
zett napon megemlékezik az Úr föltámadásáról, melyet az 
esztendőben egyszer, a legnagyobb ünnepen, húsvétkor az 
Ő boldog szenvedésével együtt ünnepel.

Az esztendő folyamán pedig Krisztus egész misztériu-
mát kibontja a megtestesüléstől és a születéstől kezdve a 
mennybemenetelen és pünkösdön át az Úr boldog remény-
nyel várt eljöveteléig.

A megemlékezés a megváltás misztériumait az időben 
megjeleníti, s ezáltal az Úr erényeinek és érdemeinek gaz-
dagságát föltárja a híveknek, hogy meríthessenek belőle és 
betelhessenek az üdvösség kegyelmével.

(sacrosanctum concilium, 102.)
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Rövidítések:

ált.  általános
ant.  antifóna
áril  általános rendelkezések az imaórák liturgiájá-

ról (in.: Az Imaórák Liturgiája, i. kötet, Bp.:  
szit, 2014) 

Bi.  Befejező imaóra (Completorium)
cic  az egyházi törvénykönyv (Codex Iuris 

Canonici)
d direktórium 
e  nem kötelező emléknap (memoria ad libitum) 
E  kötelező emléknap (memoria) 
ed.  esti dicséret (Vesperae) 
ESZ  Egyetemes Szabályok a liturgikus évről és nap-

tárról (in.: Misekönyv, 77–83. old.)
FÜ  főünnep (sollemnitas) 
KF  Kiegészítő Füzet az Imaórák Liturgiájához és a 

zsolozsmáskönyvhöz (Bp. szit, 2008) (ennek  
anyaga a zsolozsmáskönyv új kiadásába már 
beépítésre került)

ni.   napközi imaóra (Hora media)
oi.  olvasmányos imaóra (Officium lectionis)
olv.  olvasmányok 
pref.  prefáció 
Ps  Paschalis sollemnitatis (Körlevél a húsvéti  

ünnepek előkészítéséről és megünnepléséről.  
római dokumentumok XXi. Bp.: szit, 2002)

rd.   reggeli dicséret (Laudes matutinae) 
rMár  a római Misekönyv általános rendelkezései  

(Bp.: szit, 2009)
szo  a szentmise olvasmányai: a szentek miseol-

vasmányai (Bp.: szit, 2001)
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szm.  a szentnek megfelelő prefáció, abban az eset-
ben, amikor egy szentről több prefáció közül  
választhatunk (pl.: ha a szent vértanú is és  
lelkipásztor is). 

úszM  újabb szentek Miseszövegei i. (Bp.: szit, 2006)
ü  ünnep (festum) 
v.  vagy 
zsh.  zsoltárhét
zso  zsolozsma (Liturgia Horarum)

Változó Ünnepek 2018–2019-ben:

advent i. vasárnapja:  dec. 2. 
hamvazószerda:  márc. 6. 
húsvét:  ápr. 21.  
urunk mennybemenetele:  jún. 2. 
Pünkösd:  jún. 9. 
szentháromság vasárnapja:  jún. 16. 
krisztus szent teste és Vére (úrnapja):  jún. 23. 
Jézus szent szíve:  jún. 28. 
krisztus, a mindenség királya:  nov. 24. 
advent i. vasárnapja:  dec. 1. 

a vasárnapi olvasmányok sorozata a misében: c
az évközi hétköznapok olvasmánya: i. 
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Világnapok, könyörgőnapok  
És megemlékezések:

jan. 1. újév 
– a béke világnapja

jan. 20. elvándorlók és Menekültek világnapja
febr. 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony

– szerzetesi hivatásokért
febr. 11. a betegek világnapja
márc. 3. A nagyböjtöt megelőző vasárnap 

– A világ éhezőiért
márc. 13. Pápaválasztási évforduló,  

mise a szentatyáért
ápr. 28. április utolsó vasárnapja 

– Jó termésért (Búzaszentelő)
máj. 12. húsvét iV. vasárnapja  

– papi hivatásokért
máj. 26. húsvét Vi. vasárnapja 

– tömegtájékoztatási világnap
szept. 29. szeptember utolsó vasárnapja

– a szentírás vasárnapja
okt. 6. Október első vasárnapja

– terménybetakarítási ájtatosság
okt. 20. Október utolsó előtti vasárnapja 

– Missziós vasárnap
nov. 17. évközi 33. vasárnap

– szegények világnapja
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Országos gyűjtések:

febr. 24. február utolsó vasárnapja
– katolikus iskolák javára

ápr. 7. nagyböjt 5. vasárnapja
– szentföld javára

jún. 30. Szent Péter és Pál főünnepe utáni vasárnap 
– Péter-fillér gyűjtés

okt. 20. Október utolsó előtti vasárnapja
– Missziók javára

nov. 24. Szent Erzsébet ünnepét követő vasárnap
– karitász javára

Parancsolt ünnepek:

dec. 25.  – karácsony
jan. 1. – Szűz Mária, Isten Anyja
jan. 6.  – urunk megjelenése (Vízkereszt)
aug. 15.  – Szűz Mária mennybevétele 
 (nagyboldogasszony)
nov. 1.  – Mindenszentek

Az Imaapostolság imaszándékai 2018–2019-re:

2018 
deceMBer – evangelizációs 
A hit továbbadásának szolgálatáért: hogy azok, akik a 
hit továbbadásának szolgálatában állnak, a kultúrákkal 
való párbeszédben megtalálják ehhez a megfelelő nyel-
vezetet.
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2019 
Január – evangelizációs
A fiatalokért: Imádkozzunk a fiatalokért, különösen a la-
tin-amerikaiakért, hogy Mária példáját követve és az úr 
hívására válaszolva hirdessék az evangélium örömét a vi-
lágnak.

feBruár – egyetemes  
Az emberkereskedelem áldozataiért: imádkozzunk, hogy 
az emberkereskedelem, a kényszerprostitúció és az erő-
szak áldozatait jó szívvel fogadjuk be és karoljuk fel tár-
sadalmunkban.

Március – evangelizációs
A keresztény közösségek jogainak elismeréséért: imád-
kozzunk, hogy a keresztény közösségek – különösen 
azok, amelyek üldöztetést szenvednek –, érezzék krisztus 
közelségét és jogaikat tartsák tiszteletben.

áPrilis – egyetemes 
A háborús övezetben dolgozó orvosokért és munkatársa-
ikért: imádkozzunk a háborús övezetekben dolgozó or-
vosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják 
azért, hogy mások életét megmentsék. 

MáJus – evangelizációs
Az Egyházért Afrikában: imádkozzunk az afrikai egyhá-
zért, hogy elkötelezett tagjain keresztül afrika népei kö-
zött az egység kovászává váljon, és a remény jele lehessen 
e földrész számára.

Június – evangelizációs 
A papokért: Imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alá-
zatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorskö-
zösséget a legszegényebbekkel.
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Július – egyetemes 
Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért: imádkoz-
zunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók 
becsületesen végezzék munkájukat, és így ne a világot át-
szövő igazságtalanságé legyen az utolsó szó. 

augusztus – evangelizációs 
A családokért: imádkozzunk, hogy a családok imádságuk 
és szeretetteljes életük révén mindjobban az „igazi embe-
ri növekedés iskoláivá” váljanak.

szePteMBer – egyetemes 
Az óceánok védelméért: imádkozzunk, hogy a politiku-
sok, tudósok és közgazdászok együtt munkálkodjanak a 
világ tengereinek és óceánjainak megmentéséért.

októBer – evangelizációs 
Az Egyház missziós megújulásáért: imádkozzunk, hogy 
a szentlélek kiáradása új missziós tavaszt ébresszen az 
egyházban.

noVeMBer – egyetemes
A Közel-Kelet békéjéért: imádkozzunk, hogy a párbeszéd, 
az egymásra találás és a megbékélés szelleme hassa át a 
Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek 
együtt. 

deceMBer – egyetemes
A kicsinyek jövőjéért: imádkozzunk, hogy minden ország 
elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a 
legfiatalabbak – különösen a szenvedők – jövőjét priori-
tásként kezeljék.
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A Direktóriumról

Baloldalt, a misék leírása előtt a Direktórium a napi litur-
gikus színt jelzi.

az egyes napoknál jobbra igazítva találjuk a gyászmi-
sék (gy) illetve a rituális, valamint a különféle alkalmakra 
szóló és votív misék (V) mondásának lehetőségét (figye-
lembe véve a Misekönyv előírásait is). Az elsőcsütörtöki, 
elsőpénteki és elsőszombati votívmisék mondásában is 
ezek adnak eligazítást. 

ezeket a rMár, 372. 373–374. 376. 380–381. pontja sza-
bályozza.

gy0 V0 - semmilyen gyászmise nem 
mondható.
- rituális mise nem mond-
ható. 
- Votív, valamint a különféle 
alkalmakra szóló misék nem 
mondhatók.

- Parancsolt főünnepek 
- advent, nagyböjt és 
  húsvét vasárnapjai 
- nagycsütörtök és 
  a szent háromnap

gy1 V0 - temetési mise mondható.
- rituális mise nem mondha-
tó (figyelembe véve az egyes 
rituális misék előírásait is).
- Votív, valamint a különféle 
alkalmakra szóló misék nem 
mondhatók.

- nem parancsolt 
  főünnepek
- halottak napja
- hamvazószerda
- nagyhét i. 
  (hétfő, kedd, szerda)
- húsvét nyolcada  
alatti napok
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gy1 V1 - temetési mise mondható.
- rituális mise mondható.
- az ordinárius rendeletére 
vagy engedélyével „valamely 
súlyosabb szükség idején vagy 
megfelelő lelkipásztori okból 
mondható” különféle alkal-
makra szóló vagy votív mise.

- ünnepek
- karácsony és az  
évközi idő vasárnapjai

gy2 V1 - Végezhető gyászmise a ha-
lálhír vétele után, vagy az elte-
metés alkalmával, vagy az első 
évfordulón.
- rituális mise mondható.
- az ordinárius rendeletére 
vagy engedélyével „valamely 
súlyosabb szükség idején vagy 
megfelelő lelkipásztori okból 
mondható” különféle alkal-
makra szóló vagy votív mise.

- advent köznapjai 
dec. 17 és 24 között
- karácsony nyolcada
alatti köznapok
- nagyböjt köznapjai

gy2 V2 - Végezhető gyászmise a 
halálhír vétele után, vagy az 
el-temetés alkalmával, vagy az 
első évfordulón.
- komoly igény vagy lelkipász-
tori érdek alapján a templom-
igazgató vagy a miséző pap 
megítélése szerint vehetők a 
különféle alkalmakra szóló és 
votív misék.

- (Kötelező) emlékna-
pok
- advent köznapjai 
  dec. 16-ig
- Karácsonyi idő köz-
napjai jan. 2-től
- Húsvéti idő köznapjai

gy3 V3 - Megemlékező gyászmisék is 
végezhetők.
- a votív és különféle alkal-
makra szóló misék szabadon 
vehetők.

- Évközi idő köznapjai
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a † kereszt a napi mise előtt a „pro populo” vagy „ad 
intentionem Ordinarii” mondandó miséket jelzi a plébá-
nosok, illetve azok számára, akikre a jog szerint vonatko-
zik (cic, 534.).

Az egyes pénteki napoknál a kereszt (†) bűnbánati 
napot, a két kereszt (††) a hústilalmi napokat, a három 
kereszt (†††) a szigorú böjti napokat jelzi.

A hatályos egyházfegyelmi előírások alapján (CIC, 
1249–1253; a Magyar katolikus Püspöki kar 1966. Xii. 13-i 
rendelkezése, vö.: Bűnbánat és Oltáriszentség. Szertar-
táskönyv. Budapest: 1976, 318.) ez a következőket jelenti: 
„böjt és hústilalom (=szigorú böjt) van hamvazószerdán 
és nagypénteken; hústilalom csupán a nagyböjti pénte-
keken kötelező; az év többi péntekjén vagy a hústól való 
tartózkodással, vagy az irgalmas szeretet, illetve a jámbor 
áhítat valamely gyakorlatával kell a bűnbánati napot meg-
tartani. Általában felmentés van a bűnbánati nap tartása 
alól a kötelező ünnepeken kívül a következő egyházi vagy 
világi ünnepeken: február 2., március 25., május 1., augusz-
tus 20., szeptember 8., december 24., december 31. Ezekhez 
járul október 23. mint állami ünnep.” 

A napi liturgiára vonatkozó leírásokat követően jelöl-
jük, ha egy egyházmegyében a főpásztor megválasztá-
sának, vagy egykori megyéspüspök halálnak évfordulója 
van (ez utóbbit † jelzi a név előtt). Az elhunyt főpásztorok 
halálának évfordulóját húsz évre visszamenőleg jelöljük.

Imádkozzunk a főpásztorokért az egyetemes könyör-
gésekben.

a Direktóriumban minden nap miseolvasmányainak 
jelzését megtaláljuk, a válaszos zsoltár kivételével. Vasár-
nap, főünnep, illetve ünnep esetén a saját olvasmányokat, 
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szentek emléknapjain viszont – hacsak nincsenek a szen-
tet megemlítő saját olvasmányok – a köznapiakat tüntet-
tük fel (előnyben részesítve a folyamatos olvasást).

az egész hét olvasmányrendjét közöljük, mivel „ha [...] 
a folyamatos olvasást főünnep, ünnep vagy különleges 
alkalom szakítja félbe, szabad a papnak, figyelembe véve 
az olvasmányok egész heti rendjét, vagy a következőkhöz 
csatolni a kimaradt részt, vagy pedig eldönteni, hogy me-
lyik szöveget részesítse előnyben.” (rMár, 358.)

a miseolvasmányok szentírási hivatkozásainak feltün-
tetésekor a MkPk megbízásából kiadott, hatályos szer-
tartáskönyvek hivatkozásait követtük (A Szentmise Ol-
vasmányai:  „B” év vasárnapjaira és a főbb ünnepekre [Bp.: 
szit, 1991]; A Szentmise Olvasmányai: Hétköznapokra i. 
[Bp.: szit, 1997]; Hétköznapokra II. [Bp.: szit, 1998]; A 
Szentmise Olvasmányai: A szentek miseolvasmányai [Bp.: 
szit, 2001]; Újabb Szentek Miseolvasmányai [Bp.: szit, 
2006]). e kiadások az Ordo Lectionum Missae (editio 
typica altera, libreria editrice Vaticana, 1981) alapján ké-
szültek.

a Direktóriumban közölt hivatkozási számok eltérhet-
nek egyes magyar fordítású Bibliák számozásától attól 
függően, hogy az adott Szentírás milyen számozást kö-
vet. olvasmányoskönyveink (a zsoltárok könyvén kívül) 
a Neovulgáta beosztását veszik alapul.  a Direktórium az 
Ordo Lectionum Missae alapján feltünteti azokat az elté-
réseket, amelyek a neovulgáta, illetve a görög vagy héber 
források eltérő számozásából fakadnak.

amennyiben egy olvasmánynak rövidebb és hosszabb 
változata is van, mindkettőt jelezzük.
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A LITURGIKUS NAPOK TÁBLÁZATA
- ünneplésük rangsora szerint −

I.
1. urunk szenvedésének és feltámadásának húsvéti 

szent háromnapja.
2. urunk születése (karácsony), urunk megjelenése 

(Vízkereszt), urunk mennybemenetele és Pünkösd.  
advent, nagyböjt és húsvét vasárnapjai.  
hamvazószerda.  
Nagyhét köznapjai hétfőtől Nagycsütörtökig bezáró-
lag.  
húsvét nyolcadának napjai.

3. Az Úrnak, a Boldogságos Szűz Máriának, és az általá-
nos naptárba felvett szenteknek főünnepei.  
halottak napja.

4. A saját főünnepek, mégpedig:
a) a hely, a helység, a város fővédőszentjeinek főün-

nepe;
b) a templom felszentelésének, illetve felszentelési 

évfordulójának főünnepe.
c) a templom Címének (titulus) főünnepe.
d) a szerzetesrend vagy szerzetestársulat címének, 

alapítójának, fővédőszentjének főünnepei.

II.
5. urunk ünnepei, amelyek az általános naptárban ta-

lálhatók.
6. A karácsonyi idő és az évközi idő vasárnapjai.
7. A Boldogságos Szűz Mária és a szentek általános nap-

tárban található ünnepei.
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8. a saját ünnepek, mégpedig:
a) az egyházmegye fővédőszentjének ünnepe,
e) a székesegyház felszentelési évfordulójának  

ünnepe,
f) a vidék, a tartomány, a nemzet, a nagyobb földraj-

zi egység fővédőszentjének ünnepe.
g) a szerzetesrend vagy a szerzetestársulat, illető-

leg szerzetesi tartomány címének, alapítójának, 
fővédőszentjének ünnepe, a 4. pont előírásainak 
szemmeltartásával.

h) a templom egyéb saját ünnepei,
i) más olyan ünnepek, amelyek fel vannak tüntetve 

az egyházmegye, a szerzetesrend vagy szerzetes-
társulat naptárában.

9. Advent köznapjai december 17-től 24-ig bezárólag.  
A Karácsony nyolcadába eső napok.  
nagyböjt köznapjai.

III.
10. Az általános naptár kötelező emléknapjai.
11. A saját kötelező emléknapok, mégpedig: 

a) a hely, az egyházmegye, a vidék vagy tartomány, 
a nemzet, a nagyobb földrajzi egység, a szerzetes-
rend, illetve a szerzetestársulat és szerzetesi tarto-
mány társvédőszentjei,

b) azok a kötelező emléknapok, amelyeket az egy-
házmegye, a szerzetesrend vagy a szerzetestársu-
lat naptárai tartalmaznak.

12. tetszés szerinti emléknapok. Megtarthatók a táblázat 
9. pontjában felsorolt napokon is, mégpedig a misére 
és a zsolozsmára vonatkozó általános rendelkezé-
sekben leírt sajátos módon.  
ugyanezen az alapon mint tetszés szerinti emlékna-

direktórium 2019 NEW 7.indd   15 2018.08.03.   19:55:56



16

pok ünnepelhetők azok a kötelező emléknapok, ame-
lyek nagyböjt köznapjaira esnek.

13. advent köznapjai december 16-ig bezárólag.  
A karácsonyi idő köznapjai január 2-től Vízkereszt 
utáni szombatig.  
A húsvéti idő köznapjai a Húsvét nyolcada utáni hét-
főtől kezdve a Pünkösd előtti szombatig bezárólag. 
Az évközi idő köznapjai.

Ha ugyanazon napra több ünneplés is esnék, az marad 
meg, amelyik a liturgikus napok táblázatán előbb áll. De a 
rangelsőséget élvező liturgikus nap által akadályozott fő-
ünnep kerüljön át a legközelebbi olyan napra, amely men-
tes az elsőbbségi táblázatban az 1–8. számnál megjelölt 
ünneplésektől, szem előtt tartva azt is, ami „Az egyházi 
év szabályai” 5. számnál elő van írva. Az egyéb ünneplések 
abban az esztendőben elmaradnak. 

Ha pedig egyazon napon kellene elmondani a napi zso-
lozsma Esti dicséretét és a következő nap I. Esti dicséretét, 
akkor előjogot az az Esti dicséret élvez, amelyik előbb áll a 
liturgikus napok táblázatán; egyenrangúság esetén pedig 
az aznapi Esti dicséret.

(Misekönyv, 84–85. old.)
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Bevezetés

általában minden nap az aznapra jelzett zsolozsmát és 
misét kell végezni. amely napon két vagy több zsolozs-
mát jelez a Direktórium, bármelyik végezhető tetszés 
szerint. az egyes egyházmegyék külön ünnepeit, illetve 
zsolozsmáit az illető egyházmegyében zsolozsmára köte-
lezetteknek kell végezniük. az általános vagy az egyház-
megye külön kalendáriumától csak a templom címének 
napján (búcsúnap) van eltérő zsolozsma, amennyiben az 
egyébként nem főünnep.

A templom címének ünnepe az illető templomban fő-
ünnep (sollemnitas). ha a liturgikus napok táblázatá-
nak első három pontjában említett napok valamelyikére 
esne, a legközelebbi, nem akadályozott napra kerül áthe-
lyezésre. egyébként saját napján üljük meg.

a templom címének napján ünnepi zsolozsmát kell vé-
gezni az előző napon imádkozott I. Ed-től kezdve. Ha az 
ünnepet közvetlenül megelőzi vagy követi egy a föntebb 
említett napok közül, annak átadja i. vagy ii. ed-ét.

A főünnep miséjében mindig van Dicsőség és Hitval-
lás. A mise olvasmányait az ünnepről, ill. a megfelelő kö-
zös részből vesszük. Ha az ünnepnek van saját prefációja, 
úgy azt kell venni. ha nincs saját prefációja, de az ünnep 
egy vagy több szentről szól, akkor a szentnek megfelelő 
(szm.) prefációt kell mondani. Egyébként az illető idő-
szak prefációját vesszük, évközi időben pedig a közös 
prefációk valamelyikét. 

a saját templom felszentelése illetve a felszentelési 
évforduló főünnep ranggal bír. Éppen ezért a liturgikus 
napok táblázatának 1–3. pontjaiban megjelölt napokkal 
való ütközés esetén áthelyezésre kerül a megülése. (az 
első olyan napra, amely az elsőbbségi táblázat 1–8. szám-
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nál megjelölt ünneplésektől mentes.) Ha egyéb ünneplé-
sekkel találkozik, akkor a mise és a zsolozsma a templom 
felszentelésének napjáról veendő.

Isten népe minden napot megszentel liturgikus ünneplés-
sel, főképp szentmiseáldozattal és zsolozsmával.

A liturgikus nap éjféltől éjfélig tart. A vasárnap és a fő-
ünnepek megülése azonban már az előző nap estéjén meg-
kezdődik. (ESZ)

Tudnivalók a szentmiséhez

Az évközi köznapok miséje
Az évközi köznapok miséjeként vehető bármely évközi 
vasárnap miséje, Dicsőség és Hitvallás nélkül, a közös 
prefációk valamelyikével. Sőt, e napokon mondható bár-
mely, különféle szükségletekben mondható, votív vagy 
gyászmise is. Bármelyik szentről mondható mise, akinek 
a neve A magyar naptárral bővített általános Római Nap-
tárba fel van véve. (Jelzés a Direktóriumban: Mise: szaba-
don választható.)

a misében, hacsak külön nincs említve, nincs sem 
Dicsőség, sem Hitvallás. Egyes ünnepélyes alkalmakkor 
szabad a miséhez hozzáadni a Dicsőséget, esetleg a Hit-
vallást is. a niceai-konstantinápolyi hitvallás helyett 
mondható az apostoli hitvallás is.

A mise könyörgései
a mise könyörgéseihez nem adható hozzá más könyör-
gés. az évközi („per annum”) köznapi misékben szabad az 
évközi vasárnapok könyörgései helyett venni a különféle 
szükségletekben mondható misék, illetve a votív misék 
könyörgéseit. egyes különleges szándékokat az egyete-
mes könyörgésekbe (Oratio fidelium) foglaljunk bele.
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A kalendáriumban szereplő új szenteknél, akiknek sa-
ját kollektája a Misekönyvből illetve az Újabb Szentek Mi-
seszövegeiből (úszM) hiányzik, a kollektát a közös misék 
miseszövegeiből vegyük.

December 17-től 24-ig, Karácsony nyolcadában és 
nagyböjtben, amikor a szentek emléknapjai nem ün-
nepelhetők, megemlékezésként mégis vehető a napi 
kollekta helyett a napi szentről szóló kollekta.

A mise olvasmányai
az olvasmány, Válaszos zsoltár, szentlecke és evangéli-
um a megfelelő olvasmányoskönyvekben található meg.

a Direktóriumban csak akkor jelöljük külön, hogy me-
lyik kötetet használjuk, ha a mise olvasmányai nem a va-
sárnapok vagy a köznapok sorozatából vannak. 

A szentekről szóló misék olvasmányaival kapcsolatban 
a következőket kell megjegyeznünk: A főünnepeken és 
ünnepeken mindig a jelzett olvasmányokat kell vennünk. 
Emléknapokon csak abban az esetben kell az illető em-
léknapra szóló olvasmányokat venni, ha azok valóban az 
illető szentről szólnak (vagyis a bibliai szentek esetében, 
pl. szent Barnabás apostol v. szent Márta), egyébként 
lehet választani a köznapi vagy a szentek olvasmányai 
között. A miséző pap dönti el, hogy lelkipásztori szem-
pontból melyik olvasmányt válassza. többnyire érde-
mesebbnek látszik megtartani az egyes liturgikus idő-
szakokra kijelölt szentírási könyveknek megközelítően 
folyamatos olvasását. (Vö. A Szentmise Olvasmányai „A” 
év, Előzetes tudnivalók, 78. sz.) amennyiben pedig a hét 
folyamán a köznapok olvasmányaiból valamelyik kima-
radna egy közbeeső ünnep folytán, lehet az így elmaradt 
olvasmányokat más napokon venni az aznapi helyett, ha 
alkalmasabbnak látszik. 
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az olvasmányokra vonatkozó általános tudnivalókat és 
előírásokat részletesen megtalálhatjuk az „A” évre szóló 
vasárnapi kötet elején.

A prefációk
A prefációk bősége a Római Misekönyvben azt a célt szol-
gálja, hogy a hálaadás gondolata az Eucharisztikus ima 
keretén belül teljesebb módon ragyogjon fel, és hogy az 
üdvösség misztériumának különféle szempontjai teljesebb 
fényben álljanak előttünk. (rMár, 364.)

Az évközi időben, hacsak más prefáció nincs jelezve, 
köznapokra mindig a közös prefációk egyikét vesszük 
(kivéve a iV. és a különleges alkalmakra szóló euchariszti-
kus imát, amelyeket mindig saját prefációval mondunk). 
Minden más napi misében jelezve van a prefáció.

Az eucharisztikus ima
„A papra tartozó részek között első helyen áll az eucha-
risztikus ima. Az egész ünneplésnek ez a csúcspontja.” 
(rMár, 30.) „A pap elöljárói tisztségére tartozó részek jel-
lege megkívánja a világos és jól hallható előadást, és min-
denki részéről a figyelmes hallgatást. Amíg a pap ezeket a 
részeket mondja, más imák és énekek nem végezhetők, és 
hallgasson az orgona vagy más egyéb hangszer.” (rMár, 
33.)

A Mise rendjében található Eucharisztikus imák közötti 
helyes választást ezek a szempontok irányítják:

a) Az első Eucharisztikus ima, vagyis a Római ká-
non mindenkor vehető, de kiváltképpen alkalmas 
azokon a napokon, amelyeken saját a szentek kö-
zösségében vagy kérünk, istenünk; van, ezenkívül 
az apostolok ünnepein és azoknak a szenteknek a 
napjain, akikről megemlékezés történik e kánon-
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ban, továbbá vasárnap, hacsak lelkipásztori szem-
pontok nem javallják a harmadik eucharisztikus 
imát.

b) a második eucharisztikus ima sajátos jellege miatt 
inkább köznapra vagy sajátos alkalmakra való. Van 
ugyan saját prefációja, de vehető más prefációkkal 
is, főleg azokkal, amelyek az üdvösség misztériu-
mát összefoglalóan tárják elénk, mint például a kö-
zös prefációk. amikor a szentmisét a megholtakért 
végezzük, a megfelelő helyen, az Emlékezzél meg 
előtt beiktatható a megfelelő külön imádság.

c) a harmadik eucharisztikus ima bármelyik 
prefációval végezhető. Különösen vasárnapokon és 
ünnepeken ajánlott. ha a misét halottért ajánlják 
fel, a harmadik eucharisztikus imába beiktatható 
a megjelölt helyen a megadott külön imádság a kö-
vetkező szavak után: Jóságos Atyánk, vond magad-
hoz irgalmasan a világon szétszóródott valameny-
nyi gyermekedet.

d) a negyedik eucharisztikus ima saját, mással nem 
helyettesíthető prefációval rendelkezik, és az üdv-
történet teljesebb összefoglalását nyújtja. Vehető, 
amikor a misének nincs saját prefációja, valamint 
az évközi vasárnapokon. ebbe az eucharisztikus 
imába, tekintettel felépítettségére, nem lehet be-
iktatni külön szöveget elhunytért.  

(rMár, 365.)
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a különleges alkalmakra szóló eucharisztikus imák 
a Misekönyv 492–511. oldalain találhatók. ezek saját 
prefációval rendelkeznek, ezért – a iV. eucharisztikus 
imához hasonlóan – csak azokban a misékben választha-
tók, amelyekben nem kell a saját prefációt mondani. 

A koncelebrálás (együttmisézés)
Az együttmisézés megfelelő módon fejezi ki a papság-
nak, az áldozatnak és isten egész népének egységét (vö.: 
rMár, 199.). Mindenkor ajánlatos, amikor lelkipász-
tori szükségletek nem indokolják a papok egyenkénti 
misézését. a koncelebrálóknak nem kell kazulát visel-
niük, elég, ha albát (de nem karinget) és stólát öltenek. 
A főcelebránsnak azonban mindig a teljes papi öltözé-
ket kell viselnie (tehát kazulát is). a koncelebrálóknak 
nemcsak azokat a szavakat kell mondaniuk, melyek az 
érvényességhez okvetlenül szükségesek (a konszekráció 
szavai), hanem mindenben meg kell tartaniuk az együtt-
misézésre vonatkozó előírásokat: RMÁR, 199–251.

„Azokat a szövegeket, amelyek minden koncelebrálóra 
tartoznak, a koncelebrálók valamivel halkabban úgy 
mondják, hogy a főcelebráns hangja jól hallható legyen. 
A nép így könnyebben megérti a szavakat.” (rMár, 218.)  
a koncelebrálók kezüket (tenyérrel lefelé) a felajánlott 
adományok fölé terjesztve mondják az epiklézist. az át-
változtatás szavaira a koncelebrálók a kenyér és a bor felé 
kinyújtják jobb kezüket, rámutató gesztussal (tenyerüket 
oldalt fordítva).
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A Zsolozsma Rendje

Főünnepeken
225. A főünnepeknek előestéjükön I. Esti dicséretük van.
226. Mind az I. mind a II. Esti dicséretben saját: a him-
nusz, az antifónák, a rövid olvasmány válaszos énekével 
együtt és a zárókönyörgés. Ha ezekből valamelyik hiá-
nyoznék, azt a Közös részből kell venni.

Az I. Esti dicséret mindkét zsoltára ősi hagyomány 
szerint általában a Laudate (Hallel) zsoltárok közül van 
(vagyis a 112., 116., 134., 145., 146., 147. zsoltárok közül); az 
újszövetségi kantikum meg van adva.  A II. Esti dicséret-
ben a zsoltárok és a kantikum saját. A fohászokat, ha nem 
lennének megadva, a Közös részből kell venni.
227. A Reggeli dicséretben saját: a himnusz, az antifó-
nák, a rövid olvasmány válaszos énekével együtt és a 
zárókönyörgés.

Ha valamelyik nem lenne megadva, a Közös részből kell 
venni. A zsoltárok a Zsoltáros rész I. vasárnapjának zsol-
tárai. A fohászokat, ha nem lennének megadva, a Közös 
részből kell venni.
228. Az Olvasmányos imaórában minden saját: a himnusz, 
az antifónák, a zsoltárok, az olvasmányok és a válaszos 
énekek. Az első olvasmány szentírási, a második a szenttel 
kapcsolatos. Ha pedig olyan szentről van az ünneplés, aki-
nek csak helyi tiszteletét őrzik és még a helyi Saját részben 
sem kapott külön szövegeket, akkor mindent a Közös rész-
ből kell venni. Az Olvasmányos imaóra végén Téged, Isten, 
dicsérünk… himnusz van és saját zárókönyörgés.
229. A Napközi imaórában, vagyis a Délelőtti, Déli és Dél-
utáni imaórában a napi himnuszt kell venni, hacsak nincs 
másképpen jelezve. A zsoltárok a zarándokzsoltárok kö-
zül valók, saját antifónával; ha azonban éppen vasárnap 
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van, a Zsoltáros rész I. vasárnapjának zsoltárait vesszük. 
A rövid olvasmány és a zárókönyörgés saját. Urunk egyes 
főünnepeire azonban külön kiemelt zsoltárok vannak.
230. A Befejező imaórában mindent a vasárnapról kell 
venni az I. illetve a II. Esti dicséret után.

Ünnepeken
231. Az ünnepeknek nincsen I. Esti dicséretük, kivéve, ami-
kor Urunk valamely ünnepe vasárnapra esik. Az olvasmá-
nyos imaórában, a Reggeli és az Esti dicséretben mindent 
úgy kell végezni, mint a főünnepen.
232. A Napközi imaórában, vagyis a Délelőtti, Déli és Dél-
utáni imaórában a napi himnuszt vesszük, a zsoltárokat 
antifónáikkal a köznapról, hacsak valamilyen sajátos ok 
vagy hagyomány nem kívánja meg, hogy saját antifónát 
vegyünk, amikor is ez ott közölve van. A rövid olvasmány 
és a zárókönyörgés saját.
233. A Befejező imaóra a köznapi.

A szentek emléknapjain
234. A kötelező és tetszés szerinti emléknap között, ameny-
nyiben ez utóbbit megüljük, a zsolozsma rendjét illetően 
nincs semmi különbség, hacsak nem olyan tetszés szerinti 
emléknapról van szó, amely történetesen kiváltságos időre 
esik.

a) Egyszerű köznapokra eső emléknapok
235. Az Olvasmányos imaórában, a Reggeli és az Esti di-
cséretben:

a) a zsoltárokat antifónáikkal együtt a soros köznap-
ról kell venni, hacsak nincsenek jelezve saját anti-
fónák vagy saját zsoltárok;

e) az Imádságra hívás antifónáját, a himnuszt, a 
rövid olvasmányt, a Benedictus- és a Magnificat-
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antifónát, valamint a fohászokat – ha van saját – a 
szentről vesszük, egyébként vagy a Közös részből, 
vagy a soros köznapról;

f) a zárókönyörgés mindig a szentről van;
g) az Olvasmányos imaórában az első olvasmány 

válaszos énekével együtt a soros szentírási részlet 
(Scriptura occurrens). A második olvasmány saját, 
vagy a Közös részből vett válaszos énekével együtt 
a szenttel kapcsolatos (Lectio hagiographica). Ha 
nincs saját olvasmány a szentről, akkor az egyház-
atyák szövegeiből vesszük a soros köznap olvasmá-
nyát. Nincs Téged, Isten, dicsérünk… himnusz.

236. A Napközi imaórában, vagyis a Délelőtti, Déli és Dél-
utáni imaórában, valamint a Befejező imaórában nincs 
említés a szentről, hanem minden a köznapról van.

b) Kiváltságos időkre eső emléknapok
237. Vasárnap, főünnepeken és ünnepeken, valamint Ham-
vazószerdán, Nagyhéten és Húsvét nyolcada alatt az ese-
dékes emléknapról semmit sem veszünk.
238. Nem ünneplünk kötelező emléknapot december 17-
től 24-ig, valamint Karácsony nyolcada alatt és Nagyböjt 
köznapjain, még külön naptár alapján sem. Ha ilyen em-
léknap történetesen Nagyböjtre esnék, abban az évben tet-
szés szerinti emléknapnak számít.
239. Ha valaki az előző pontban említett időkben akar ün-
nepelni egy szentet, akit egyébként kötelező emléknappal 
ünneplünk, akkor:

a) az Olvasmányos imaórában az Időszaki részből 
vett patrisztikus olvasmány és annak válaszos éne-
ke után vegye a szenttel kapcsolatos olvasmányt is 
a maga válaszos énekével, és befejezésül a szentről 
szóló könyörgést imádkozza el;
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h) ezenkívül a Reggeli és az Esti dicséretben a záró-
könyörgés után – elhagyva annak záradékát – el-
mondhatja a szentről (a Saját vagy a Közös részből) 
vett antifónát és könyörgést.

c) Szűz Mária szombati emléknapja
240. Azokon az évközi szombatokon, amelyeken megenge-
dett a tetszés szerinti emléknapok ünneplése, ugyanazzal 
a rítussal vehető Szűz Mária szombati emléknapja a maga 
olvasmányával.

(áril, 225–240.)

Az imaórák Liturgiája  
a 2018–2019. liturgikus évben:

2018. dec. 1. este –
2019. jan. 13.

advent,  
karácsony i. kötet

2019. jan. 14. –
2019. márc. 5. évk. 1–8. hét iii. kötet

2019. márc. 6. –
2019. jún. 9.

nagyböjt,  
húsvét ii. kötet

2019. jún. 10. –
2019. aug. 3. délután évk. 10–17. hét iii. kötet

2019. aug. 3. este –
2019. nov. 30. délután évk. 18–34. hét iV. kötet

2019. nov. 30. este – advent,  
karácsony i. kötet
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Vasárnapokon, főünnepeken és ünnepeken az Olvasmá-
nyos imaórát vigíliás ünneplés keretében is lehet végezni, 
a zsolozsmáskönyvben leírt rend szerint. (áril, 73.)

az imaórák liturgiájának 1991-es és 1992-es kiadásai-
ba az A, B, C évnek megfelelő Benedictus- és Magnificat-
antifóna csak a függelék iV. részébe kerülhetett be. az 
újabb kiadásban ez már a megfelelő vasárnapok zsolozs-
májánál található.

A Búcsúk

Maga az Apostoli Paenitentiaria a Szentséges Atya szán-
déka szerint óhajtja, hogy a hívők, követve püspökeik taní-
tását és irányítását, őszinte és bensőséges vallásos lelkü-
lettel éljenek a búcsúk lehetőségével, hogy így gyarapodjék 
jámborságuk a Szentháromság dicsőségére. 

(az apostoli Paenitentiaria dekrétumából)

A búcsú Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért 
járó, ideig tartó büntetések elengedése, melyeket a keresz-
tény hívő, aki megfelelően fölkészült és teljesítette a kisza-
bott föltételeket, elnyer az Egyház segítségével, mely mint 
a megváltás szolgálója Krisztus és a szentek elégtételt 
nyújtó érdemeinek kincstárát hivatalosan kezeli és része-
sít belőle.

(a Búcsúk kézikönyve, 
a búcsúkra vonatkozó szabályok – 1.)

az egyház által felkínált búcsúk hatályos engedélyeit, 
feltételeit A Búcsúk Kézikönyve: Szabályok és búcsúenge-
délyek c. kiadvány (Bp.: szit, 2000.) tartalmazza, mely az 
Enchiridion Indulgentiarum Normae et Concessiones c. 
szabályzat jóváhagyott magyar fordítása.
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a Direktóriumban a szokásos feltételektől eltérő, egyes 
liturgikus napokhoz kapcsolódó teljes búcsú elnyerésé-
nek lehetőségeit jelezzük, utalva A Búcsúk Kézikönyve 
kapcsolódó pontjára. Minden további esetben a fent jel-
zett kézikönyv az irányadó.

a megyéspüspökök által meghatározott három ünne-
pen az előírt forma betartásával teljes búcsúval járó pápai 
áldásról a búcsúkra vonatkozó szabályokban – 7. (Búcsúk 
kézikönyve), illetve a Caeremoniale Episcoporum-ban ta-
lálnak útmutatást azok, akikre a jog szerint ez vonatko-
zik. A következő szabályok A Búcsúk Kézikönyvéből szár-
maznak:

A búcsú elnyerésére az alkalmas, aki meg van keresztelve, 
nincs kiközösítve, és legalább a búcsú elnyeréséhez megkí-
vánt cselekedet befejezésekor a kegyelem állapotában van.

Ahhoz, hogy az alkalmas alany a búcsút elnyerje, leg-
alább általános szándékkal akarnia kell a búcsú elnyeré-
sét, és megfelelő időben és módon végre kell hajtania a 
cselekedetet, melyhez a búcsút kapcsolták.

(a búcsúkra vonatkozó szabályok – 17.)

A teljes búcsú elnyeréséhez azon túlmenően, hogy a lé-
leknek nem szabad ragaszkodnia semmiféle bűnhöz, még 
bocsánatos bűnhöz sem, meg kell tenni a következő há-
rom feltételt: szentségi gyónás, szentáldozás, a Szentatya 
szándékára történő imádság.

A három feltétel […] a megszabott cselekedet végrehaj-
tása előtt vagy után több nappal is teljesíthető; a szentál-
dozást és az imádságot azonban tanácsos a búcsúval járó 
cselekedet megtétele napján elvégezni.

(a búcsúkra vonatkozó szabályok – 20. 1§, 3. §.)
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Teljes búcsút nyerhet 1. a pap, aki pappá szentelésének 
25, 50, 60 és 70. évfordulóján Isten előtt megújítja elha-
tározását, hogy a hivatásával járó kötelességeit hűen fog-
ja teljesíteni; 2. a püspök, aki szentelésének 25, 40 és 50. 
évfordulóján Isten előtt megújítja elhatározását, hogy a 
hivatásával járó kötelességeit hűen fogja teljesíteni; 3. a 
hívő, aki a jubileumi szentmisén áhítattal részt vesz. 

(Búcsúengedélyek, 27. 2. §)

A gyóntatók mind a cselekedeteket, mind a föltételeket föl-
cserélhetik valami másra azok esetében, akik törvényesen 
akadályozva vannak, vagy az előírtakat képtelenek telje-
síteni.

(a búcsúkra vonatkozó szabályok – 20. 1§, 3. §.)
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Miseolvasmányok:
A Szentmise Olvasmányai „C” év

A Szentmise Olvasmányai Hétköznapokra I.

Adventi idő
Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre 
való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának az emberekhez való 
első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, 
amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányíthatja figyelmünket 
Krisztus történelemvégi, második eljövetelének várására. E két 
ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ide-
je. (esz, 39.)

Tudnivalók az adventi időre:
- az adventi koszorú megáldásának és az adventi gyertya-
gyújtásnak menetét lásd: Praeorator, 96. old.
- Advent idején az oltár virággal való díszítése visszafo-
gottabb legyen, hogy megfeleljen ezen idő jellegének, és 
ne elővételezze az Úr születésének teljes örömét. (rMár, 
305.)
- Ebben az időben az orgona és más hangszerek használa-
ta is legyen visszafogottabb. (Caeremoniale Episcoporum, 
236.)
- A házasságkötés ünneplésekor is a bűnbánati napok jel-
legét őrizzük. (vö.: A Házasságkötés szertartásának rend-
je, 32.) 
- advent köznapjain dec. 16-ig komoly igény vagy lelki-
pásztori érdek alapján a templomigazgató vagy a miséző 
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pap megítélése szerint vehetők a különféle alkalmakra 
szóló és votív misék. (rMár, 376.)
- Egyszerű megemlékező gyászmisék nem mondhatók. 
(rMár, 381.)

2018 - December

Zsolozsma: I. kötet, I. zsh.

1. Szombat gy0 V0
viola  Esti szentmise:
 Minden advent i. vasárnapjáról.
 Zso: i. kötet, i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

2. ADVENT I. VASÁRNAPJA gy0 V0
 Zso: az adventi vasárnapról. oi.: te deum.
viola  † Mise: advent 1. vasárnapjáról saját. 
 Hitvallás, I. adventi pref. (Dicsőség nincs.)
 olv.: Jer 33,14–16; 1tessz 3,12–4,2;  

lk 21,25–28.34–36
________________________________________________
________________________________________________
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

D
e
c

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  iz 2,1–5;  Mt 8,5–11
k:  iz 11,1–10;  lk 10,21–24
sz:  iz 25,6–10a;  Mt 15,29–37
cs:  iz 26,1–6;  Mt 7,21.24–27
P:  iz 29,17–24;  Mt 9,27–31
(sz:  iz 30,19–21.23–26 Mt 9,35–10,1.6–8) 

3. Hétfő – Xavéri Szent Ferenc gy2 V2
áldozópap – E
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Xavéri Szent Ferencről:  

hithirdetők miséje, saját könyörgések,
 i. adventi pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

4. Kedd – köznap  gy2 V2
v. Damaszkuszi Szent János áldozópap
 és egyháztanító – e
 Zso: az adventi köznapról v. az emléknapról.
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, i. adventi pref.
fehér Vagy: damaszkuszi szent Jánosról: 
 lelkipásztorok v. egyháztanítók miséje,  

saját kollekta,  
 i. adventi pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

direktórium 2019 NEW 7.indd   33 2018.08.03.   19:55:56



34

ADVENTI IDŐ – DECEMBER

5. Szerda – köznap  gy2 V2
 Zso: az adventi köznapról.
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, 
 i. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________

6. Csütörtök – köznap gy2 V2
v. Szent Miklós püspök – e
 Zso: az adventi köznapról v. az emléknapról.
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, i. adventi pref.
fehér  Vagy: szent Miklósról: 
 püspökök miséje, saját kollekta,  
 i. adventi pref. v. pref. a lelkipásztorokról.

Vác: † keszthelyi ferenc megyéspüspök (2010)

________________________________________________
________________________________________________

7. Péntek – Szent Ambrus püspök  gy2 V2
és egyháztanító – E  † 
 Zso: az emléknapról. 
fehér  Mise: szent ambrusról: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját könyörgések,  

i. adventi pref. v. pref. a lelki pásztorokról.

fehér  Esti szentmise:   gy1 V0
 Minden a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen 
 Fogantatásának főünnepéről.
 Zso: I. Ed.: a főünnepről,
 Bi.: Vasárnap és főünnepeken, I. Ed. után.       
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

D
e
c

Esztergom–Budapest: Ma van a főpásztor kinevezésének év-
fordulója (2002). 

________________________________________________
________________________________________________

8. Szombat – A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 
SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA – FÜ  gy1 V0
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: A Szeplőtelen Fogantatásról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: ter 3,9–15.20; ef 1,3–6.11–12;  

lk 1,26–38 (szo)

viola  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden advent ii. vasárnapjáról.
 zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

9. ADVENT II. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: az adventi vasárnapról. oi.: te deum.
viola  † Mise: advent 2. vasárnapjáról saját. 
 Hitvallás, I. adventi pref. (Dicsőség nincs.)
 olv.: Bár 5,1–9; fil 1,4–6.8–11; lk 3,1–6

Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin nem kötelező emléknapja eb-
ben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  iz 35,1–10;  lk 5,17–26
k:  iz 40,1–11;  Mt 18,12–14
sz:  iz 40,25–31;  Mt 11,28–30
cs:  iz 41,13–20;  Mt 11,11–15
P:  iz 48,17–19;  Mt 11,16–19
sz:  sir 48,1–4.9–11;  Mt 17,10–13

10. Hétfő – köznap  gy2 V2
 Zso: az adventi köznapról.
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, i. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________

11. Kedd – köznap  gy2 V2
v. Szent I. Damazusz pápa – e
 Zso: az adventi köznapról v. az emléknapról.
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, i. adventi pref.
fehér  Vagy: szent i. damazusz pápáról:
 pápák miséje, saját kollekta, 
 i. adventi pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

12. Szerda – köznap  gy2 V2
v. A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária – e
 Zso: az adventi köznapról v. az emléknapról. 
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, i. adventi pref.
fehér  Vagy: A Guadalupei Boldogságos Szűz Máriáról:
 Szűz Mária miséje, saját kollekta (ÚSzM),
 i. adventi pref. v. pref. a Boldogságos  

Szűz Máriáról.
________________________________________________
________________________________________________
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

D
e
c

13. Csütörtök – Szent Lúcia,  gy2 V2
szűz és vértanú – E 
 Zso: az emléknapról.  
piros  Mise: szent lúciáról:
 vértanúk v. szüzek miséje, saját kollekta,
 i. adventi v. szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

14. Péntek – Keresztes Szent János gy2 V2
áldozópap és egyháztanító – E   † 
 Zso: az emléknapról. 
fehér  Mise: keresztes szent Jánosról saját,
 i. adventi pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

15. Szombat – köznap gy2 V2
v. Boldog Brenner János áldozópap, vértanú – e
 Zso: az adventi köznapról v. az emléknapról.
viola  Mise: köznapi, saját kollekta, i. adventi pref.  
piros  Vagy: Boldog Brenner Jánosról:
 lelkipásztorok v. vértanúk miséje,
 i. adventi pref. v. szm. pref.

viola Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden advent iii. vasárnapjáról.
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed.

advent iii. vasárnapján (Gaudete-vasárnap) a miseruha színe a 
viola helyett lehet rózsaszín is.

________________________________________________
________________________________________________
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

16. ADVENT III. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: az adventi vasárnapról. oi.: te deum.
viola  † Mise: advent 3. vasárnapjáról: saját. 
 Hitvallás, I. adventi pref. (Dicsőség nincs.)
 olv.: szof 3,14–18a; fil 4,4–7; lk 3,10–18
________________________________________________
________________________________________________

Tudnivalók Advent utolsó hetére: 
- Nem ünneplünk kötelező emléknapot december 17-től 24-
ig, […] még külön naptár alapján sem. (áril, 238.)
- Ha valaki ünnepelni akar egy szentet ebben az időszak-
ban, akkor: 
1. A Misében a soros nap kollektája helyett vehető a szent 
saját kollektája. (Vö.: rMár, 355.)
2. A Zso-ban: Az Oi-ban az Időszaki részből vett patrisz-
tikus olvasmány és annak válaszos éneke után vegye a 
szenttel kapcsolatos olvasmányt is a maga válaszos éne-
kével, és befejezésül a szentről szóló könyörgést imádkoz-
za el. a rd-ben és az ed-ben a zárókönyörgés után – el-
hagyva annak záradékát - elmondhatja a szentről (a Saját 
vagy a Közös részből) vett antifónát és könyörgést. (Vö.: 
áril, 239.)
- az ordinárius rendeletére vagy engedélyével dec. 17–24. 
közötti köznapokon „valamely súlyosabb szükség idején 
vagy megfelelő lelkipásztori okból mondható” különféle 
alkalmakra szóló vagy votív mise, a vasárnap kivételével. 
(rMár, 374.)
- Egyszerű megemlékező gyászmisék nem mondhatók. 
(rMár, 381.)
- a zsolozsmában a reggeli és esti dicséret zsoltáraihoz a 
hét napjának megfelelő antifónákat vesszük, az Esti dicsé-
retben a Magnificathoz a dátumnak megfelelő Ó-antifónát.
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

D
e
c

Advent utolsó hetének miseolvasmányai:
dec. 17:  ter 49,2.8–10; Mt 1,1–17
dec. 18:  Jer 23,5–8;  Mt 1,18–24  
dec. 19:  Bír 13,2–7.24–25a;  lk 1,5–25
dec. 20:  iz 7,10–14;  lk 1,26–38
dec. 21:  én 2,8–14 v. szof 3,14–18a;  lk 1,39–45
dec. 22:  1sám 1,24–28;  lk 1,46–56

17. Hétfő – köznap  gy2V1
 Zso: az adott naptári napról (dec. 17-ről).
 rd. és ed. ant-i: „Íme, eljön...”
 Ed.: Magnificat-ant: „Ó, Bölcsesség!...”
viola  Mise: saját, ii. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________

18. Kedd – köznap  gy2V1
 Zso: az adott naptári napról (dec. 18-ról).
 rd. és ed. ant-i: „Az Úr elhagyja...”
 Ed.: Magnificat-ant: „Ó, Urunk...”
viola  Mise: saját, ii. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________

19. Szerda – köznap  gy2 V1
 Zso: az adott naptári napról (dec. 19-ről).
 rd. és ed. ant-i: „Mindenható istenünk...”
 Ed.: Magnificat-ant: „Ó, Jessze gyökeréből...” 
viola  Mise: saját, ii. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________
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ADVENTI IDŐ – DECEMBER

20. Csütörtök – köznap  gy2 V1
 Zso: az adott naptári napról.
 rd. és ed. ant-i: „Lelkem hozzád emelem...”
 Ed.: Magnificat-ant: „Ó, Dávid kulcsa...”
viola  Mise: saját, ii. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________

21. Péntek – köznap  † gy2 V1
(Kaníziusz Szent Péter áldozópap és egyháztanító)
 Zso: az adott naptári napról.
 rd. és ed. ant-i: „Az eljövendő Uralkodó...”
 Ed.: Magnificat-ant: „Ó, szent Virradat...”
viola  Mise: saját, ii. adventi pref.

Kaníziusz Szent Péterről megemlékezés vehető.

________________________________________________
________________________________________________

22. Szombat – köznap gy2 V1
 Zso: az adott naptári napról.
 rd. és ed. ant-i: „Istenünk a Libanon felől…”
viola  Mise: saját, ii. adventi pref.

viola  Esti szentmise:             gy0 V0
 Minden advent iV. vasárnapjáról.      
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, 
 Magnificat-ant: „Ó, nemzetek Királya...”
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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23. ADVENT IV. VASÁRNAPJA             gy0 V0
 Zso: Minden dec. 24-ről. Oi.: Te Deum.
 Ed.: Magnificat-ant: „Ó, Emmánuel...”
viola  † Mise: advent iV. vasárnapjáról saját. 
 Hitvallás, II. adventi pref. (Dicsőség nincs.)
 olv.: Mik 5,1–4a; zsid 10,5–10; lk 1,39–45        

Kedden lesz Urunk születésének főünnepe, ami parancsolt ün-
nep. a hirdetésekben említsük meg. 

kȩty Szent János nem kötelező emléknapja ebben az évben 
elmarad.

Pannonhalma: Ma van a főpásztor püspöki kinevezésének év-
fordulója (2018).

________________________________________________
________________________________________________

24. Hétfő – köznap  gy2V1
 Zso: az adott naptári napról (dec. 24-ről).
 rd. ant-i: „Íme, eljön...”
viola  Mise délelőtt: saját, ii. adventi pref.
________________________________________________
________________________________________________

A Ni-val véget ér az adventi idő.
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Karácsonyi idő
A húsvéti misztérium évi ünneplése után legfontosabbnak 
tartja az Egyház, hogy megemlékezzék Urunk születéséről 
és első bemutatkozásairól. Ez történik a karácsonyi idő-
szakban. (ESZ, 32.)

Tudnivalók Karácsony nyolcadára: 
- karácsony nyolcadában minden oi-ban imádkozzuk a 
te deumot.
- az egész nyolcad alatt a két vasárnapi Bi. közül lehet 
választani.
- karácsony nyolcadában a karácsonyi prefációt vesszük, 
ezért a iV. és a különleges alkalmakra szóló euchariszti-
kus imák nem mondhatók.
- A soros nap zsoltárait az I. zsoltárhétről vesszük. 

december 24-én este csak a Vigília mise mondható 
(Urunk születésének I. Esti dicsérete előtt vagy után), az 
éjféli mise az előírt időpontban végezhető.

Nagyon megfelelő, ha Urunk születésének éjszakáján, a 
szentmise előtt az Olvasmányos imaórát ünnepélyes vigí-
liával tartják. (áril, 215.)

Az éjféli szentmise előtt meghirdethető Karácsony ün-
nepe. rendjét lásd: Praeorator, 97–100. old.

Karácsony napján a Reggeli dicséret általában a pászto-
rok miséje előtt van. (áril, 216.)
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fehér  Vigília Mise: saját.              gy0 V0
 Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), 
 karácsonyi pref.
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 62,1–5; apcsel 13,16–17.22–25;
 Mt 1,1–25 (v. rövidebben: Mt 1,18–25)
 Zso: I. Ed. a karácsonyról, végezhető a vigília  

mise előtt vagy után is.
 a Bi-t azok kötelesek elvégezni, akik az oi-n és  

az éjféli misén nem vettek részt.
________________________________________________
________________________________________________

25. Kedd – URUNK SZÜLETÉSE, KARÁCSONY – FÜ 
nyolcaddal – Parancsolt ünnep!  gy0 V0
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  † Éjféli Mise: saját.
 Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), 
 karácsonyi pref.
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 9,1–3.5–6; tit 2,11–14; lk 2,1–14 

fehér  Pásztorok Miséje: saját. 
 Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), 
 karácsonyi pref.
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 62,11–12; tit 3,4–7; lk 2,15–20 
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fehér  Ünnepi Mise: saját. 
 Dicsőség, Hitvallás (térdhajtás), 
 karácsonyi pref.
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 52,7–10; zsid 1,1–6;
 Jn 1,1–18 (v. rövidebben: Jn 1,1–5.9–14)

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldását 
[…] áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de a szer-
tartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül áhítat-
tal követte. (A Búcsúk Kézikönyve, 51. old.)

________________________________________________
________________________________________________

26. Szerda – Szent István első vértanú – Ü  gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
 ed.: dec. 26. karácsony nyolcadában.
piros  Mise: szent istvánról saját.
 Dicsőség, karácsonyi pref. (Hitvallás nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 6,8–10. 7,54–59; Mt 10,17–22  (szo)

Eger:
fehér   Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden a főünnepről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről.

________________________________________________
________________________________________________
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27. Csütörtök – Szent János apostol és  gy1 V1
evangélista – Ü
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  
 ed.: dec. 27. karácsony nyolcadában.
fehér  Mise: szent Jánosról saját.
 Dicsőség, karácsonyi pref. (Hitvallás nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: 1Jn 1,1–4; Jn 20,2–8 (szo)

Bormegáldás: Áldások könyve, 452–459. old.

Eger: SZENT JÁNOS APOSTOL ÉS EVANGÉLISTA,  gy1 V0
A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ 
 Zso: a főünnepről, saját Ed., 
 amint az imaórák liturgiája jelzi.
fehér Mise: szent Jánosról saját, mint fent. hitvallás.
 Olv.: Mint fent, olvasmánnyal bővítve a szent férfiak 

olvasmányaiból.

________________________________________________
________________________________________________

28. Péntek – Aprószentek, vértanúk – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
 ed. dec. 28. karácsony nyolcadában.
piros Mise: Aprószentekről saját.
 Dicsőség, karácsonyi pref. (Hitvallás nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: 1 Jn 1,5–2,2; Mt 2,13–18 (szo)
________________________________________________
________________________________________________
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29. Szombat – Karácsony nyolcada alatti V. nap  
(Becket Szent Tamás püspök és vértanú) gy2 V1
 Zso: karácsony nyolcada alatti V. napról.  

oi.: te deum.
fehér Mise: a nyolcad 5. napjáról saját.
 Dicsőség, karácsonyi pref. (Hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: 1Jn 2,3–11; lk 2,22–35

Becket Szent Tamás püspök és vértanúról megemlékezés vehető 
(mint december 17-ét követően adventben).

fehér  Esti szentmise:             gy0 V0
 Minden a szent családról.
 Zso: I. Ed.: az ünnepről. 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Esztergom–Budapest: Becket Szent Tamás  gy2 V1
püspök és vértanú – E   
 Zso: karácsony nyolcada alatti V. napról. 
 oi.: te deum.
 Megemlékezés vehető az Oi-ban és Rd-ben, 
 mint adventben december 17-ét követően.
 piros  Mise: A soros nap kollektája helyett vehető a szent 

saját kollektája a délelőtti misén.

________________________________________________
________________________________________________
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30. Vasárnap – A Szent Család:  gy1 V1
Jézus, Mária és József – Ü
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  † Mise: a szent családról saját.
 Dicsőség, Hitvallás, karácsonyi pref. 
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: sir 3,3–7.14–17a (gr. sir 3,2–6. 12–14) 
 v. ter 15,1–6. 21,1–3;  

kol 3,12–21 v. zsid 11,8.11–12.17–19;  
lk 2,22–40 (v. rövidebben: lk 2, 22.39–40)

Kedden lesz Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe, vasárnap pedig 
Urunk megjelenésének főünnepe. Ezek parancsolt ünnepek. A 
hirdetésekben említsük meg.

családok megáldása a Praeorator szerint: 100–102. old.

________________________________________________
________________________________________________

31. Hétfő – Karácsony nyolcada alatti VII. nap  
(Szent I. Szilveszter pápa) gy2 V1
 Zso: karácsony nyolcada alatti Vii. napról.
 oi.: te deum.
fehér Mise: a nyolcad 7. napjáról saját. 
 Dicsőség, karácsonyi pref. (Hitvallás nincs)
 olv.: 1Jn 2,18–21; Jn 1,1–18

fehér  Esti szentmise:             gy0 V0
 Minden Szűz Mária, Isten Anyja főünnepéről.
 Zso: I. Ed.: a főünnepről. 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
Szent I. Szilveszter pápáról megemlékezés vehető.

év végi hálaadás menetét lásd: Praeorator, 102–106. old. 
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Teljes búcsút nyerhet az év utolsó napján az a hívő, aki temp-
lomban vagy kápolnában áhítattal részt vesz a Te Deum ünnepélyes 
éneklésében vagy elmondásában hálaadásul az esztendőben kapott 
jótéteményekért. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 26. 1. §)

________________________________________________
________________________________________________

2019 – JANUÁR
1. Kedd – SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA  (Újév) – FÜ –
Parancsolt ünnep!            gy0 V0
 Zso: A főünnepről. Oi.: Te Deum,
fehér  † Mise: Szűz Mária, Isten Anyjáról saját.
 Dicsőség, Hitvallás, karácsonyi pref.
 az i. eucharisztikus imában karácsonyi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szám 6,22–27; gal 4,4–7; lk 2,16–21

Ma van a Béke világnapja. az egyetemes könyörgések szándékai 
között imádkozzunk a békéért is. 

Ma vagy vízkeresztkor kihirdethetők az év változó ünnepei. 
(Praeorator, 106–107. old.) 

Ma nem, de a következő napok egyikén a nép részvételével 
bemutatható szentmise a békéért (22a v. 42. szám), és mondha-
tó a polgári év kezdetére javasolt szentmise is (24. szám). 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápol-
nában áhítattal részt vesz a […] Veni Creator himnusz ünnepé-
lyes éneklésében vagy elmondásában az év első napján, Isten 
segítségét kérve az esztendőre. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúen-
gedélyek, 26. 1. §)

Zsolozsma: II. zsh.
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2. Szerda – Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent 
Gergely, püspökök és egyháztanítók – E  gy V2
 Zso: az emléknapról.
fehér Mise: Szent Vazulról és Szent Gergelyről:
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját kollekta,  

karácsonyi pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
 Olv.: az adott naptári napról (jan. 2-ről):
 1 Jn 2,22–28; Jn 1,19–28
________________________________________________
________________________________________________

3. Csütörtök – köznap  gy2 V2
v. Jézus Szent Neve – e     
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 3-ról), v. az emléknapról. 
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (csütörtök, Víz-

kereszt előtt, Misekönyv, 151. old.), 
 karácsonyi pref.
 olv.: az adott naptári napról (jan. 3-ról):
 1Jn 2,29–3,6; Jn 1,29–34
fehér  Vagy: Jézus Szent Nevéről saját (Misekönyv, 
 891. old.),
 karácsonyi pref.
 olv.: az adott naptári napról (jan. 3-ról): lásd fent.
________________________________________________
________________________________________________

4. Péntek – köznap † gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 4-ről).
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (péntek, Vízke-

reszt előtt, Misekönyv, 152. old.), 
 karácsonyi pref.  
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 Olv.: az adott naptári napról (jan. 4-ről):
 1Jn 3,7–10; Jn 1,35–42
________________________________________________
________________________________________________

5. Szombat – köznap  gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 5-ről).
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (szombat,  

Vízkereszt előtt, Misekönyv, 153. old.), 
 karácsonyi pref.
 Olv.: az adott naptári napról (jan. 5-ről):
 1Jn 3,11–21; Jn 1,43–51

fehér Esti szentmise:  gy0 V0
 Minden Urunk megjelenésének főünnepéről.
 Zso: I. Ed. Urunk megjelenésének főünnepéről,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen: I. Ed. után
________________________________________________
________________________________________________

6. Vasárnap - URUNK MEGJELENÉSE, gy0 V0
VÍZKERESZT – FÜ – Parancsolt ünnep!  
 Zso: Minden a főünnepről. Oi.: Te Deum
fehér  † Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. Urunk megjelenéséről.
 az i. eucharisztikus imában vízkereszti betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 60,1–6; ef 3,2–3a.5–6; Mt 2,1–12
 

Ma végezzük a hagyományos vízszentelést. rendjét lásd: Áldá-
sok könyve, 428–432. old.
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Ma, vagy az új esztendő első napjaiban kihirdethetők az új év 
fontosabb ünnepei. rendjét lásd: Praeorator, 106−107. old.

________________________________________________
________________________________________________

II. Zsoltárhét

7. Hétfő – köznap  gy2 V2
v. Penyaforti Szent Rajmund áldozópap – e 
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 7-ről) v. az emléknapról.
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (hétfő, Vízkereszt 

után, Misekönyv, 148. old.), vízkereszti v.  
karácsonyi pref.

 Olv.: az adott naptári napról (jan. 7-ről):
 1Jn 3,22–4,6; Mt 4,12–17.23–25        
fehér Vagy: Penyaforti szent rajmundról: 
 lelkipásztorok miséje, saját kollekta, 
 pref. Urunk megjelenéséről v. pref. a lelkipászto-

rokról.
________________________________________________
________________________________________________

8. Kedd – köznap gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 8-ról) v. az emléknapról.
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (kedd, Vízkereszt 

után, Misekönyv, 149. old.),  
vízkereszti v. karácsonyi pref.

 olv.: az adott naptári napról (jan. 8-ról):
 1Jn 4,7–10; Mk 6,34–44

direktórium 2019 NEW 7.indd   51 2018.08.03.   19:55:58



52

KARÁCSONYI IDŐ – JANUÁR

________________________________________________
________________________________________________

9. Szerda – köznap gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 9-ről) v. az emléknapról.
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (szerda, Vízke-

reszt után, Misekönyv, 150. old.),  
vízkereszti v. karácsonyi pref.

 Olv.: az adott naptári napról (jan. 9-ről):
 1Jn 4,11–18; Mk 6,45–52
________________________________________________
________________________________________________

10. Csütörtök – köznap gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 10-ről) v. az emléknapról.
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (csütörtök, Víz-

kereszt után, Misekönyv, 151. old.),  
vízkereszti v. karácsonyi pref.

 Olv.: az adott naptári napról (jan. 10-ről):
 1Jn 4,19–5,4; lk 4,14–22a

Szeged–Csanád: † udvardy József megyéspüspök. (2000)

________________________________________________
________________________________________________

11. Péntek – köznap † gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan.11-ről) v. az emléknapról.
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (péntek, Vízke-

reszt után, Misekönyv, 152. old.),  
vízkereszti v. karácsonyi pref.
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 Olv.: az adott naptári napról (jan. 11-ről):
 1Jn 5,5–13; lk 5,12–16
________________________________________________
________________________________________________

12. Szombat – köznap gy2 V2
 Zso: a karácsonyi idő köznapjáról (az adott  

naptári napról, jan. 12-ről) v. az emléknapról. 
fehér  Mise: a hét megfelelő napjáról (szombat,  

Vízkereszt után, Misekönyv, 153. old.),  
vízkereszti  v. karácsonyi pref. 

 Olv.: az adott naptári napról (jan. 12-ről):
 1Jn 5,14–21; Jn 3,22–30

fehér  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden urunk megkeresztelkedésének 
 ünnepéről. 
 Zso: i. ed. urunk megkeresztelkedésének 
 ünnepéről.  I. Ed.: a vasárnapról, 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

13. Vasárnap – Urunk megkeresztelkedése – Ü    
 Zso: urunk megkeresztelkedésének  gy1 V1  

ünnepéről. Oi.: Te Deum. 
 ni.: zsoltárok a iii. hét vasárnapjáról. 
fehér  † Mise: urunk megkeresztelkedésének 
 ünnepéről. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,  

sem a különleges alkalmakra valók.
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 olv.: iz 42, 1–4.6–7 v. iz 40,1–5.9–11;  
apcsel 10,34–38 v. tit 2,11–14. 3,4–7;  
lk 3,15–16.21–22

 
Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító nem kötelező 
emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

urunk megkeresztelkedésének ünnepe után  
megkezdődik az Évközi idő.
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Évközi idő
A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg 
harmincnégy hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériu-
mának nem valamely külön szempontját ünnepeljük, hanem ép-
pen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképpen a 
vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk évközi időnek. (esz, 43.)

Tudnivalók az évközi időre:
– a napi zsolozsma végeztével a „Salve Reginá”-t („Üdvöz-
légy Úrnőnk”) vagy más antifónát imádkozunk.
– a harangszóra az úrangyalát imádkozzuk.
– Köznapokon és nem kötelező emléknapokon a szent-
mise választható az évközi időről, vagy a különféle szük-
ségletekben mondható (Misekönyv, 823–886. old.), illetve 
a votív misék közül (Misekönyv, 889–908. old.). rituális 
misék mondhatók. Megemlékező gyászmisék is bemutat-
hatóak.
a Direktórium jelölése: szabadon választható.
– Azokon az évközi szombatokon, amelyeken megenge-
dett a tetszés szerinti emléknapok ünneplése, ugyanazzal 
a rítussal vehető Szűz Mária szombati emléknapja is. (Az 
Imaórák Liturgiája, iii. 1649. old.)

Zsolozsma: III. kötet; I. zsh.
Hétköznapi miseolvasmányok: I. sorozat
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Hétköznapi miseolvasmányok:
 h: zsid 1,1–6;  Mk 1,14–20
 k:  zsid 2,5–12;  Mk 1,21–28
 sz:  zsid 2,14–18;  Mk 1,29–39
 cs:  zsid 3,7–14;  Mk 1,40–45
 (P:  zsid 4,1–5.11;  Mk 2,1–12)
 sz:  zsid 4,12–16;  Mk 2,13–17

14. Hétfő – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

15. Kedd – köznap  gy3 V3
v. Remete Szent Pál  – e
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: remete szent Pálról: 
 szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 pref. a szüzekről és a szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

16. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

17. Csütörtök – Szent Antal apát – E   gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
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fehér  Mise: szent antalról saját, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

18. Péntek – Árpád-házi Szent Margit, szűz – Ü † 
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  Gy1 V1
fehér Mise: szent Margitról: 
 szüzek miséje, saját kollekta, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
 olv.: 2kor 10,17–11,2; Mt 25,1–13 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

19. Szombat – köznap  gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 2. vasárnapról. 
 Zso: ii. zsh. 
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

20. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 2. vasárnapról saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii. 
 olv.: iz 62,1–5; 1kor 12,4–11; Jn 2,1–11 
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Ma van az elvándorlók és menekültek világnapja. imádkozzunk 
értük az egyetemes könyörgésekben. 

szent fábián pápa és vértanú, szent sebestyén vértanú, és Bol-
dog Özséb áldozópap nem kötelező emléknapja ebben az évben 
elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
 h:  zsid 5,1–10;  Mk 2,18–22
 k:  zsid 6,10–20;  Mk 2,23–28
 sz:  zsid 7,1–3.15–17;  Mk 3,1–6
 cs:  zsid 7,25–8,6;  Mk 3,7–12
 (P:  zsid 8,6–13;  Mk 3,13–19)
 (sz:  zsid 9,2–3.11–14;  Mk 3,20–21)

21. Hétfő – Szent Ágnes, szűz és vértanú – E gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
piros  Mise: Szent Ágnesről: 
 vértanúk v. szüzek miséje, saját kollekta, 
 szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

22. Kedd – köznap  gy3 V3
v. Szent Vince diakónus és vértanú – e 
v. Boldog Batthyány Strattmann László családapa – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok  

egyikéről.
zöld Mise: szabadon választható.
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piros  Vagy: Szent Vincéről: 
 vértanúk miséje, saját kollekta,  

pref. a vértanúkról.
fehér  Vagy: Boldog Batthyány strattmann lászlóról  

saját (ÚSzM), I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________

23. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

24. Csütörtök – Szalézi Szent Ferenc püspök és 
egyháztanító – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Szalézi Szent Ferencről: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje,  

saját könyörgések, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

25. Péntek – Szent Pál apostol megtérése,  gy1 V1
Pál fordulása – Ü † 
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: Szent Pál apostol megtéréséről saját, 
 Dicsőség, I. pref. az apostolokról. 
 olv.: apcsel 22,3–16; v. apcsel 9,1–22; 
 Mk 16,15–18 (szo)
________________________________________________
________________________________________________
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26. Szombat – Szent Timóteus és Szent Titusz 
püspökök – E     gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: szent timóteusról és szent tituszról: 
 püspökök miséje, saját kollekta, 
 pref. a lelkipásztorokról.
 olv.: 2tim 1,1–8; v. tit 1,1–5; lk 10,1–9 (szo)

zöld  Esti szentmise:     gy1 V1
 Minden az évközi 3. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

27. ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum. 
zöld  † Mise: az évközi 3. vasárnapról saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.        
 olv.: neh 8,2–4a.5b.8–10; 1kor 12,12–30  

(v. rövidebben: 1kor 12,12–14.27);  
lk 1,1–4. 4,14–21

Merici Szent Angéla szűz nem kötelező emléknapja ebben az 
évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
 h:  zsid 9,15.24–28;  Mk 3,22–30
 k:  zsid 10,1–10;  Mk 3,31–35
 sz:  zsid 10,11–18;  Mk 4,1–20
 cs:  zsid 10,19–25;  Mk 4,21–25
 P:  zsid 10,32–39;  Mk 4,26–34
 (sz:  zsid 11,1–2.8–19;  Mk 4,35–41)

28. Hétfő – Aquinói Szent Tamás áldozópap gy2 V2
és egyháztanító – E   

Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: aquinói szent tamásról: 
 egyháztanítók v. lelkipásztorok miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

29. Kedd – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról. 
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

30. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról. 
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

31. Csütörtök – Bosco Szent János áldozópap – E   
Zso: az emléknapról.  gy2 V2

 

direktórium 2019 NEW 7.indd   61 2018.08.03.   19:55:58



62

fehér  Mise: Bosco szent Jánosról: 
 lelkipásztorok v. nevelők miséje, saját kollekta, 
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

Február
1. Péntek – köznap † gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

2. Szombat – Urunk bemutatása  gy1 V1
(Gyertyaszentelő Boldogasszony) – Ü  
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: urunk bemutatásáról saját.
 A nap főmiséje a gyertyaszentelő körmenettel  

kezdődik, amint a Misekönyvben jelezve van.
 Dicsőség, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,  

sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Mal 3,1–4 v. zsid 2,14–18; 
 lk 2,22–40 (v. rövidebben: lk 2,22–32) (szo)
 
Ma könyörgőnap van szerzetesi hivatásokért. Emlékezzünk 
meg erről a szentbeszédekben és az egyetemes könyörgésekben.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 4. vasárnapról. 
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 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

3. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 4. vasárnapról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Jer 1,4–5.17–19; 1kor 12,31–13,13  

(v. rövidebben: 1kor 13,4–13); lk 4,21–30

Ma Balázs-áldás adható, melyet csak püspök, pap vagy diakónus 
szolgáltathat ki. rendje a Praeorator szerint (147. oldal). 

szent Balázs püspök és vértanú és szent anszgár (oszkár) 
püspök nem kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  zsid 11,32–40;  Mk 5,1–20
k:  zsid 12,1–4;  Mk 5,21–43
sz:  zsid 12,4–7.11–15;  Mk 6,1–6
cs:  zsid 12,18–19.21–24;  Mk 6,7–13
P:  zsid 13,1–8;  Mk 6,14–29
sz:  zsid 13,15–17.20–21;  Mk 6,30–34

4. Hétfő – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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5. Kedd – Szent Ágota, szűz és vértanú – E gy2 V2
 Zso: az emléknapról.        
piros  Mise: szent ágotáról: 
 vértanúk v. szüzek miséje, saját kollekta, 
 pref. a vértanúkról v. a szüzekről és szerzetesek-

ről.
________________________________________________
________________________________________________

6. Szerda – Miki Szent Pál és társai, vértanúk – E 
 Zso: az emléknapról.     gy2 V2
piros  Mise: Miki szent Pál és társairól: 
 vértanúk miséje, saját kollekta,  

pref. a vértanúkról.
________________________________________________
________________________________________________

7. Csütörtök – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

8. Péntek – köznap †  gy3 V3 
v. Emiliáni Szent Jeromos – e  
v. Bakhita Szent Jozefina szűz – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: emiliáni szent Jeromosról: 
 nevelők miséje, saját kollekta, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
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fehér  Vagy: Szent Jozefináról: 
 szüzek miséje, saját kollekta (úszM),
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

9. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 5. vasárnapról. 
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

10. ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 5. vasárnapról saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: iz 6,1–2a.3–8; 1kor 15,1–11  

(v. rövidebben: 1kor 15,3–8.11); lk 5,1–11

Szent Skolasztika, szűz, emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  ter 1,1–19;  Mk 6,53–56
k:  ter 1,20–2,4a;  Mk 7,1–13
sz:  ter 2,4b–9.15–17;  Mk 7,14–23
(cs:  ter 2,18–25;  Mk 7,24–30)
P:  ter 3,1–8;  Mk 7,31–37
sz:  ter 3,9–24;  Mk 8,1–10

11. Hétfő – köznap  gy3 V3
v. A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária – e
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: A Lourdes-i Boldogságos Szűz Máriáról: 
 Szűz Mária miséje, saját kollekta,
 I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.

Ma van a betegek világnapja. Adjunk lehetőséget a betegek kene-
tének közösségi kiszolgáltatására templomunkban. az egyete-
mes könyörgések szándékai között imádkozzunk a betegekért is.

________________________________________________
________________________________________________

12. Kedd – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

13. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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14. Csütörtök – Szent Cirill szerzetes, és  gy1 V1
Szent Metód püspök, Európa társvédőszentjei – Ü 
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér Mise: Szent Cirillről és Szent Metódról: 
 egyházszervezők v. hithirdetők miséje, 
 saját kollekta, Dicsőség, 
 pref. a lelkipásztorokról.
 olv.: apcsel 13,46–49; lk 10,1–9
________________________________________________
________________________________________________

15. Péntek – köznap †  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

16. Szombat – köznap  gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 6. vasárnapról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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17. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 6. vasárnapról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Jer 17,5–8; 1kor 15,12.16–20; lk 6,17.20–26

A szervita rend hét szent alapítójának nem kötelező emléknapja 
ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  ter 4,1–15.25;  Mk 8,11–13
k:  ter 6,5–8.7,1–5.10;  Mk 8,14–21
sz:  ter 8,6–13.20–22;  Mk 8,22–26
cs:  ter 9,1–13;  Mk 8,27–33
(P:  ter 11,1–9;  Mk 8,34–9,1)
sz:  zsid 11,1–7;  Mk 9,2–13

18. Hétfő – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

19. Kedd – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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20. Szerda – köznap   gy3 V3
v. Szent Marto Jácinta és Ferenc, fatimai látnokok – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: Szent Marto Jácintáról és Ferencről: 
 szentek ált. miséje, I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________

21. Csütörtök – köznap  gy3 V3
v. Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Damiáni Szent Péterről:
 egyháztanítók v. püspökök miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

22. Péntek – Szent Péter apostol székfoglalása – Ü  †  
Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  Gy1 V1

fehér Mise: szent Péter apostol székfoglalásáról saját,
 Dicsőség, I. pref. az apostolokról.
 olv.: 1Pét 5,1–4; Mt 16,13–19 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

23. Szombat – Szent Polikárp püspök és vértanú – E 
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
piros Mise: szent Polikárpról:
 vértanúk v. püspökök miséje, saját kollekta,  

szm. pref.
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zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 7. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

24. ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 7. vasárnapról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: 1sám 26,2.7–9.12–13.22–23; 1 kor 15,45–49;  

lk 6,27–38

Ma a katolikus iskolák javára van gyűjtés. 

szent Mátyás apostol ünnepe ebben az évben elmarad.

Kalocsa–Kecskemét: Ma van a főpásztor kinevezésének évfor-
dulója (1999).

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  sir 1,1–10;  Mk 9, 14–29
k:  sir 2,1–13 (gr. sir 2,1–11);  Mk 9, 30–37
sz:  sir 4,12–22 (gr. sir 4,11–19);  Mk 9,38–40
cs:  sir 5,1–10;  Mk 9, 41–50
P:  sir 6,5–17;  Mk 10,1–12
sz:  sir 17,1–13 (gr. sir 17,1–15);  Mk 10,13–16

25. Hétfő – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
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________________________________________________
________________________________________________

26. Kedd – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

27. Szerda – köznap       gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
______________________________________________
______________________________________________

28. Csütörtök – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható. 
________________________________________________
_______________________________________________

Március
1. Péntek – köznap †  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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2. Szombat – köznap  gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 8. vasárnapról. 
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

3. ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 8. vasárnapról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: sir 27,5–8 (gr. sir 27,4–7); 1kor 15,54–58;  

lk 6,39–45

Ma könyörgőnap van a világ éhezőiért. Az egyetemes könyörgé-
sek szándékai között imádkozzunk az éhezőkért is.

________________________________________________
________________________________________________

4. Hétfő – köznap   gy3 V3
v. Szent Kázmér – e 
v. Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok  

egyikéről. 
zöld Mise: szabadon választható.
 olv.: sir 17,20–28 (gr. sir 17, 24–29); Mk 10,17–27
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fehér Vagy: szent kázmérról: szentek ált. miséje, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
piros Vagy: Boldog Meszlényi zoltánról:  

vértanúk v. püspökök miséje, szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

5. Kedd – köznap   gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
 olv.: sir 35,1–15 (gr. sir 35,1–12); Mk 10,28–31
________________________________________________
________________________________________________

NAGYBÖJTI IDŐ
A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. A 
nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti misztérium 
megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresz-
tény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, 
akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tar-
tanak. (ESZ, 27.)

Tudnivalók a Nagyböjti időre:
- A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a 
szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a hús-
véti virrasztásig nem mondunk Allelujá-t. (esz, 28.)
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– A szent Negyvennap folyamán tilos az oltárt virágokkal 
díszíteni, kivéve a Laetare vasárnapot (Nagyböjt IV. vasár-
napját), valamint a főünnepeket és az ünnepeket. (rMár, 
305.)
– Ebben az időben az orgona és más hangszerek is 
csak az ének kíséretére szolgálhatnak. (Caeremoniale 
Episcoporum, 252.)
– A két főünnepet (Szent József, a Boldogságos Szűz Mária 
jegyese és urunk születésének hírüladása) kivéve a szent-
misét és a zsolozsmát mindig a nagyböjti időről vesszük.
– Nagyböjt során csak a két főünnepen van az Oi-ban Te 
Deum, a misében pedig csak ekkor éneklünk Dicsőséget 
– ezt jelöli a Direktórium. 
– a szentek emléknapjai csak megemlékezéssel ünnepel-
hetők: 
1. A Misében a soros nap kollektája helyett vehető a szent 
saját kollektája.
2. A Zsolozsmában: Az Oi-ban az Időszaki részből vett 
második olvasmány és annak válaszos éneke után vehető 
a szenttel kapcsolatos olvasmány is a maga válaszos éne-
kével, és befejezésül a szentről szóló könyörgést imádkoz-
zuk el. a rd-ben és az ed-ben a zárókönyörgés után - el-
hagyva annak záradékát – elmondhatjuk a szentről vett 
antifónát és könyörgést.
– rituális misék köznapokon mondhatók, vasárnapokon 
nem. (Kivételt képeznek a Katekumenátus rítusait kísérő 
szentmisék.)
– Ha a házasságkötésre […] nagyböjt idején kerülne sor, 
a plébános figyelmeztesse a jegyeseket, hogy vegyék figye-
lembe az adott nap sajátos természetét. (Vö.: A Házasság-
kötés szertartásának rendje, 32.)
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– a Votív és a különféle szükségletekben mondható mi-
sék ebben az időben nem vehetők, csak az ordinárius en-
gedélyével, szükség esetén. hamvazószerdán, a nagyböjti 
vasárnapokon és főünnepeken azonban semmiképpen 
sem.
– A megemlékező gyászmisék nem mondhatók. 
– A nagyböjtben szokásos népi ájtatosságokat (mint pl. a 
keresztúti ájtatosság), ápolni kell és liturgikus szellemmel 
[...] megtölteni, hogy ezek könnyen rávezessék a híveket 
Krisztus húsvéti misztériumának megünneplésére. (Ps, 
20.)
– a népért végzett zárókönyörgések a Misekönyv 527–530. 
oldalain találhatóak.
– Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagyböjti pénteken 
szentáldozás után a feszület előtt áhítattal elimádkozza 
az „Íme, jóságos, édes Jézusom” imádságot. (A Búcsúk Ké-
zikönyve, Búcsúengedélyek, 8. 1. §. 2.) 

Zsolozsma: II. kötet, IV. zsh.

6. Szerda – Hamvazószerda ††† szigorú böjt!  
 Zso: hamvazószerdáról saját. gy1 V0
 Rd-ben vehetők a III. hét péntekének zsoltárai  

antifónáikkal együtt.
viola Mise: hamvazószerdáról saját.  
 A bűnbánati cselekmény és az Uram irgalmazz  

elmarad.
 hamvazás a Misekönyv szerint (155. old.)
 iii. vagy iV. nagyböjti pref.
 olv.: Joel 2,12–18; 2kor 5,20–6,2; Mt 6,1–6.16–18
________________________________________________
________________________________________________
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7. Csütörtök – köznap  gy2 V1
(szent Pepétua és felicitász vértanúk)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Mtörv 30,15–20; lk 9,22–25

Szent Pepétuáról és Felicitászról megemlékezés vehető.

________________________________________________
________________________________________________

8. Péntek – köznap †† gy2 V1
(istenes szent János szerzetes)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: iz 58,1–9a; Mt 9,14–15

Istenes Szent Jánosról megemlékezés vehető.

________________________________________________
________________________________________________

9. Szombat – köznap  gy2 V1 
(Római Szent Franciska szerzetesnő)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: iz 58,9b–14; lk 5,27–32

Római Szent Franciskáról megemlékezés vehető.

viola  Esti szentmise:             gy0 V0
 Minden nagyböjt 1. vasárnapjáról.
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

direktórium 2019 NEW 7.indd   76 2018.08.03.   19:55:59



77

NAGYBÖJTI IDŐ – MÁRCIUS

M
Á
R
c

10. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: a nagyböjti vasárnapról.
viola † Mise: nagyböjt 1. vasárnapjáról saját,
 Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Mtörv 26,4–10; róm 10,8–13; lk 4,1–13

Meghamvazhatók azok, akik hamvazószerdán nem részesültek 
a szentelményben. 

Következő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés. A 
hirdetésekben említsük meg.

________________________________________________
________________________________________________

11. Hétfő – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: lev 19,1–2.11–18; Mt 25,31–46
________________________________________________
________________________________________________

12. Kedd – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref. 
 olv.: iz 55,10–11; Mt 6,7–15
________________________________________________
________________________________________________

13. Szerda – köznap  gy2 V1 
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Jón 3,1–10; lk 11,29–32  
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Ma van szentatyánk, ferenc pápa megválasztásának (2013) év-
fordulója. imádkozzunk érte e napon. 

________________________________________________
________________________________________________

14. Csütörtök – köznap  gy2 V1 
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: eszt 14,1.3–5.12–14; Mt 7,7–12
________________________________________________
________________________________________________

15. Péntek – köznap ††  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: ez 18,21–28; Mt 5,20–26

Eger: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2007).

________________________________________________
________________________________________________

16. Szombat – köznap  gy2 V1 
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Mtörv 26,16–19; Mt 5,43–48

viola  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden nagyböjt 2. vasárnapjáról.  
 Zso: II. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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17. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA               gy0 V0
 Zso: a nagyböjti vasárnapról.
viola † Mise: nagyböjt 2. vasárnapjáról saját,
 Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: ter 15,5–12.17–18; fil 3,17–4,1  

(v. rövidebben: fil 3,20–4,1) lk 9,28b–36

Ma a katolikus iskolák javára van gyűjtés.

Szent Patrik püspök nem kötelező emléknapja ebben az évben 
elmarad.

Győr: A győri Könnyező Szűz Mária nem kötelező emléknapja 
ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

18. Hétfő – köznap  gy2 V1
(Jeruzsálemi szent cirill püspök és egyháztanító)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: dán 9,4b–10; lk 6,36–38

Jeruzsálemi Szent Cirillről megemlékezés vehető. 

fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden Szent Józsefről, a Szent Szűz Jegyeséről.
 Zso: A főünnepről. Bi.: Vasárnap és főünnepen,  

i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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19. Kedd – SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS  
SZŰZ MÁRIA JEGYESE – FÜ  gy1 V0
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum. 
 Bi.: Vasárnap és főünnepeken, II. Ed. után.
fehér  Mise: Szent Józsefről saját, Dicsőség, Hitvallás,
 pref. Szent Józsefről.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: 2sám 7,4–5a.12–14a.16; róm 4,13.16–18.22; 
 Mt 1,16.18–21.24a v. lk 2,41–51a (szo)
 (kimaradó olv.: iz 1,10.16–20; Mt 23,1–12)

Ma, Szent József főünnepén az oltár díszíthető virággal, az or-
gona és egyéb hangszerek az ének kíséretén kívül is szólhatnak. 
(Vö.: rMár, 305; Ps, 25.) 

________________________________________________
________________________________________________

20. Szerda – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Jer 18,18–20; Mt 20,17–28
________________________________________________
________________________________________________

21. Csütörtök – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Jer 17,5–10; lk 16,19–31
________________________________________________
________________________________________________
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22. Péntek – köznap †† gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról. 
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: ter 37,3–4.12–13a.17b–28; 
 Mt 21,33–43.45–46
________________________________________________
________________________________________________

23. Szombat – köznap  gy2 V1
(Mongrovejói Szent Turibius püspök)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Mik 7,14–15.18–20; lk 15,1–3.11–32

Mongrovejói Szent Turibiusról napközben megemlékezés vehető.

viola  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden nagyböjt 3. vasárnapjáról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

24. NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA             gy0 V0
 Zso: a nagyböjti vasárnapról.
viola † Mise: nagyböjt 3. vasárnapjáról saját,
 Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: kiv 3,1–8a.13–15; 1kor 10,1–6.10–12; lk 13,1–9
 e nap összes olvasmányait vehetjük az „a” év  

nagyböjtjének 3. vasárnapjáról. (A szentmise
 olvasmányai „C” év. 80. old.) 
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Urunk születésének hírüladásáról ebben az évben előesti ün-
neplés nem vehető.

________________________________________________
________________________________________________

olv.: tetszés szerint nagyböjt 3. hetében, B és c évben 
kiváltképp, amikor nem olvassuk a szamariai asszonyról 
szóló evangéliumot a 3. vasárnapon: 

 kiv 17,1–7;  Jn 4,5–42

25. Hétfő – URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA
(GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY) – FÜ gy1 V0
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum. 
fehér  Mise: saját, Dicsőség, Hitvallás (a megtestesült  

a Szentlélek erejéből… szavakra letérdelünk),  
saját pref.

 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 7,10–14; 8,10c; zsid 10,4–10; lk 1,26–38  

(szo) 
(kimaradó olv.: 2kir 5,1–15a; lk 4,24–30) 

Kaposvár: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2017).

________________________________________________
________________________________________________

26. Kedd – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: dán 3,25.34–43; Mt 18,21–35
________________________________________________
________________________________________________
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27. Szerda – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Mtörv 4,1.5–9; Mt 5,17–19
________________________________________________
________________________________________________

28. Csütörtök – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Jer 7,23–28; lk 11,14–23
________________________________________________
________________________________________________

29. Péntek – köznap †† gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: oz 14,2–10; Mk 12,28b–34
________________________________________________
________________________________________________

30. Szombat – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: oz 6,1–6; lk 18,9–14

viola  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden nagyböjt 4. vasárnapjáról. 
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Ma, nagyböjt 4. vasárnapján (Laetare vasárnap) az oltár díszít-
hető virággal, az orgona és egyéb hangszerek az ének kíséretén 
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kívül is szólhatnak (Vö.: rMár 305; Ps, 25.), a miseruha színe a 
viola helyett lehet rózsaszín is.

________________________________________________
________________________________________________

31. NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: a nagyböjti vasárnapról.
viola † Mise: nagyböjt 4. vasárnapjáról saját,
 Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Józs 5,9a.10–12; 2kor 5,17–21; lk 15,1–3.11–32
 e nap összes olvasmányait vehetjük az „a” év  

nagyböjtjének 4. vasárnapjáról. (A szentmise  
olvasmányai „C” év. 84. old.)

Következő vasárnap a Szentföld javára lesz gyűjtés. A hirdeté-
sekben említsük meg.

________________________________________________
________________________________________________

olv.: tetszés szerint nagyböjt 4. hetében, B és c évben 
kiváltképp, amikor nem olvassuk a vakon született em-
berről szóló evangéliumot a 4. vasárnapon: 
 Mik 7,7–9;  Jn 9,1–41

Április
1. Hétfő – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: iz 65,17–21; Jn 4,43–54
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________________________________________________
________________________________________________

2. Kedd – köznap  gy2 V1
(Paolai Szent Ferenc remete)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: ez 47,1–9. 12; Jn 5,1–16

Paolai Szent Ferencről megemlékezés vehető.

________________________________________________
________________________________________________

3. Szerda – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: iz 49,8–15; Jn 5,17–30 
________________________________________________
________________________________________________

4. Csütörtök – köznap  gy2 V1
(Szent Izidor püspök és vértanú)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: kiv 32,7–14; Jn 5,31–47

Szent Izidorról megemlékezés vehető.

Székesfehérvár: Ma van a főpásztor kinevezésének évforduló-
ja (2003).

________________________________________________
________________________________________________
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5. Péntek – köznap †† gy2 V1
(Ferrer Szent Vince áldozópap)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Bölcs 2,1a.12–22; Jn 7,1–2.10.25–30

Ferrer Szent Vincéről megemlékezés vehető.

________________________________________________
________________________________________________

6. Szombat – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját, nagyböjti pref.
 olv.: Jer 11,18–20; Jn 7,40–53  

viola  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden nagyböjt 5. vasárnapjáról. 
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Megtartható a feszületek és képek letakarásának szokása a 
templomban Nagyböjt V. vasárnapjától a Püspöki Konferenciák 
határozata szerint. Ebben az esetben a feszületek maradjanak 
letakarva a nagypénteki szertartás végéig, a képek pedig egészen 
a húsvéti vigília kezdetéig. (Ps, 26.)

________________________________________________
________________________________________________

7. NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA               gy0 V0
 Zso: a nagyböjti vasárnapról.
viola † Mise: nagyböjt 5. vasárnapjáról saját,
 Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók. 
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 olv.: iz 43,16–21; fil 3,8–14; Jn 8,1–11
 e nap összes olvasmányait vehetjük az „a” év  

nagyböjtjének 5. vasárnapjáról. (a szentmise  
olvasmányai „c” év. 88. old.)

Ma a Szentföld javára van gyűjtés.

de la salle szent János emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

olv.: tetszés szerint nagyböjt 5. hetében, B és c évben 
kiváltképp, amikor nem olvassuk a lázár feltámasztásáról 
szóló evangéliumot az 5. vasárnapon: 
 2kir 4,18b–21.32–37; Jn 11,1–45

8. Hétfő – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: dán 13,1–9.15–17.19–30.33–62  

(vagy rövidebben: dán 13,41c–62); Jn 8,12–20
________________________________________________
________________________________________________

9. Kedd – köznap  gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: szám 21,4–9; Jn 8,21–30

Pécs: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2011).

________________________________________________
________________________________________________
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10. Szerda – köznap  gy2 V1 
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: dán 3,14–20.91–92.95; Jn 8,31–42
________________________________________________
________________________________________________

11. Csütörtök – köznap  gy2 V1
(szent szaniszló püspök és vértanú)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: ter 17,3–9; Jn 8,51–59

Szent Szaniszlóról megemlékezés vehető.

________________________________________________
________________________________________________

12. Péntek – köznap †† gy2 V1
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: Jer 20,10–13; Jn 10,31–42
________________________________________________
________________________________________________

13. Szombat – köznap  gy2 V1
(Szent I. Márton pápa és vértanú)
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: ez 37,21–28; Jn 11, 45–57

Szent I. Mártonról napközben megemlékezés vehető.
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viola  Esti szentmise:
 Minden Virágvasárnapról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

14. URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA – 
VIRÁGVASÁRNAP               gy0 V0
 Zso: Virágvasárnapról.

Ezen a napon ünnepli az Egyház Krisztus Urunk Jeruzsá-
lembe való bevonulását a húsvéti misztérium beteljesítésé-
re. Éppen ezért a nap minden miséjében megemlékezünk 
Urunknak erről a bevonulásáról, mégpedig a főmise előtt 
körmenettel vagy ünnepélyes bevonulással, a többi mise 
előtt pedig egyszerű bevonulással. Ünnepélyes bevonulást 
tarthatunk a napnak nem csupán egy, hanem több miséje 
előtt is, ha a mise látogatott, népes szokott lenni. Körme-
net azonban csak a főmisébe integrálva tartható. (Mise-
könyv, 200. old.; Ps, 29.)

A passiót lehet különböző szereposztásban végezni, 
de Jézus szerepét egy diakónusnak kell énekelnie (vagy 
olvasnia); ha nincs jelen diakónus, akkor magának a pap-
nak (vö. rMár, 59). A szenvedéstörténetnek ehhez az 
előadásához nem visznek gyertyákat. Incenzálás, a nép 
üdvözlése, valamint a könyvnek kereszttel való megjelölé-
se elmarad. Csupán a szerpap kéri előzőleg a miséző pap 
áldását, mint egyébként az Evangélium olvasása alkalmá-
val. (Ps, 33.)

piros † Mise: saját.              gy0 V0
 A főmisébe integrálva pálma- v. barkaszentelés  

végezhető.  
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 evangélium: lk 19,28–40 
 Hitvallás, saját pref. (Dicsőség nincs)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 50,4–7; fil 2,6–11; lk 22,14–23,56  

(v. rövidebben: lk 23,1–49)
________________________________________________
________________________________________________

15. NAGYHÉTFŐ  gy1 V0
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. II. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: iz 42,1–7; Jn 12,1–11
________________________________________________
________________________________________________

16. NAGYKEDD gy1 V0
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. II. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: iz 49,1–6; Jn 13,21–33.36–38

Soubirous Szent Mária Bernadett, szűz, nem kötelező emlék-
napja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

17. NAGYSZERDA gy1 V0
 Zso: a nagyböjti köznapról.
viola Mise: saját. II. pref. Urunk szenvedéséről.
 olv.: iz 50,4–9a; Mt 26,14–25
________________________________________________
________________________________________________
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18. NAGYCSÜTÖRTÖK              gy0 V0
 Zso: saját.  
– „Az olajszentelési mise, amelyet a püspök papjaival 
koncelebrál, és a szent krizmát meg a többi olajokat meg-
szenteli, legyen annak a kapcsolatnak a kifejezése, amely-
ben a papok Krisztus egyetlen papi hivatala következtében 
püspökükkel állnak. Erre a misére az egyházmegye min-
den részéből meg kell hívni a papokat, akik misézzenek 
együtt a püspökkel. Tanúkként és segítőkként szerepelje-
nek a krizma szentelésénél, mint ahogy mindennapi szol-
gálatukban is munkatársai és tanácsadói a püspöknek.

 A híveket is hívni kell, hogy vegyenek részt ezen a szent-
misén és járuljanak a szentáldozáshoz.
– A szent olajokat az egyes plébániákon vagy az utolsó 
vacsora emlékére tartott (nagycsütörtök esti) szentmise 
előtt, vagy más, alkalmas időben vegyék át. Ez alkalom 
arra, hogy a híveket a krizma és más szent olajok haszná-
lata, valamint ezeknek a keresztények életében való hatása 
és jelentősége tekintetében oktassuk.” 

(Ps, 35–36.)

A székesegyházakban: 
 Krizmaszentelési mise: saját.
 Dicsőség, a papi ígéretek megújítása,
 krizma és olajak megszentelése, saját pref.
 (hitvallás, egyetemes könyörgések nincsenek.)
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 61,1–3a.6a.8b–9; Jel 1,5–8; lk 4,16–21
________________________________________________
________________________________________________
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A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP
(SACRUM TRIDUUM PASCHALE)

A föltámadás új ideje a húsvéti szent három napból, mint 
fényforrásból beragyogja az egész liturgikus évet. (KEK, 
1168)

Az Egyház az emberek megváltásának legnagyobb titkait 
évről évre azon a három napon ünnepli, amely az utolsó 
vacsora emlékére tartott nagycsütörtök esti szentmisétől 
Húsvétvasárnap Esti dicséretéig tart. Joggal hívják ezt az 
időszakot így: „Krisztus keresztre feszítésének, sírba téte-
lének és feltámadásának három napja.” Nevezik a „Húsvéti 
Szent Háromnap”-nak is, mert ezalatt kerül bemutatásra 
és valósul meg Húsvét titka, azaz az Úr távozása ebből a 
világból az Atyához. Az Egyház ennek a szent titoknak li-
turgikus és szentségi jelekben való ünneplése által Krisz-
tussal, a Vőlegénnyel bensőségesen egyesül. (PS, 38.)

Tudnivalók a Szent Háromnapról:
– Nagypénteken a szigorú böjtöt és a hústól való megtar-
tóztatást mindenütt meg kell tartani. Javasolt dolog ezt 
Nagyszombatra is kiterjeszteni, hogy az Egyház emel-
kedett és kitárult szívvel érkezzék az Úr feltámadásának 
örömébe. 
– Nagypénteken és Nagyszombaton az Olvasmányos ima-
órát és a Reggeli dicséretet nyilvánosan, a közösséggel 
együtt ünnepeljük. A püspök – ha lehetséges – saját szé-
kesegyházában vegyen részt rajta a papsággal és a néppel 
együtt. 
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– A Húsvéti Szent Háromnap méltó megünnepléséhez 
szükség van kellő számú segédkezőre és ministránsra; 
szolgálatukra pontosan ki kell képezni őket. 
– A nép, valamint a papok és más közreműködők énekének 
a nagyhéten és főként a Húsvéti Szent Háromnapon kü-
lönleges jelentősége van.
– Ajánlatos, hogy a kisebb szerzetesi közösségek, legyenek 
papok vagy laikusok, valamint más közösségek, nagyobb 
templomokban vegyenek részt a Húsvéti Szent Háromnap 
ünnepségein. 
Ha több kisebb plébánia egyetlen papra van bízva, ameny-
nyire lehetséges, a legnagyobb templomban gyűljenek ösz-
sze a hívek, és ott üljék meg az ünnepeket. Ha ellenben 
egy papra két vagy több plébániát bíztak, amelyekben 
nagyszámú hívő vesz részt az istentiszteleteken, és ezeket 
illő gondossággal és ünnepélyességgel meg lehet tartani, 
akkor meg szabad ismételni a Húsvéti Szent Háromnap 
ünneplését.

(Ps, 39–43.)

Liturgikus előírások az esti szentmiséhez 
– A Nagycsütörtök esti szentmisével megkezdi az Egyház 
a Húsvéti Szent Háromnapot és megemlékezik az utolsó 
vacsoráról, amelyen Krisztus azon az éjszakán, amelyen 
elárultatott, szeretetből övéi iránt, akik a világban voltak, 
a kenyér és a bor színe alatt testét és vérét ajánlotta fel az 
Atyának, az apostoloknak ételül és italul adta, s nekik és 
utódaiknak a papi hivatalban azt a megbízást adta, hogy 
azt mint áldozatot ajánlják fel.
– A legteljesebb figyelmet kell azokra a titkokra fordítani, 
amelyeknek emlékezetét ebben a szentmisében ünnepel-
jük: az Eucharisztia és a papság megalapítására, valamint 
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a testvéri szeretet parancsára. Ezekkel foglalkozzék ez al-
kalommal a homília is.
– Az utolsó vacsora emlékmiséjét este mondják, mégpedig 
abban az órában, amely az egész közösség részvétele szá-
mára a legalkalmasabb.
– Az Egyház legősibb hagyománya értelmében ezen a na-
pon tilos minden olyan mise, amelyen a hívő közösség 
nincs jelen.
– A tabernákulum legyen a szentmise előtt teljesen üres. A 
hívek áldoztatásához szükséges ostyákat ezen a szentmi-
sén kell konszekrálni. A konszekrálandó kenyér mennyisé-
ge legyen elég a nagypénteki áldoztatáshoz is.
– Az áldozás utáni könyörgés befejeztével körmenet van, 
amelynek során a Legméltóságosabb Oltáriszentséget a 
templomon át az őrzési helyére viszik. A keresztvivő megy 
elöl, a gyertya- és a tömjénvivők követik. Közben a „Pange 
lingua” himnuszt énekelik, vagy más oltáriszentségi éne-
ket. Az Oltáriszentség átvitele elmarad ott, ahol másnap 
Krisztus szenvedésének és halálának ünneplését nem tart-
ják meg.
– Az Oltáriszentséget a tabernákulumba helyezzük, és azt 
bezárjuk. Szentségmutatóba való kitétele nincs megen-
gedve. 
– Az őrzési helynek ne legyen „szent sír” formája. Kerül-
jük magát a „szent sír” kifejezést is! Az őrzési hely nem 
arra való, hogy az Úr temetését ábrázolja, hanem hogy az 
Eucharisztia kenyerét a nagypénteki áldozás céljára őriz-
ze. (Ez a rendelkezés nem zárja ki a nagypénteki szent sír 
itthoni hagyományát. Legyen a szent sír egy másik helyen, 
vagy ha ezen a helyen van is, akkor a halott Jézus szobor-
alakját még ne tegyük ki Nagycsütörtökön, hanem csak 
Nagypénteken, Urunk szenvedésének ünnepi liturgiája 
után. Ha nem mozdítható könnyen, takarjuk le, és csak 
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pénteken vegyük le róla a leplet, az Oltáriszentséget pedig 
pénteken lehetőleg ne oda vigyük.)
– Buzdítsuk a híveket, hogy a nagycsütörtöki szentmise 
után tartsanak a templomban éjszakai szentségimádást. 
Éjfél után […] a szentségimádás minden külső ünnepélyes-
ség nélkül történjék, mivel akkor már megkezdődött az Úr 
szenvedésének napja. 
– A szentmise után van az oltárfosztás. A feszületeket, ha 
lehetséges, piros vagy violaszínű lepellel takarják le, ha-
csak ez már meg nem történt a nagyböjt V. vasárnapja 
előtti szombaton. A szentek képei előtt ne gyújtsunk lám-
pákat. 

(Ps, 44–48. 54–57.)

fehér  Esti szentmise: saját.              gy0 V0
AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE 
1. Dicsőség (mialatt éneklik, szólnak a harangok, ahol 

ez szokásos, és ezután hallgatnak húsvét éjszakájá-
nak „Dicsőség”-éig.);

2. Homília után […] ott, ahol a lelkipásztori megfontolá-
sok úgy ajánlják, elvégzik a lábmosás szertartását.

3. hitvallás nincs.
4. Pref. a legszentebb Oltáriszentségről,  

az i. eucharisztikus imában saját részek.
5. Ma nem mondható a iV. eucharisztikus ima,  

sem a különleges alkalmakra szólók. 
6. olv.: kiv 12,1–8.11–14; 1kor 11,23–26; Jn 13,1–15
7. oltárfosztás (minden szöveg és különösebb szertar-

tás nélkül). 
8. a kereszteket eltávolítjuk, vagy legalább lefödjük. 
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 Zso: saját. ed.: ma azok végzik, akik az esti  
szentmisén nem vesznek részt. 

 Bi.: Vasárnap,  ii. ed. után. 

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki nagycsütörtökön az 
ünnepi szentmise után a tabernákulumba tett Oltári-
szentség előtt áhítattal elimádkozza a Tantum ergo-t. 

(A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 7, 1. § 2.)

________________________________________________
________________________________________________

19. NAGYPÉNTEK ††† szigorú böjt!
 Zso: saját.
 ajánlott ezen a napon az olvasmányos imaórát 

és a reggeli dicséretet a templomokban a nép 
részvételével tartani. (Ps, 62.)

 az ed-et ma csak azok végzik, akik a délutáni  
istentiszteleten nem vettek részt. 

 Bi: Vasárnap ii. ed. után.

Liturgikus előírások Nagypéntekre:
Ezen a napon, amikor „Krisztus, a mi húsvéti Bárányunk 
feláldoztatott”, az Egyház elmélkedik az Úrnak, az ő Je-
gyesének szenvedéséről, és keresztje előtt hódol. Eközben 
fontolgatja a kereszten elszenderült Krisztus oldalsebéből 
való eredetét, és közbenjár az egész világ üdvösségéért.

A legősibb hagyomány szerint az Egyház ma nem tart 
eucharisztikus ünnepet. A szentáldozást Krisztus szen-
vedésének és halálának ünneplése közben szolgáltatják 
ki a híveknek. A betegeknek, akik nem tudnak részt venni 
e nagypénteki liturgián, a nap bármely szakában el lehet 
vinni az Eucharisztiát.
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Nagypénteket az egész Egyházban mint bűnbánati na-
pot kell megülni, amelyen szigorú böjt és hústól való meg-
tartóztatás van.

Szentségek kiszolgáltatása ezen a napon szintén szigo-
rúan tilos, kivéve a bűnbocsánat és a betegek kenetének a 
szentségét. Temetéseket ének, orgona- és harangszó nél-
kül lehet végezni.

Krisztus szenvedésének és halálának ünneplése délután 
legyen, éspedig 15 óra körül. Lelkipásztori okból más idő-
pont is választható, lehetőleg olyan, amikor a nép köny-
nyebben össze tud gyűlni: akár mindjárt 12 óra után vagy 
este, de nem 21 óra után. 

A kijelölt olvasmányokat elejétől a végéig el kell olvasni. 
A válaszos zsoltárt és az evangélium előtti verset a szo-
kásos módon éneklik. A Szent János evangéliuma szerinti 
szenvedéstörténetet ugyanúgy lehet énekelni vagy olvas-
ni, mint Virágvasárnap. A passió után homília következik. 
Ennek végén a pap rövid csendes imádságot ajánlhat a hí-
veknek. 

Az egyetemes könyörgéseket az ókeresztény korból 
ránk hagyományozott minta szerint végezzék, mégpedig 
az imádságos kérések teljes terjedelmével, mivel Krisztus 
szenvedésének egyetemes hatására utalnak, aki az egész 
világ üdvösségéért függött a kereszten.

A kereszt előtti hódolatnál használt feszület legyen 
nagy és jól látható. A Misekönyvben megadott két forma 
bármelyikét lehet választani. Ezt a szertartást azzal az 
ünnepélyességgel végezzék, amely megváltásunk e titkát 
megilleti: a kereszt felmutatását kísérő papi felhívást és a 
hívek válaszát is énekelni kell.

A személyes hódolat ennek az ünnepnek lényeges ele-
me, ezért minden egyes hívőnek meg kell adni a lehetősé-
get, hogy kifejezze hódolatát a szent kereszt előtt. Ha igen 
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nagy a hívek száma, alkalmazható az együttes kereszthó-
dolat szertartása.
Csak egyetlen keresztet szabad használni a hódolat céljá-
ra, mert a jel valódisága ezt kívánja. 
 (Ps, 58–61. 63. 66–69.)
 

piros  AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE 
1. igeliturgia.              gy0 Vo
 olv.: iz 52,13–53,12; zsid 4,14–16.5,7–9;
 Jn 18,1–19,42; 
 egyetemes könyörgések. 
2. Hódolat a Szent Kereszt előtt. 
3. áldozási szertartás, benne elmarad a békecsók.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki 1. áhítattal részt vesz 
nagypénteken a liturgiában és a kereszt imádásában;  
2. elvégzi a keresztutat, vagy amikor a Szentatya végzi a 
keresztutat, televízión vagy rádión (vagy világhálón) ke-
resztül lélekben áhítattal csatlakozik hozzá. 

(A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek, 13. 1.) 
________________________________________________
________________________________________________

20. NAGYSZOMBAT               gy0 V0
 Zso: saját. 

Liturgikus előírások Nagyszombatra:
A mai napon az Egyház tartózkodik a szentmiseáldozat 
bemutatásától. A szentáldozás csak mint szent útravaló 
szolgáltatható ki. El kell maradnia a házasság, valamint 
más szentségek kiszolgáltatásának, kivéve a bűnbocsánat 
szentségét és a betegek szentségét. (Ps, 75.)

A hívek tisztelete számára felállítható a templomban 
Krisztusnak egy képe – amint a kereszten függ, a sírban 
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pihen vagy leszáll a halál országába – amely a Nagyszom-
bat titkát szemlélteti, vagy akár a Fájdalmas Anya egy áb-
rázolása. 

Azokat az ünnepélyes szokásokat és hagyományokat, 
amelyeket ezen a napon tartottak, amikor még elővételez-
ték az ünnepet, éjszaka vagy Húsvét napján kell megtar-
tani.

(Ps, 74. 76.)
________________________________________________
________________________________________________

A sötétedés után megkezdett vigília mise 
már húsvéti mise.
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[…]A Húsvét nem egyszerűen egy ünnep a többi között, hanem 
az „ünnepnapok ünnepnapja”, „az ünneplések ünneplése”, mint 
ahogy az Eucharisztia a szentségek szentsége (a nagy szentség). 
Szent Atanáz „a nagy vasárnapnak” nevezi, mint ahogy a szent 
hetet Keleten (és Magyarországon is) „Nagy Hétnek” nevezik. A 
föltámadás misztériuma, melyben Krisztus megsemmisítette a 
halált, hatalmas erejével áthatja a mi régi időnket, mindaddig, 
amíg minden alá nem lesz vetve Krisztusnak. (kek, 1169.)

A húsvéti gyertya helye vagy az ambó mellett, vagy az oltár 
mellett van. A húsvéti időnek minden nagyobb liturgikus 
ünnepségére meggyújtják egészen Pünkösdvasárnapig, le-
gyen az mise, Reggeli vagy Esti dicséret. (Ps, 99.)

21. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA – 
FÜ nyolcaddal gy0 V0

„A legősibb hagyomány szerint a Húsvét éjszakája „az 
Úrért való virrasztás éjszakája”. Az az éjszakai virrasztás, 
amelyet ekkor tartanak, emlékezés arra a szent éjszakára, 
amelyen az Úr feltámadt, és ezért „minden éjszakai vir-
rasztás anyjának” tekintik. Ezen az éjszakán imádkozva 
várja az Egyház az Úr feltámadását, és a keresztség, a bér-
málás és az Eucharisztia szentségével ünnepli. (Ps, 77.)
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Tudnivalók a húsvéti vigília menetéhez:
A Húsvéti éjszakájának teljes liturgiája éjjel történik. Ne 
kezdődjék a sötétség beállta előtt, és ne végződjék a vasár-
nap hajnali pirkadat után.1 (Ps, 78.)

 Ezt az éjszakai virrasztást az Úr második eljövetele vá-
rásának is szenteljük. (Ps, 80.)

Ennek a vigíliának menete a következő: Rövid lucer-
nárium – fényünnepség – után (ez a mai vigília első ré-
sze) az Egyház – bízva Isten szavában és ígéretében – arról 
elmélkedik, hogy mily nagy csodatetteket művelt az Úr 
kezdettől fogva népével (ez a második rész, az igeliturgia), 
egészen addig, amíg a feltámadás napjának közeledtével a 
keresztségben újjászületett új tagjaival együtt (ez a har-
madik rész) meghívást nyert ahhoz az asztalhoz, amelyet 
halála és feltámadása által terített népének az Úr (negye-
dik rész).

Aki részt vesz az éjszakai misén, ismét megáldozhat a 
második húsvéti misében.

Aki az éjszakai misét mondja, vagy azon koncelebrált, 
a húsvét második miséjét is elmondhatja vagy konceleb-
rálhatja. A pap és a segédkezők úgy öltöznek fel, mint a 
miséhez szokás, fehér színű ruhába. Elegendő számú gyer-
tyáról kell gondoskodni a vigílián részt vevő valamennyi 
hívő számára.(Misekönyv, 241. old.)

Azt a körmenetet, amellyel a nép bevonul a templomba, 
csupán a húsvéti gyertya fénye vezesse.

1 „a MkPk 2001. évi ad limina látogatása során az istentiszteleti és 
Szentségi Kongregáció a magyar püspököknek a húsvéti vigília időpont-
jára vonatkozó kérdésére válaszolva hozzájárult, hogy a kialakult hagyo-
mány miatt – ahol lelkipásztori okból indokoltnak látszik – továbbra is 
kezdődhessen a szertartás az általános előírásnál korábbi időpontban.” 
(MkPk titkársága, 740/2009. Bp. 2009. júl. 15.)
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A húsvéti gyertyáról kell meggyújtani a többi gyertyát, 
amelyeket mindannyian (akolitusok, asszisztencia és a 
nép) a kezükben tartanak. Eközben még nincs villanyvi-
lágítás. (Ps, 83.)

A diakónus elénekli a húsvéti öröméneket. Ha nincs di-
akónus, és maga a pap sem tudja a húsvéti öröméneket 
elénekelni, rábízható egy énekesre. (Ps, 84.) 

A […] húsvéti éjszakai szertartásnak hét ószövetségi 
[…], valamint két újszövetségi olvasmánya van. Ahol csak 
lehetséges, olvassuk el az összes olvasmányt, hogy az éj-
szakai virrasztásnak a jellege, amely szükségszerűen hosz-
szabb időtartamot feltételez, megmaradjon. 

Ahol pedig a lelkipásztori körülmények azt követelik, 
hogy az olvasmányoknak ezt a számát csökkentsük, ve-
gyünk legalább három olvasmányt az Ószövetségből, 
éspedig a Törvény könyveiből és a prófétákból. A Kivo-
nulás könyve 14. fejezetének olvasása a hozzá tartozó 
kantikummal együtt viszont nem hiányozhat. (Ps, 85.)

Az ószövetségi szövegek értelmezése az Újszövetségen 
alapul. Ezt a könyörgés világosítja meg, amelyet a pap 
minden olvasmány után elmond. 

Minden olvasmány után éneklik a válaszos zsoltárt. A 
közösség a válaszverssel felel. Gondosan kerülendő, hogy a 
zsoltárokat más, talán értéktelen énekekkel helyettesítsék. 
(Ps, 86.)

Az ószövetségi olvasmányok után a „Dicsőség”-et ének-
lik, és megszólalnak a harangok, ahol ez szokásos. Ezután 
következzék a könyörgés, és így térünk rá az újszövetségi 
olvasmányokra. 

A szentlecke után mindenki feláll és a pap ünnepélyesen 
elkezdi az „Allelujá”-t. Az Úr feltámadásának az evangé-
lium szavaival való hirdetése az egész igeliturgia csúcs-
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pontja. Az evangélium után homília következik, amely – 
ha rövid is – nem maradhat el. (Ps, 87.) 

A húsvéti éjszaka harmadik része a keresztelési ün-
nepség. Krisztus pászkáját és a miénket most szentségi 
módon ünnepeljük. Azokban a templomokban, amelyek-
ben keresztkút van, ez teljesen kifejezésre jut, különösen 
akkor, amikor felnőttek részesednek a beavatás szentsé-
geiben, vagy legalább gyermekeket keresztelnek. Ha nincs 
keresztségre jelentkező, a plébániatemplomokban akkor is 
van keresztvízszentelés. Ha ez a szentelés nem a kereszt-
kútnál történik, hanem a pap térségében, a keresztvizet 
később a keresztkúthoz viszik, és ott őrzik az egész húsvéti 
idő alatt. Ahol azonban nem terveznek keresztelést és ke-
resztvízszentelést sem, ott a keresztségre emlékezve vizet 
szentelnek, és ezzel meghintik a népet. (Ps, 88.) 

Ezután történik a keresztségi fogadás megújítása. A hí-
vek állnak, kezükben égő gyertyát tartanak és felelnek a 
feltett kérdésekre. A pap végigmegy a templomon és meg-
hinti a közösséget, mialatt mindnyájan ezt az antifónát 
éneklik: „Vízforrást láttam fakadni” vagy más, a keresztség 
jellegének megfelelő éneket. (Ps, 89.)

A húsvét éjjeli liturgiának negyedik része az Eucha-
risztia ünneplése. Ez a csúcspontja is, hiszen ez a húsvéti 
szentség, Krisztus kereszthalálának emlékezete, a feltá-
madt Krisztus jelenléte, az Egyházba való beavatás bete-
tőzése, és az örök Húsvét elővételezése. (Ps, 90.)
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HÚSVÉTI VIGÍLIA
fehér  † Mise: saját. 

i.) fényünnepség: 
1. Tűzszentelés,
2. a húsvéti gyertya megáldása, és bevonulás 
vele a templomba, 
3. húsvéti örömének (gyertya a hívek kezében),

ii.) igeliturgia:
4.ószövetségi olvasmányok a válaszos zsoltárukkal 
és könyörgésükkel:
olv.: ter 1,1–2,2 (v. rövidebben: ter 1,1.26–31a); 
ter 22,1–18 
(v. rövidebben: ter 22,1–2.9a.10–13.15–18); 
kiv 14,15–15,1; (nem hagyható ki!) 
iz 54,4a.5–14; 
iz 55,1–11; 
Bár 3,9–15.32–4,4; 
ez 36,16–17a.18–28;
5. Oltár gyertyáinak meggyújtása, Dicsőség
(megszólal az orgona és a harangok)
6. könyörgés,
7. szentlecke, róm 6,3–11
8. alleluja,
9. evangélium, lk 24,1–12
10. homília,
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iii.) a keresztség liturgiája:
11. Mindenszentek litániája,
12. Víz megáldása,
13. Keresztségi ígéret megújítása (égő gyertya 
a hívek kezében),
14. a nép meghintése a megáldott vízzel,
15. egyetemes könyörgések, 

(ha nincs keresztelés és keresztkutat sem kell megáldani:
11. vízmegáldás, 
12. keresztségi ígéret megújítása (égő gyertya 
a hívek kezében),
13. nép meghintése a megáldott vízzel, 
14. egyetemes könyörgések.)

iV.) az eucharisztia liturgiája:
 a szokott módon. i. húsvéti pref.
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.

feltámadási körmenet tartható a húsvéti vigília után, vagy hús-
vétvasárnap az ünnepi szentmisét követően is. Rendjét lásd: 
Praeorator, 153–159. old.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki húsvét vigíliáján vagy 
keresztelésének évfordulóján bármely jóváhagyott formulával 
megújítja keresztségi ígéreteit. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúen-
gedélyek, 28. 1. §)

a húsvéti gyertya az ambón vagy az oltár mellett marad 
egészen Pünkösdig. (vö. Ps 99.)

________________________________________________
________________________________________________
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ÜNNEPI MISE              gy0 V0
 Zso: saját. oi.: te deum.
fehér  † Mise: saját. Dicsőség, szekvencia, 
 i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 10,34a.37–43;
 kol 3,1–4; v. 1kor 5,6b–8;
 Jn 20,1–9; este: lk 24,13–35

Szent Anzelm püspök és egyháztanító nem kötelező emléknap-
ja ebben az évben elmarad.

A húsvétvasárnapi szentmisét a legteljesebb ünnepélyességgel 
kell megtartani. Mint bűnbánati cselekmény ma azzal a víz-
zel való meghintés ajánlatos, amelyet húsvét éjjelén szenteltek 
meg. Közben a „Vízforrást láttam fakadni…” antifónát, vagy 
más, keresztségre utaló éneket énekelnek. Ezzel a szenteltvízzel 
töltik meg aztán a templomajtók mellett lévő szenteltvíztartó-
kat. (Ps, 97.)

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a pápa Urbi et Orbi áldá-
sát […] áhítattal fogadja, akkor is, ha fizikailag nincs jelen, de 
a szertartást televízión vagy rádión (vagy világhálón) keresztül 
áhítattal követte. (a Búcsúk kézikönyve, 51. old.)

________________________________________________
________________________________________________

Tudnivalók Húsvét nyolcadára:
 - a zsolozsmát és a szentmisét minden nap a nyolcadról 
imádkozzuk; az ezekre a napokra eső szentek ünneplése 
idén elmarad. 
 - a nép elbocsátásához a nyolcad során hozzáadjuk a ket-
tős alleluját.
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Zsolozsma:
– a nyolcad során minden oi-ban van te deum.
Szentmise:
– az i. húsvéti prefációt imádkozzuk. a iV. és a különle-
ges alkalmakra szóló eucharisztikus imák ezeken a napo-
kon nem mondhatóak.
– Hitvallás csak vasárnap, Dicsőség minden nap van.
– Húsvétvasárnapot követően a szekvencia tetszés szerint 
vehető. 
– a nyolcad során temetési mise mondható (vasárnapok 
kivételével). Évfordulós és megemélkező gyászmisék nem 
mondhatóak.
– rituális misék, votív és különféle alkalmakra szóló mi-
sék ezeken a napokon nem vehetők.

22. HÚSVÉTHÉTFŐ  gy1 V0
 Zso: saját. oi.: te deum.
fehér  Mise: saját. Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, 

i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 2,14.22–33; Mt 28,8–15
________________________________________________
________________________________________________

23. Kedd húsvét nyolcadában      gy1 V0
 Zso: saját. oi.: te deum.
fehér  Mise: saját. Dicsőség, szekvencia tetszés  

szerint, i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek. 

a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók. 
 olv.: apcsel 2,36–41; Jn 20,11–18 
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szent adalbert püspök és vértanú emléknapja ebben az évben 
elmarad.

Esztergom–Budapest: Szent Adalbert főünnepe a következő 
hét keddjére áthelyezve, ma minden a nyolcad napjáról.

________________________________________________
________________________________________________

24. Szerda húsvét nyolcadában     gy1 V0
 Zso: saját. oi.: te deum.
fehér  Mise: saját. Dicsőség, szekvencia tetszés 
 szerint, i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 3,1–10; lk 24,13–35

szent györgy vértanú és sigmaringeni szent fidél áldozópap és 
vértanú nem kötelző emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

25. Csütörtök húsvét nyolcadában  gy1 V0
 Zso: saját. oi.: te deum. 
fehér  Mise: saját. Dicsőség, szekvencia tetszés 
 szerint, i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 3,11–26; lk 24,35–48

szent Márk evangélista ünnepe ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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26. Péntek húsvét nyolcadában     gy1 V0
 Zso: saját. oi.: te deum.
fehér  Mise: saját. Dicsőség, szekvencia tetszés szerint,
  i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 4,1–12; Jn 21,1–14
________________________________________________
________________________________________________

27. Szombat húsvét nyolcadában  gy1 V0
 Zso: saját. oi.: te deum.     
fehér  Mise: saját. Dicsőség, szekvencia tetszés szerint, 
 i. húsvéti pref. (hitvallás nincs)
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 4,13–21; Mk 16,9–15

fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden húsvét 2. vasárnapjáról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

28. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA,              gy0 V0             
AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 
 Zso: saját. oi.: te deum.  
fehér  † Mise: húsvét 2. vasárnapjáról saját, Dicsőség, 
 szekvencia tetszés szerint, hitvallás,  
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 i. húsvéti pref.
 az i. eucharisztikus imában húsvéti betétek.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a  különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 5,12–16; Jel 1,9–11a.12–13.17–19; 
 Jn 20,19–31

az apostoli Penitenciária 2002. jún. 29-én kelt dekrétuma sze-
rint teljes búcsú nyerhető ezen a napon, a szokásos feltételek 
mellett.

Ma könyörgőnap van a jó termésért. Az egyetemes könyörgé-
sek szándékai között imádkozzunk ezért is.

a jó termésért könyörgés és körmenet tartható („Búzaszente-
lő”). Rendjét lásd: Praeorator, 160–174. old.

chanel szent Péter áldozópap és vértanú, valamint Montforti 
Grignion Szent Lajos Mária áldozópap nem kötelező emléknap-
ja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Tudnivalók Húsvét nyolcada után:
– a húsvéti gyertya továbbra is az ambó vagy az oltár mel-
lett van egészen Pünkösdvasárnapig. (Vö.: Ps, 99.)
– Ha komoly igény vagy lelkipásztori érdek úgy kívánja, 
a néppel végzett misékben – a templomigazgató vagy a 
miséző pap megítélése szerint – a húsvéti idő köznapjain 
vehető különféle alkalmakra szóló vagy votív mise. Hús-
vét vasárnapjain azonban az ordinárius rendeletére sem 
végezhetők ezek a misék. (Vö.: RMÁR, 374. 376.)
– Egyszerű megemlékező gyászmisék nem mondhatók. 
(Vö.: rMár, 381.)
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Hétköznapi miseolvasmányok:
(h apcsel 4,23–31;  Jn 3,1–8)
k:  apcsel 4,32–37;  Jn 3,7b–15
(sz: apcsel 5,17–26;  Jn 3,16–21)
cs: apcsel 5,27–33;  Jn 3,31–36
(P: apcsel 5,34–42;  Jn 6,1–15)
sz: apcsel 6,1–7;  Jn 6,16–21

29. Hétfő – Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, 
Európa társvédőszentje – Ü  gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum. 
fehér  Mise: sienai szent katalinról saját,
 Dicsőség, pref. a szüzekről.
 olv.: 1Jn 1,5–2,2; Mt 11,25–30 (szo)

Esztergom-Budapest:
piros  esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szent Adalbert püspök és vértanú főünnepéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről.

________________________________________________
________________________________________________

30. Kedd – köznap  gy2 V2
v. Szent V. Piusz pápa – e
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref. 
fehér Vagy: szent V. Piuszról:
 pápák miséje, saját kollekta,  

pref. a lelkipásztorokról.

Esztergom–Budapest: SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉR-
TANÚ, A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ  
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.  GY1 V0
piros Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, pref. a vértanúkról.  
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 olv.: 2kor 6,4–10; Jn 10,11–16 (újabb szentek miseol-
vasmányai); olvasmánnyal bővítve a vértanúk v. a lel-
kipásztorok közös olvasmányaiból szabadon választ-
va.

________________________________________________
________________________________________________

Május
Kiváltképpen májusban, a Szűzanyának szentelt hónap  ban 
imádkozzuk a loretói litániát. rendjét lásd: Praeorator, 
40–42. old.

Nem szabad olyan szentségkitételt tartani, mely egye-
dül a szentségi áldásért van. (Praeorator, 56.old)

1. Szerda – köznap   gy2 V2
v. Szent József, a munkás – e
 Zso: a húsvéti köznapról vagy az emléknapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér  Vagy: Szent Józsefről saját. 
 pref. Szent Józsefről.
 olv.: ter 1,26–2,3; Mt 13,54–58 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

2. Csütörtök – Szent Atanáz püspök és  gy2 V2
egyháztanító – E  
 Zso: az emléknapról.
fehér Mise: szent atanázról: püspökök v. egyháztaní-

tók miséje, saját könyörgések,  
húsvéti pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
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________________________________________________
________________________________________________

3. Péntek – Szent Fülöp és Jakab apostolok – Ü †
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum. Gy1 V1
piros  Mise: Szent Fülöpről és Jakabról saját,
 Dicsőség, pref. az apostolokról.
 olv.: 1kor 15,1–8; Jn 14,6–14 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

4. Szombat – köznap  gy2 V2
v. Szent Flórián vértanú – e 
v. Boldog Ceferino Giménez Malla vértanú – e 
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
piros  Vagy: szent flóriánról: 
 vértanúk miséje, saját kollekta, 
 húsvéti pref. v. pref. a vértanúkról.
piros  Vagy: Boldog ceferino giménez Malláról: 
 vértanúk miséje, 
 húsvéti pref. v. pref. a vértanúkról. 

fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden húsvét 3. vasárnapjáról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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5. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: a húsvéti vasárnapról. oi.: te deum.
fehér  † Mise: húsvét 3. vasárnapjáról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, húsvéti pref.
 olv.: apcsel 5,27b–32.40b–41; Jel 5,11–14; 
 Jn 21,1–19 (vagy rövidebben: Jn 21,1–14)
________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
 h:  apcsel 6,8–15;  Jn 6,22–29
 k:  apcsel 7,51–8,1a;  Jn 6,30–35
 sz:  apcsel 8,1b–8;  Jn 6,35–40
 cs:  apcsel 8,26–40;  Jn 6,44–51
 P:  apcsel 9,1–20;  Jn 6,52–59
 sz:  apcsel 9,31–42;  Jn 6,60–69

6. Hétfő – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.

Veszprém: 
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Boldog Gizelláról, a főegyházmegye társvédő-

szentjéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről, Bi.: Vasárnapokon és főünne-

peken, i. ed. után.
 
Eger: a székesegyházban:  gy1 V0
fehér Esti szentmise: 
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed. a templomszentelés évfordulójáról.
 Bi.: Vasárnapokon és főünnepeken, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________
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7. Kedd – köznap  gy2 V2
v. Boldog Gizella – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér Vagy: Boldog gizelláról:
 szent asszonyok v. szerzetesek miséje, 
 saját kollekta, húsvéti pref. v. pref a szüzekről  

és szerzetesekről.
 
Veszprém: BOLDOG GIZELLA,  gy1 V0
A FŐEGYHÁZMEGYE TÁRSVÉDŐSZENTJE – FÜ 
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér  Mise: Boldog gizelláról:  
 szent asszonyok v. szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
 olv.: Péld 31,10–13.19–20.30–31; Mt 13,44–46, 
 szentleckével bővítve a szent asszonyok közös 
 olvasmányaiból szabadon választva (szo).

Eger: A Bazilika-Főszékesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: 
 templomszentelés évfordulójának miséje, Dicsőség, 
 (a székesegyházban van, azon kívül nincs hitvallás), 
 saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.

________________________________________________
________________________________________________
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8. Szerda – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

9. Csütörtök – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

10. Péntek – köznap † gy2 V2
v. Avilai Szent János áldozópap és egyháztanító – e
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér Vagy: avilai szent Jánosról: szentek ált. miséje,  

húsvéti pref. v. I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________

11. Szombat – köznap  gy2 V2
v. Boldog Salkaházi Sára, szűz és vértanú – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról.(kf)
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
piros  Vagy: Boldog salkaházi sáráról:
 szüzek v. vértanúk miséje, húsvéti v. szm. pref.

fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden húsvét 4. vasárnapjáról. 
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
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________________________________________________
________________________________________________

12. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA             gy0 V0
 Zso: a húsvéti vasárnapról. oi.: te deum.
fehér  † Mise: húsvét 4. vasárnapjáról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, húsvéti pref.
 olv.: apcsel 13,14.43–52; Jel 7,9.14b–17; 
 Jn 10,27–30

Ma könyörgőnap van papi hivatásokért. Az egyetemes könyör-
gések szándékai között imádkozzunk papjainkért és papi hiva-
tásokért is.

szent néreusz és szent achilleusz vértanúk, valamint szent 
Pongrác vértanú nem kötelező emléknapja ebben az évben el-
marad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  apcsel 11,1–18;  Jn 10,1–10
k:  apcsel 11,19–26; Jn 10,22–30
sz:  apcsel 12,24–13,5a;  Jn 12,44–50
cs:  apcsel 13,13–25;  Jn 13,16–20
P:  apcsel 13,26–33;  Jn 14,1–6
sz:  apcsel 13,44–52;  Jn 14,7–14

13. Hétfő – köznap  gy2 V2
v. A Fatimai Boldogságos Szűz Mária – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér  Vagy: A Fatimai Boldogságos Szűz Máriáról: 
 Szűz Mária miséi (6. sz.), saját kollekta (ÚSzM), 
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 húsvéti pref. v. I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz  
Máriáról.

 olv.: iz 61,9–11; lk 11,27–28 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

14. Kedd – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

15. Szerda – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

16. Csütörtök – köznap  gy2 V2
v. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
piros  Vagy: nepomuki szent Jánosról:
 vértanúk miséje, saját könyörgések, 
 húsvéti v. szm. pref. 
________________________________________________
________________________________________________

17. Péntek – köznap † gy2 V2
v. Boldog Scheffler János püspök és vértanú – e 
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
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piros Vagy: Boldog Scheffler Jánosról: vértanúk v.  
püspökök miséje, húsvéti v. szm. pref.

Győr: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2016).

________________________________________________
________________________________________________

18. Szombat – köznap  gy2 V2
v. Szent I. János pápa és vértanú – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
piros  Vagy: szent i. Jánosról:
 vértanúk v. pápák miséje, saját kollekta, 
 húsvéti v. szm. pref.
 

fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden húsvét 5. vasárnapjáról. 
 Zso: i. zsh. 
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

19. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA             gy0 V0
 Zso: a húsvéti vasárnapról. oi.: te deum.
fehér  † Mise: húsvét 5. vasárnapjáról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, húsvéti pref.
 olv.: apcsel 14,21b–27; Jel 21,1–5a;  

Jn 13,31–33a.34–35
________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  apcsel 14,5–18;  Jn 14,21–26
k:  apcsel 14,19–28;  Jn 14,27–31a
sz:  apcsel 15,1–6;  Jn 15,1–8
cs:  apcsel 15,7–21; Jn 15,9–11
(P:  apcsel 15,22–31;  Jn 15,12–17)
sz: apcsel 16,1–10;  Jn 15,18–21

20. Hétfő – köznap  gy2 V2
v. Sienai Szent Bernardin áldozópap – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér  Vagy: sienai szent Bernardinról:
 hithirdetők miséje, saját kollekta,  

húsvéti pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

21. Kedd – köznap  gy2 V2
v. Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai, 
vértanúk – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról. 
fehér  Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref. 
piros  Vagy: Magallán szent kristófról:
 vértanúk miséje, saját kollekta (úszM),
 húsvéti pref. v. pref. a vértanúkról.
________________________________________________
________________________________________________

22. Szerda – köznap  gy2 V2
v. Szent Rita szerzetesnő – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról 
 (könyörgése a kf-ben). 

direktórium 2019 NEW 7.indd   120 2018.08.03.   19:56:01



121

HÚSVÉTI IDŐ – MÁJUS

M
Á
J

fehér  Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref. 
fehér  Vagy: szent ritáról: szerzetesek miséje, 
 saját kollekta (úszM), húsvéti pref. v. pref. a  

szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

23. Csütörtök – köznap gy2 V2
v. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról(kf). 
fehér  Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref. 
piros  Vagy: Boldog apor Vilmosról saját (úszM),
 szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

24. Péntek – Szűz Mária,  gy2 V2
Keresztények Segítsége – E †  
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: Szűz Mária miséje (6.), 
 saját könyörgések, 
 húsvéti pref. v. i. v. ii. pref. a Boldogságos 
 Szűz Máriáról.
 olv.: iz 9,1–6; Mt 1,18–23 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

25. Szombat – köznap  gy2 V2
v. Tiszteletreméltó Szent Béda áldozópap és 
egyháztanító – e 
v. Szent VII. Gergely pápa – e 
v. Pazzi Szent Mária Magdolna, szűz – e  
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 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapok  
egyikéről.         

fehér  Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref. 
fehér  Vagy: tiszteletreméltó szent Bédáról: 
 egyháztanítók vagy szerzetesek miséje,  

saját kollekta, húsvéti v. szm. pref. 
fehér  Vagy: szent Vii. gergely pápáról:
 pápák miséje, saját kollekta,  

húsvéti pref. v. pref. a lelkipásztorokról.
fehér  Vagy: Pazzi szent Mária Magdolnáról:
 szüzek v. szerzetesek miséje, saját kollekta,
 húsvéti pref. v. pref. a szüzekről és szerzetesek-

ről.

fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden húsvét 6. vasárnapjáról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

26. HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: a húsvéti vasárnapról. oi.: te deum.
fehér  † Mise: húsvét 6. vasárnapjáról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, húsvéti pref.
 olv.: apcsel 15,1–2.22–29; Jel 21,10–14.22–23; 
 Jn 14,23–29

Ma van a tömegtájékoztatás világnapja. az egyetemes könyör-
gések szándékai között imádkozzunk a tömegtájékoztatásban 
dolgozókért is.

néri szent fülöp áldozópap emléknapja ebben az évben elma-
rad.
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________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  apcsel 16,11–15;  Jn 15,26–16,4a
k:  apcsel 16,22–34;  Jn 16,5–11
sz:  apcsel 17,15.22–18,1;  Jn 16,12–15
cs:  apcsel 18,1–8;  Jn 16,16–20
P:  apcsel 18,9–18;  Jn 16, 20–23a
sz:  apcsel 18,23–28;  Jn 16,23b–28

27. Hétfő – köznap  gy2 V2
v. Canterbury Szent Ágoston püspök – e  
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér Vagy: canterbury szent ágostonról:
 hithirdetők v. püspökök miséje, saját kollekta, 
 húsvéti pref. v. pref a lelkipásztorokról.

Vác: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (2003).

________________________________________________
________________________________________________

28. Kedd – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

29. Szerda – köznap  gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
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________________________________________________
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30. Csütörtök – köznap  gy2 V2
v. Szent István király ereklyéinek átvitele – e
 Zso: a húsvéti köznapról  v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér Vagy: Szent István ereklyéinek átviteléről saját, 
 húsvéti pref. v. pref. szent istvánról. (Misekönyv, 

634. old.)
________________________________________________
________________________________________________

31. Péntek – köznap † gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

Június
Ahol szokásban van, júniusban végezhető a Jézus Szent 
szívének litániája, amelynek rendjét lásd: Praeorator, 
29–31. old.

Nem szabad olyan szentségkitételt tartani, mely egye-
dül a szentségi áldásért van. (Praeorator, 56.old)

1. Szombat – Szent Jusztínusz vértanú – E gy2 V2
 Zso: az emléknapról. 
piros  Vagy: szent Jusztínuszról saját, 
 húsvéti pref. v. pref. a vértanúkról. 
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fehér  Esti szentmise:              gy0 V0
 Minden urunk mennybemenetelének 
 főünnepéről. 
 Zso: I. Ed.: a főünnepről, 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

2. Vasárnap – URUNK MENNYBEMENETELE – FÜ  
 Zso: Urunk mennybemeneteléről. Gy0 V0
 oi.: te deum.
fehér  † Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. Urunk mennybemeneteléről.
 az i. eucharisztikus imában urunk mennybe-

meneteléhez betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,      
 sem a különleges alkalmakra valók.  
 olv.: apcsel 1,1–11; ef 1,17–23; v.  

zsid  9,24–28. 10,19–23; lk 24,46–53

Szent Marcellinusz és Szent Péter vértanúk nem kötelező em-
léknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  apcsel 19,1–8;  Jn 16,29–33
k:  apcsel 20,17–27;  Jn 17,1–11a
sz:  apcsel 20,28–38;  Jn 17,11b–19
cs:  apcsel 22,30; 23,6–11;  Jn 17,20–26
P:  apcsel 25,13b–21;  Jn 21,15–19
sz:  apcsel 28,16–20. 30–31; Jn 21,20–25

Zsolozsma: III. zsh. 
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3. Hétfő – Lwanga Szent Károly és társai,  gy2 V2
vértanúk – E 
 Zso: az emléknapról.
piros  Mise: lwanga szent károly és társairól:
 vértanúk miséje, saját könyörgések, 
 húsvéti pref. v. pref. a vértanúkról. 
________________________________________________
________________________________________________

4. Kedd – köznap  gy2 V2
v. Szent Quirinus (Kvirin) püspök és vértanú - e
 Zso: a húsvéti köznapról, v. az emléknapról.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.

piros  Vagy: szent Quirinusról: 
 vértanúk v. püspökök miséje, saját kollekta,
 húsvéti v. szm. pref.

Szombathely: Szent Quirinus (Kvirin)  gy2 V2
püspök és vértanú – E  

Zso: az emléknapról.  
piros  Mise: szent Quirinusról: vértanúk vagy püspökök 

miséje, 
 saját kollekta, húsvéti v. szm. pref.

Debrecen–Nyíregyháza: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise:   gy1 V0
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról, 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________
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5. Szerda – Szent Bonifác püspök és vértanú – E 
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
piros  Mise: szent Bonifácról: 
 vértanúk v. hithirdetők miséje,  

saját kollekta, húsvéti v. szm. pref. 

Debrecen–Nyíregyháza: 
A székesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: 
 templomszentelés évfordulójának miséje, Dicsőség, 
 (a székesegyházban van, azon kívül nincs hitvallás), 
 saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.

________________________________________________
________________________________________________

6. Csütörtök – köznap      gy2 V2
v. Szent Norbert püspök – e 
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér  Vagy: Szent Norbertről: 
 püspökök v. szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 húsvéti v. szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________
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7. Péntek – köznap † gy2 V2
 Zso: a húsvéti köznapról. 
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
________________________________________________
________________________________________________

8. Szombat – köznap  gy2 V2
v. Prágai Szent Ágnes, szűz – e 
v. Boldog Sándor István szerzetes, vértanú – e
 Zso: a húsvéti köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
fehér Mise: köznapi, saját kollekta, húsvéti pref.
fehér Vagy: Prágai Szent Ágnesről:
 szüzek v. szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 húsvéti pref. v. pref. a szüzekről és 
 szerzetesekről. 
piros Vagy: Boldog sándor istvánról: 
 vértanúk miséje, húsvéti v. szm. pref. 

piros  Esti szentmise:              gy0 V0
 Pünkösd vigíliája: saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, pünkösdi pref. 
 az i. eucharisztikus imában pünkösdi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: ter 11,1–9 v. kiv 19,3–8a.16–20b v.  

ez 37,1–14 v. Joel 3,1–5; róm 8,22–27; Jn 7,37–39  
Zso: I. Ed.: Pünkösdről,  

 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Ajánlatos a pünkösdi előesti misét éjszakai virrasztással folytat-
ni. Ez persze ne irányuljon a keresztségre, mint Húsvét éjszaká-
ján, hanem inkább állhatatos imádságra az apostolok és tanítvá-

direktórium 2019 NEW 7.indd   128 2018.08.03.   19:56:02



129

HÚSVÉTI IDŐ – JÚNIUS

J
ú
N

nyok példája nyomán, akik „egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan 
imádkoztak Máriával, Jézus anyjával”, és várták a Szentlelket. 
(Ps, 107.)

________________________________________________
________________________________________________

9. PÜNKÖSDVASÁRNAP – FÜ               gy0 V0
 Zso: Pünkösdvasárnapról. oi.: te deum.
piros  † Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 az i. eucharisztikus imában pünkösdi betét.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: apcsel 2,1–11; 
 1kor 12,3b–7.12–13 v. róm 8,8–17;  

Jn 20,19–23 v. Jn 14,15–16.23b–26

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomban vagy kápolná-
ban áhítattal részt vesz a […] Veni Creator himnusz ünnepélyes 
éneklésében vagy elmondásában Pünkösd ünnepén. (a Búcsúk 
kézikönyve, Búcsúengedélyek 26. 1. §. 1.)

A húsvéti idő a mai nappal befejeződik, eloltják a húsvéti 
gyertyát, amelyet célszerű ezután a keresztelőkápolnába, illetve 
a keresztkút mellé helyezni, hogy keresztelések alkalmával meg-
gyújtva, a megkereszteltek gyertyáit erről lehessen meggyújtani. 
(Misekönyv, 300. old.)

Szent Efrém diakónus és egyháztanító nem kötelező emléknap-
ja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Tudnivalók az évközi időre:
Az évközi idő olvasmányrendje a 10. hét hétfőjével folyta-
tódik, a hétköznapi olvasmányokat az i. sorozatból vesz-
szük.

Hétköznapi miseolvasmányok (Évközi 10. hét):
(h:  2kor 1,1–7;  Mt 5,1–12)
(k:  2kor 1,18–22;  Mt 5,13–16)
sz:  2kor 3,4–11;  Mt 5,17–19
cs:  2kor 3,15–4,1.3–6; Mt 5,20–26
(P:  2kor 4,7–15;  Mt 5,27–32)
sz:  2kor 5,14–21;  Mt 5,33–37

Zsolozsma: III. kötet, II. zsh.

10. Hétfő – A Boldogságos Szűz Mária,  gy2 V2
az Egyház Anyja – E 
 Zso: az emléknapról: Szűz Mária közös 
 zsolozsmája. 
fehér  Mise: Votív mise a Boldogságos Szűz Máriáról, 

az egyház anyjáról, saját pref. (Misekönyv, 898. 
old.)

 olv.: ter 3,9–15.20 v. apcsel 1,12–14; Jn 19,25–27
 egyetemes könyörgések a szo-ból.
________________________________________________
________________________________________________
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11. Kedd – Szent Barnabás apostol – E   gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
piros  Mise: szent Barnabásról: saját. 
 Pref. az apostolokról.
 olv.: apcsel 11,21b–26. 13,1–3; Mt 10,7–13
________________________________________________
________________________________________________

12. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról. 
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

13. Csütörtök – Páduai Szent Antal áldozópap 
és egyháztanító – E                 gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Páduai szent antalról: 
 lelkipásztorok v. egyháztanítók v. szerzetesek 
 miséje, saját kollekta, szm. pref.

Szombathely: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise:    gy1 V0
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról, 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

14. Péntek – A mi Urunk, Jézus Krisztus,  gy1 V1
az örök főpap – Ü † 
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum. 
fehér Mise: Votív mise a mi urunk, Jézus krisztusról, 
 az örök főpapról saját. (Misekönyv, 890. old.)  
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 Dicsőség, I. v. II. pref. a legszentebb Oltári szent-
ségről.

 olv.: iz 52,13–53,12 v. zsid 10,12–18; lk 22,14–20
 (A Szentmise Olvasmányai: A különféle szükség-

letekben és a votív misékben.)
 egyetemes könyörgések évközi köznapról.

Szombathely: A székesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.)
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül  gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: 
 templomszentelés évfordulójának miséje, 
 Dicsőség, (a székesegyházban van, azon kívül nincs 

hitvallás), saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.

________________________________________________
________________________________________________

15. Szombat – Árpád-házi Boldog Jolán gy2 V2
szerzetesnő – E 
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: árpád-házi Boldog Jolánról: szent  

asszonyok v. szerzetesek miséje, saját kollekta,  
pref. a szüzekről és szerzetesekről.  

fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szentháromság vasárnapjának főünne-

péről.
 Zso: i. ed.: szentháromság vasárnapjáról, 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
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________________________________________________
________________________________________________

16. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – FÜ gy1 V0
 Zso: szentháromság vasárnapjáról.  
 oi.: te deum.
fehér  † Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható,  

sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Péld 8,22–31; róm 5,1–5; Jn 16,12–15

Szombathely: szent Márton püspök ereklyéi átvitelének nem 
kötelező emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok (Évközi 11. hét):
h:  2kor 6,1–10;  Mt 5,38–42 
k:  2kor 8,1–9;  Mt 5,43–48
sz:  2kor 9,6–11;  Mt 6,1–6. 16–18
cs:  2kor 11,1–11;  Mt 6,7–15
P:  2kor 11,18.21b–30;  Mt 6,19–23
sz:  2kor 12,1–10;  Mt 6,24–34

Zso: III. zsh.

17. Hétfő – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

18. Kedd – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.  
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Szombathely: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója 
(2017).

________________________________________________
________________________________________________

19. Szerda – köznap  gy3 V3
v. Szent Romuald apát – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: szent romualdról: 
 szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

20. Csütörtök – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

21. Péntek – Gonzága Szent Alajos szerzetes – E †
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
fehér  Mise: gonzága szent alajosról saját, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.

Pécs: a székesegyházban:
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról, 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után. 

________________________________________________
________________________________________________
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22. Szombat – köznap  gy3 V3
v. Nolai Szent Paulinusz püspök – e 
v. Fisher Szent János püspök és vértanú és 
Morus Szent Tamás vértanú – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: szent Paulinuszról: 
 püspökök miséje, saját kollekta, 
 pref. a lelkipásztorokról.
piros  Vagy: fisher szent János és Morus szent tamásról:
 vértanúk miséje, saját könyörgés, 
 pref. a vértanúkról.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Krisztus Szent Testének és Vérének fő-

ünnepéről. 
 Zso: i. ed.: krisztus szent testének és Vérének 
 főünnepéről, Bi.: Vasárnap, I. Ed. után.

Pécs: A bazilika–székesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise napközben:  

a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: templomszentelés 

évfordulójának miséje, Dicsőség, (a székesegyházban 
van, azon kívül nincs hitvallás), saját pref.

 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal. 
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Esti szentmise: mint fent, krisztus szent testének és 
 Vérének főünnepéről.

________________________________________________
________________________________________________

23. Vasárnap – KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE – 
ÚRNAPJA – FÜ  gy1 V0 
 Zso: Krisztus Szent Testének és Vérének főünne-

péről. Oi.: Te Deum.
fehér  † Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, 
 I. v. II. pref. a legszentebb Oltáriszentségről.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: ter 14,18–20; 1kor 11,23–26; lk 9,11b–17

Következő vasárnap a Szentszék javára lesz gyűjtés (Péter-fillé-
rek). a hirdetésekben említsük meg.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki templomon belül vagy 
azon kívül végzett szentséges körmeneten, elsősorban az úrnapi 
körmeneten áhítattal részt vesz. (A Búcsúk Kézikönyve, Búcsú-
engedélyek, 7. 1. § 3.)

úrnapi körmenet rendjét lásd: Praeorator, 174–183. old.
Esti szentmise is, mint fent: Keresztelő Szent János születé-

sének előesti ünneplése ebben az évben nem végezhető.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok (Évközi 12. hét):
(h:  ter 12,1–9;  Mt 7,1–5)
k:  ter 13,2.5–18;  Mt 7,6. 12–14
sz:  ter 15,1–12.17–18;  Mt 7,15–20
(cs:  ter 16,1–12.15–16;  Mt 7,21–29)
(P:  ter 17,1.9–10.15–22;  Mt 8,1–4)
(sz:  ter 18,1–15;  Mt 8,5–17)
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Zsolozsma: IV. zsh.

24. Hétfő – KERESZTELŐ SZENT JÁNOS gy1 V0
SZÜLETÉSE – FÜ  
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum. 
fehér  Mise: Keresztelő Szent János születéséről saját,
 Dicsőség, Hitvallás, saját pref. 
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: iz 49,1–6; apcsel 13,22–26; 
 lk 1,57–66.80 (szo)

Kalocsa–Kecskemét: Minden, mint fent. a székesegyház fel-
szenteléséről előesti ünneplés nem vehető.

________________________________________________
________________________________________________

25. Kedd – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.

Kalocsa–Kecskemét: A székesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről (lásd aug. 25-nél).
 (a székesegyházban fü.) oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: templomszentelés 

évfordulójának miséje, Dicsőség, 
 (a székesegyházban van, azon kívül nincs 
 hitvallás), saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, a székesegyházban 

két, azon kívül egy olvasmánnyal. 

Kalocsa–Kecskemét: † dankó lászló érsek (1999)

direktórium 2019 NEW 7.indd   137 2018.08.03.   19:56:02



138

ÉVKÖZI IDŐ – JÚNIUS

________________________________________________
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26. Szerda – köznap  gy3 V3
v. Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító – e 
v. Szent Josemaria Escrivá de Balaguer áldozópap – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szent Cirillről:
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.         
fehér Vagy: Szent Josemaria Escrivá de Balaguer-ről:
 lelkipásztorok miséje, pref. a lelkipásztorokról.

Debrecen–Nyíregyháza és Kaposvár: 
fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Szent László király főünnepéről, mint alább.
 Zso: I. Ed.: a főünnepről, 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

27. Csütörtök – Szent László király – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum. 
fehér Mise: szent lászlóról: 
 szentek ált. miséje, Dicsőség, saját könyörgések, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
 olv.: Bölcs 10,10–14; Mt 22,34–40 (szo)

fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Jézus Szent Szívének főünnepéről.
 Zso: I. Ed.: Jézus Szent Szívének főünnepéről, 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.
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Debrecen–Nyíregyháza és Kaposvár: SZENT LÁSZLÓ  
KIRÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ 

 Zso: a főünnepről.  Gy1 V0
 oi.: te deum.  
fehér  Mise napközben: szent lászlóról, mint fent.
 Az olvasmányok szentleckével bővítve a szent férfiak 

közös olvasmányaiból, hitvallás.
 Esti szentmise: mint fent, Jézus Szent Szíve főünnepé-

ről.

________________________________________________
________________________________________________

28. PÉNTEK – JÉZUS SZENT SZÍVE – FÜ gy1 V0
 Zso: Jézus Szent Szívének főünnepéről.
 oi.: te deum.
fehér  Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: oz 11,1.3–4.8c–9; ef 3,8–12.14–19; Jn 19,31–37

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Jézus Szentséges Szívének 
ünnepén nyilvánosan elimádkozza az Urunk Jézus! Az embe-
rekre árasztott… kezdetű engesztelő imádságot. Ugyanezzel az 
imádsággal más körülmények között részleges búcsút nyerhet. 
(A Búcsúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 3.)

szent iréneusz püspök és vértanú emléknapja ebben az évben 
elmarad.

Szent Péter és Szent Pál főünnepének előesti ünneplése eb-
ben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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29. Szombat – SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL  gy1 V0
APOSTOLOK – FÜ   
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: saját. Dicsőség, Hitvallás, saját pref. 
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.  
 olv.: apcsel 12,1–11; 2tim 4,6–8.17–18; 
 Mt 16,13–19 (szo)  

Az esti szentmise is a főünnepről, ebben az évben az évközi 13. 
vasárnapról előesti ünneplés nem vehető.

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja 
ebben az évben elmarad.

Pécs: SZENT PÉTER APOSTOL, AZ EGYHÁZMEGYE 
VÉDŐSZENTJE –  FÜ
 Minden, mint fent.

________________________________________________
________________________________________________

30. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 10. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás,
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: 1kir 19,16b.19–21; gal 5,1.13–18; lk 9,51–62

Ma a Szentszék javára van gyűjtés.
A római egyház első szent vértanúinak nem kötelező emlék-

napja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  ter 18,16–33;  Mt 8,18–22
k:  ter 19,15–29;  Mt 8,23–27
sz:  ter 21,5.8–20;  Mt 8,28–34
cs:  ter 22,1–19;  Mt 9,1–8
P:  ter 23,1–4.19.24,1–8.62–67;  Mt 9, 9–13
sz:  ter 27,1–5.15–29;  Mt 9,14–17

JÚLIUS
1. Hétfő – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

2. Kedd – Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – 
Sarlós Boldogasszony – Ü
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  Gy1 V1
fehér  Mise: Szűz Mária látogatásáról saját,
 Dicsőség, I. v. II. pref. a Boldogságos 
 Szűz Máriáról.
 olv.: szof 3,14–18; v. róm 12,9–16b; 
 lk 1,39–56 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

3. Szerda – Szent Tamás apostol – Ü   gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: szent tamásról saját,
 Dicsőség, I. v. II. pref. az apostolokról.
 olv.: ef 2,19–22; Jn 20,24–29 (szo)
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________________________________________________
________________________________________________

4. Csütörtök – köznap  gy3 V3
v. Portugáliai Szent Erzsébet – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Portugáliai Szent Erzsébetről: 
 jótékonykodók miséje, saját kollekta, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________

5. Péntek – köznap † gy3 V3
v. Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: zaccaria szent antal Máriáról:
 lelkipásztorok v. szent nevelők v. szerzetesek  

miséje, saját kollekta, szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

6. Szombat – köznap     gy3 V3
v. Goretti Szent Mária, szűz és vértanú – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok egyi-

kéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: goretti szent Máriáról:
 vértanúk v. szüzek miséje, saját kollekta, 
 szm. pref.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

direktórium 2019 NEW 7.indd   142 2018.08.03.   19:56:03



143

ÉVKÖZI IDŐ – JÚLIUS

J
ú
L

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 14. vasárnapról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

7. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról.  oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 14. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás,
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: iz 66,10–14c; gal 6,14–18; lk 10,1–12.17–20 
 (v. rövidebben: lk 10,1–9)
________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  ter 28,10–22a;  Mt 9,18–26
k:  ter 32,22–33 (hebr. ter 32,23–33);  Mt 9,32–38
sz:  ter 41,55–57. 42,5–7a.17–24a;  Mt 10,1–7
(cs:  ter 44,18–21.23b–29. 45,1–5;  Mt 10,7–15)
P:  ter 46,1–7.28–30;  Mt 10,16–23
sz:  ter 49,29–32. 50,15–26a;  Mt 10,24–33

8. Hétfő – köznap  gy3 V3 
 Zso: az évközi köznapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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9. Kedd – köznap  gy3 V3 
v. Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, 
vértanúk – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: zhao rong szent ágoston áldozópapról  

és társairól: vértanúk miséje, saját kollekta  
(úszM), pref. a vértanúkról.

________________________________________________
________________________________________________

10. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

11. Csütörtök – Szent Benedek apát,  gy1 V1
Európa fővédőszentje – Ü   
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér  Mise: Szent Benedekről: 
 szerzetesek miséje, saját könyörgések, Dicsőség, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
 olv.: Péld 2,1–9; Mt 19,27–29 (szo)

Székesfehérvár: † takács nándor megyéspüspök (2016)

________________________________________________
________________________________________________

12. Péntek – köznap † gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható. 
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________________________________________________
________________________________________________

13. Szombat – köznap gy3 V3 
v. Szent Henrik – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szent Henrikről:
 szentek ált. miséje, saját kollekta, 
 I. v. II. pref. a szentekről.  
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 15. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

14. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról.  oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 15. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii. 
 olv.: Mtörv 30,10–14; kol 1,15–20; lk 10,25–37 

Lellisi Szent Kamill nem kötelező emléknapja ebben az évben 
elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  kiv 1,8–14.22;  Mt 10,34–11,1
k:  kiv 2,1–15a;  Mt 11,20–24
sz:  kiv 3,1–6.9–12;  Mt 11,25–27
cs:  kiv 3,13–20;  Mt 11,28–30
P:  kiv 11,10–12,14;  Mt 12,1–8
sz:  kiv 12,37–42;  Mt 12,14–21

15. Hétfő – Szent Bonaventura püspök és gy3 V3
egyháztanító – E    
 Zso: az emléknapról. 
fehér Vagy: szent Bonaventuráról: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

16. Kedd – köznap  gy3 V3
v. Kármelhegyi Boldogasszony – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: kármelhegyi Boldogasszonyról: 
 Szűz Mária miséje, saját kollekta,
 I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
 olv.: zak 2,14–17; Mt 2,46–50
________________________________________________
________________________________________________

17. Szerda – köznap  gy3 V3
v. Szent Zoerárd-András és Benedek remeték – e 
v. Boldog Gojdics Pál Péter püspök és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
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zöld  Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: Szent Zoerárd-András és Benedekről: 
 szerzetesek miséje, saját kollekta,
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.  
piros Vagy: Boldog Gojdics Pál Péterről: vértanúk  

vagy püspökök miséje, szm. pref. 
________________________________________________
________________________________________________

18. Csütörtök – Szent Hedvig királynő – E gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Szent Hedvigről saját, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________

19. Péntek  – köznap † gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

20. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szent Apollinaris (Apollinárisz) püspök és vértanú – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: szent apollinarisról:
 vértanúk miséje, saját kollekta (úszM), 
 pref. a vértanúkról.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.
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zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 16. vasárnapról. 
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

21. ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 16. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: ter 18,1–10a; kol 1,24–28; lk 10,38–42

Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító nem kötelező 
emléknapja ebben az évben elmarad.

Székesfehérvár: † takács nándor Jusztin megyéspüspök 
(2016)

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
(h:  kiv 14,5–18;  Mt 12,38–42)
(k:  kiv 14,21–15,1;  Mt 12,46–50)
sz:  kiv 16,1–5.9–15;  Mt 13,1–9
(cs:  kiv 19,1–2.9–11.16–20b;  Mt 13,10–17)
(P:  kiv 20,1–17;  Mt 13,18–23)
sz:  kiv 24,3–8;  Mt 13,24–30

22. Hétfő – Szent Mária Magdolna – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: Szent Mária Magdolnáról saját, Dicsőség,
 I. v. II. pref. a szentekről. 
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 olv.: én 3,1–4a v. 2kor 5,14–17; Jn 20,1.11–18  (szo)
________________________________________________
________________________________________________

23. Kedd – Szent Brigitta szerzetesnő,  gy1 V1
Európa társvédőszentje – Ü       
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: szent Brigittáról: 
 szent asszonyok miséje, saját kollekta, 
 Dicsőség, I. v. II. pref. a szentekről.
 olv.: gal 2,19–20; Jn 15,1–8 (szo)

Veszprém: † szendi József érsek (2017)

________________________________________________
________________________________________________

24. Szerda – Áprád-házi Szent Kinga szűz – E gy2 V2
 Zso: az emléknapról.  
fehér Mise: szent kingáról: 
 szüzek v. szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

25. Csütörtök – Szent Jakab apostol – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: szent Jakabról saját,
 Dicsőség,  I. v. II. pref. az apostolokról
 olv.: 2kor 4,7–15; Mt 20,20–28 (szo)

Veszprém:
fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szent Anna főünnepéről. 
 Zso: I. Ed. a főünnepről. 
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________________________________________________
________________________________________________

26. Péntek – Szent Joakim és Szent Anna, gy2 V2
a Boldogságos Szűz Mária szülei – E †    
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: szent Joakimról és szent annáról saját, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
 olv.: sir 44,1.10–15; Mt 13,16–17 (szo)

Veszprém: SZENT ANNA,     gy1 V0
A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ   
 Zso: a fő ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: Szent Annáról, mint fent.  Dicsőség, Hitvallás.
 olv.: Mint fent, a szentleckét is olvassuk: 1Pét 3,1–9.

________________________________________________
________________________________________________

27. Szombat – köznap     gy3 V3
v. Szent Charbell Makhlouf áldozópap – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szent Charbellről: 
 lelkipásztorok v. szerzetesek miséje, 
 saját kollekta, szm. pref.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 17. vasárnapról. 
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
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________________________________________________
________________________________________________

28. ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 17. vasárnapról saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: ter 18,20–32; kol 2,12–14; lk 11,1–13
________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
(h:  kiv 32,15–24.30–34;  Mt 13,31–35)
k:  kiv 33,7–11. 34,5b–9. 28;  Mt 13,36–43
sz: kiv 34,29–35;  Mt 13,44–46
cs:  kiv 40,16–21.34–38;  Mt 13,47–53
P:  lev 23,1.4–11.15–16.27.34b–37;  Mt 13,54–58
sz:  lev 25,1.8–17;  Mt 14,1–12

29. Hétfő – Szent Márta – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: szent Mártáról saját,
 I. v. II. pref. a szentekről.
 olv.: 1Jn 4,7–16; Jn 11,19–27 v. lk 10,38–42
________________________________________________
________________________________________________

30. Kedd – köznap      gy3 V3
v. Aranyszavú (Krizológ) Szent Péter püspök és 
egyháztanító – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható. 
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fehér  Vagy: Aranyszavú (Krizológ) Szent Péterről: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

31. Szerda – Loyolai Szent Ignác – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: szent ignácról: saját,
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

AUGUSZTUS
1. Csütörtök – Liguori Szent Alfonz Mária gy2 V2
püspök és egyháztanító – E   
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: szent alfonz Máriáról: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját könyörgések, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

2. Péntek – köznap † gy3 V3
v. Vercelli Szent Özséb püspök – e 
v. Eymard Szent Péter Julián áldozópap – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
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fehér  Vagy: Vercelli Szent Özsébről:
 püspökök miséje, saját kollekta,
 pref. a lelkipásztorokról.  
fehér  Vagy: szent Péter Juliánról: 
 lelkipásztorok v. szerzetesek miséje, 
 saját kollekta (úszM), szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

3. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:      gy1 V1
 Minden az évközi 18. vasárnapról. 
 Zso: iV. kötet, ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

4. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról.  oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 18. vasárnapról saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Préd 1,2; 2,21–23; kol 3,1–5. 9–11; lk 12,13–21

Vianney szent János Mária áldozópap emléknapja ebben az év-
ben elmarad.
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________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  szám 11,4b–15;  Mt 14,13–21
(k:    szám 12,1–13;  Mt 14,22–36)
sz:  szám 13,1–2.25–14,1.26–29.34–35;  Mt 15,21–28
cs:  szám 20,1–13;  Mt 16,13–23
(P:  Mtörv 4,32–40;  Mt 16,24–28)
(sz:  Mtörv 6,4–13;  Mt 17,14–20)

5. Hétfő – köznap  gy3 V3
v. Szűz Mária Római Főtemplomának felszentelése (Havas 
Boldogasszony) – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: Szűz Mária Római Főtemplomának fel-

szenteléséről:
 Szűz Mária miséi 1–3 közül szabadon választva,  

I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
 olv.:  Jel 21,1–5a; lk 11,27–28 (úszM)
________________________________________________
________________________________________________

6. Kedd – Urunk színeváltozása – Ü gy1 V1
 Zso: urunk színeváltozásáról. oi.: te deum. 
fehér  † Mise: urunk színeváltozásáról saját, 
 Dicsőség, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: dán 7,9–10.13–14; v. 2Pét 1,16–19;  

lk 9,28b–36
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________________________________________________
________________________________________________

7. Szerda – köznap  gy3 V3
v. Szent II. Szixtusz pápa és társai vértanúk – e 
v. Szent Kajetán áldozópap – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: Szent Szixtusz és társairól:
 vértanúk miséje, saját kollekta, 
 pref. a vértanúkról.
fehér  Vagy: szent kajetánról: 
 lelkipásztorok v. szerzetesek miséje, 
 saját kollekta, szm. pref. 
________________________________________________
________________________________________________

8. Csütörtök – Szent Domonkos áldozópap – E     
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
fehér  Mise: szent domonkosról:
 lelkipásztorok v. szerzetesek miséje, 
 saját könyörgések, szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

9. Péntek – A keresztről nevezett Szent Terézia 
Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú,

 Európa társvédőszentje – Ü †  gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  
piros  Mise: szent terézia Benediktáról saját (úszM),  

Dicsőség, szm. pref.
 olv.: oz 2,16b.17b.21–22; Mt 25,1–13 (úszM)
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________________________________________________
________________________________________________

10. Szombat – Szent Lőrinc diakónus és vértanú – Ü  
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum. Gy1 V1
piros  Mise: Szent Lőrincről saját,
 Dicsőség, pref. a vértanúkról. 
 olv.: 2kor 9,6–10; Jn 12,24–26 (szo)

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 19. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

11. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 19. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Bölcs 18,6–9; 
 zsid 11,1–2. 8–19 (v. rövidebben: zsid 11,1–2.8–12);
 lk 12,32–48 (v. rövidebben: lk 12,35–40)

Csütörtökön lesz Szűz Mária mennybevételének főünnepe, ami 
parancsolt ünnep. a hirdetésekben említsük meg.

Szent Klára szűz emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  Mtörv 10,12–22;  Mt 17,22–27
k:  Mtörv 31,1–8;  Mt 18,1–5.10.12–14
sz:  Mtörv 34,1–12;  Mt 18,15–20
(cs:  Józs 3,7–10a.11.13–17;  Mt 18,21–19,1)
P:  Józs 24,1–13;  Mt 19,3–12
sz:  Józs 24,14–29;  Mt 19,13–15

12. Hétfő – köznap      gy3 V3
v. Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: chantal szent Johanna franciskáról:
 szerzetesek miséje,  

saját kollekta (úszM, v. Misekönyv dec. 12-nél.),
 pref. a szüzekről és szerzetesekről. 
________________________________________________
________________________________________________

13. Kedd – Boldog XI. Ince pápa – E gy2 V2
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: Boldog XI. Incéről:
 pápák miséje, saját kollekta, 
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

14. Szerda – Szent Maximilián Mária Kolbe
 áldozópap és vértanú – E   gy2 V2 
 Zso: az emléknapról.  
piros  Mise: Szent Maximilián Mária Kolbéról saját,
 szm. pref. 
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fehér  Esti szentmise:             gy0 V0
 Szűz Mária mennybevételének vigíliájáról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, pref. aug. 15-ről.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: 1krón 15,3–4.15–16. 16,1–2; 1kor 15,54–57; 
 lk 11,27–28 (szo) 
 Zso: I. Ed.: a főünnepről,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

Győr és Székesfehérvár:
 Esti szentmise: Minden Szűz Mária mennybevételé-

nek vigíliájáról, mint fent.
 Zso: Mint fent. 

Veszprém: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordulója (1997).

________________________________________________
________________________________________________

15. Csütörtök – SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE 
(NAGYBOLDOGASSZONY) – FÜ 

 – Parancsolt ünnep!              gy0 V0 
         Zso: Szűz Mária mennybevételének főünnepéről.
 oi.: te deum.
fehér  † Mise: Szűz Mária mennybevételének főünne-

péről saját, Dicsőség, Hitvallás, saját pref. 
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Jel 11,19a. 12,1–6a.10; 1kor 15,20–27; 
 lk 1,39–56 (szo)
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Győr és Székesfehérvár:  
SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE gy0 V0
(NAGYBOLDOGASSZONY), 
az egyházmegye védőszentje – FÜ  
 Minden, mint fent. 

________________________________________________
________________________________________________

16. Péntek – köznap † gy3 V3
v. Szent Ponciánusz pápa és Szent Hippolitusz áldozópap, 
vértanúk – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: szent Ponciánusz és szent hippolituszról: 

vértanúk v. lelkipásztorok miséje, saját kollekta 
(lásd Misekönyvben aug. 13-nál), szm. pref.  

Kaposvár: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise:
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

17. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 20. vasárnapról.  
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 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Kaposvár: a székesegyház felszentelése – Ü
 A székesegyházban egész nap a felszentelés főünnepe, 

máshol este már az évközi vasárnap veendő.
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: templomszentelés  

évfordulójának miséje, Dicsőség, (a székesegyházban  
van, azon kívül nincs hitvallás), saját pref.

 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal. 
 
Esztergom-Budapest: † Paskai lászló bíboros érsek (2015)

Vác: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise:
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról, 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

18. ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 20. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Jer 38,4–6.8–10; zsid 12,1–4; lk 12,49–53

Eudes Szent János áldozópap nem kötelező emléknapja ebben 
az évben elmarad.
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Vác: csak a székesegyházban: 
a székesegyház felszentelése – FÜ  gy1 V0
 az egyházmegye többi templomában az ünnep 
 ebben az évben elmarad.
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: A székesegyház felszenteléséről: templomszen-

telés évfordulójának miséje, Dicsőség, Hitvallás,  
saját pref. a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 

 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, két olvasmánnyal.
a székesegyházban az évközi 20. vasárnap ünneplése ebben az 
évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  Bír 2,11–19;  Mt 19,16–22
(k:  Bír 6,11–24a;  Mt 19,23–30)
sz:  Bír 9,6–15;  Mt 20,1–16a
(cs:  Bír 11,29–39a;  Mt 22,1–14)
P:  rut 1,1.3–6.14b–16.22;  Mt 22,34–40
(sz:  rut 2,1–3.8–11. 4,13–17;  Mt 23,1–12)

19. Hétfő – Szent Bernát apát és egyháztanító – E
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
fehér  Mise: szent Bernátról:
 egyháztanítók v. szerzetesek miséje, 
 saját könyörgések, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.

fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szent István király főünnepéről. 
 Zso: i. ed.: szent istván királyról,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.  
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Kalocsa–Kecskemét: Minden, mint fent.

________________________________________________
________________________________________________

20. Kedd – SZENT ISTVÁN KIRÁLY,  gy1 V0
MAGYARORSZÁG FŐVÉDŐSZENTJE – FÜ  
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér  † Mise: szent istván királyról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Péld 4,10–15.18–27; ef 4,17–24; 
 Mt 7,24–29 (szo)

Kalocsa–Kecskemét: SZENT ISTVÁN KIRÁLY,   gy1 V0
a főegyházmegye védőszentje – FÜ   
 Minden, mint fent. 

________________________________________________
________________________________________________

21. Szerda – Szent X. Piusz pápa – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: szent Piuszról:
 pápák miséje, saját könyörgések, 
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

22. Csütörtök – Boldogságos Szűz Mária  gy2 V2    
királynő – E  
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: A Boldogságos Szűz Mária királynőről  

saját, I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
 olv.: iz 9,1–6; lk 1,26–38 (szo)

direktórium 2019 NEW 7.indd   162 2018.08.03.   19:56:04



163

ÉVKÖZI IDŐ – AUGUSZTUS

A
u
g

Pannonhalma: † szennay József andrás apát (2012)

________________________________________________
________________________________________________

23. Péntek – köznap †  gy3 V3 
v. Limai Szent Róza, szűz – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: szent rózáról:
 szüzek v. szerzetesek miséje, saját kollekta, 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

24. Szombat – Szent Bertalan apostol – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: szent Bertalanról saját,
 Dicsőség, I. v. II. pref. az apostolokról.
 olv.: Jel 21,9b–14; Jn 1,45–51 (szo)

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1 
 Minden az évközi 21. vasárnapról.
 zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

25. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 21. vasárnapról saját.
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: iz 66,18–21; zsid 12,5–7.11–13; lk 13,22–30 
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Szent Lajos és Kalazanci Szent József áldozópap nem kötelező 
emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok: 
h:  1tessz 1,2b–5.8b–10;  Mt 23,13–22
k:  1tessz 2,1–8;  Mt 23,23–26
sz:  1tessz 2,9–13;  Mt 23,27–32
(cs:  1tessz 3,7–13;  Mt 24,42–51)
P:  1tessz 4,1–8;  Mt 25,1–13
sz:  1tessz 4,9–11;  Mt 25,14–30

26. Hétfő – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.

Szeged–Csanád: Ma van a főpásztor kinevezésének évfordu-
lója (2006).

Pannonhalma: a bazilikában:
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden a bazilika-székesegyház felszenteléséről.
 Zso: i. ed. a templomszentelés évfordulójáról,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

27. Kedd – Szent Mónika – E   gy2 V2
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: szent Mónikáról:
 szent asszonyok miséje, saját kollekta, 
 I. v. II. pref. a szentekről.
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Pannonhalma: a bazilika felszentelése – Ü
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről:
 templomszentelés évfordulójának miséje, 
 Dicsőség, (a székesegyházban van, azon kívül nincs 

hitvallás), saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, sem a kü-

lönleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, a székesegyházban 

két, azon kívül egy olvasmánnyal.     

________________________________________________
________________________________________________

28. Szerda – Szent Ágoston püspök és  gy2 V2
egyháztanító – E  
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: szent ágostonról saját, 
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

29. Csütörtök – Keresztelő Szent János gy2 V2
vértanúsága – E  
 Zso: az emléknapról.  
piros  Mise: Keresztelő Szent János vértanúságáról  

saját, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Jer 1,17–19; Mk 6,17–29 (szo)
________________________________________________
________________________________________________
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30. Péntek – köznap †     gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.

Esztergom–Budapest: A bazilika-főszékesegyházban:
fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden a bazilika-főszékesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról, 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

31. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 22. vasárnapról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Esztergom–Budapest: a prímási bazilika-főszékesegyház 
felszentelése – Ü
 A bazilika-főszékesegyházban egész nap a felszentelés 

ünnepe, azon kívül este már az évközi vasárnap  
ünneplése veendő.

 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: 
 templomszentelés évfordulójának miséje, Dicsőség, 
 (a székesegyházban van, azon kívül nincs hitvallás),
 saját pref. a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók. 
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 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.

________________________________________________
________________________________________________

Szeptember
1. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 22. vasárnapról saját.
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: sir 3,19–21.30–31 (gr. sir 3,17–18.20.28–29); 
 zsid 12,18–19.22–24a; lk 14,1.7–14
________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  1kor 2,1–5;  lk 4,16–30
k:  1kor 2,10b–16;  lk 4,31–37
sz:  1kor 3,1–9;  lk 4,38–44
cs:  1kor 3,18–23;  lk 5,1–11
(P:  1kor 4,1–5;  lk 5,33–39)
(sz:  1kor 4,6b–15;  lk 6,1–5)

2. Hétfő – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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3. Kedd – Nagy Szent Gergely pápa és  gy2 V2
egyháztanító – E 
 Zso: az emléknapról.  
fehér  Mise: Nagy Szent Gergelyről:
 pápák v. egyháztanítók miséje, 
 saját könyörgések, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

4. Szerda – köznap      gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

5. Csütörtök – köznap      gy3 V3
v. Kalkuttai Szent Teréz szűz – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Kalkuttai Szent Terézről: 
 szüzek v. szerzetesek miséje,  

saját kollekta (úszM), 
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

6. Péntek – köznap †     gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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7. Szombat – Szent Márk, István, Menyhért gy1 V1
áldozópapok, kassai vértanúk – Ü 
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: Szent Márk, István és Menyhértről: 
 vértanúk v. lelkipásztorok miséje, 
 saját könyörgések, Dicsőség, szm. pref.
 olv.: Bölcs 3,1–9; Mt 10,28–33 (szo)

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 23. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Vác: † Bánk József megyéspüspök (2002)

________________________________________________
________________________________________________

8. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 23. vasárnapról saját. 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Bölcs 9,13–19; filem 9b–10.12–17;  

lk 14,25–33

Szűz Mária születésének (Kisboldogasszony) ünnepe ebben az 
évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  kol 1,24–2,3;  lk 6,6–11
k:  kol 2,6–15;  lk 6,12–19
sz:  kol 3,1–11;  lk 6,20–26
(cs:  kol 3,12–17;  lk 6,27–38)
P:  1tim 1,1–2.12–14;  lk 6,39–42
(sz:  1tim 1,15–17;  lk 6, 43–49)

9. Hétfő – köznap  gy3 V3
v. Claver Szent Péter áldozópap – e
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Claver Szent Péterről: 
 lelkipásztorok  v. jótékonykodók miséje, 
 saját kollekta (úszM), 
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

10. Kedd – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

11. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________
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12. Csütörtök – Szűz Mária szent neve – E    gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Szűz Mária szent nevéről:
 Szűz Mária miséi 1–3 közül szabadon választva, 
 saját kollekta (úszM), 
 I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
 olv.: sir 24,23–31; lk 1,26–38 (szo)

Győr: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

13. Péntek – Aranyszájú (Krizosztomosz) 
Szent János püspök és egyháztanító – E †  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: aranyszájú szent Jánosról: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje,
 saját könyörgések, pref. a lelkipásztorokról. 

Győr: a székesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről:
 templomszentelés évfordulójának miséje, 
 Dicsőség, (a székesegyházban van, azon kívül nincs 

hitvallás), saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók. 
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.
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________________________________________________
________________________________________________

14. Szombat – A Szent Kereszt felmagasztalása – Ü  
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  Gy1 V1
piros  Mise: a szent kereszt felmagasztalásáról saját, 
 saját pref. v. I. pref. Urunk szenvedéséről.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szám 21,4b–9 v. fil 2,6–11; Jn 3,13–17  (szo)

zöld Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 24. vasárnapról. 
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

15. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 24. vasárnapról saját.   
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: kiv 32,7–11.13–14; 1tim 1,12–17; lk 15,1–32 
 (v. rövidebben: lk 15,1–10)

A Fájdalmas Szűzanya emléknapja ebben az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  1tim 2,1–8; lk 7,1–10
k:  1tim 3,1–13; lk 7,11–17
sz:  1tim 3,14–16; lk 7,31–35
cs:  1tim 4,12–16; lk 7,36–50
P:  1tim 6,2c–12; lk 8,1–3
(sz:  1tim 6,13–16; lk 8,4–15)

16. Hétfő – Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 
püspök vértanúk – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.  
piros  Mise: szent kornél és szent ciprián vértanúkról: 

vértanúk v. püspökök miséje, 
 saját könyörgések, 
 szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

17. Kedd – köznap  gy3 V3
v. Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító – e 
v. Bingeni Szent Hildegárd apátnő és egyháztanító – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szent Róbertről: 
 püspökök v. egyháztanítók miséje,
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
fehér Vagy: szent hildegárdról: 
 szüzek v. egyháztanítók miséje,  

pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________
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18. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

19. Csütörtök – köznap  gy3 V3
v. Szent Januáriusz püspök és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: szent Januariusról: 
 vértanúk v. püspökök miséje, saját kollekta, 
 szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

20. Péntek – Kim Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk – E † 
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
piros  Mise: kim taegon szent andrás és 
 csong haszang szent Pál és társaikról saját, 
 pref. a vértanúkról.
________________________________________________
________________________________________________

21. Szombat – Szent Máté apostol és evangélista – Ü 
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  Gy1 V1
piros  Mise: szent Mátéról saját,
 i. v. ii. pref. az apostolokról.
 olv.: ef 4,1–7.11–13; Mt 9,9–13 (szo)
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zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 25. vasárnapról. 
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Debrecen–Nyíregyháza: Ma van a főpásztor kinevezésének 
évfordulója (2015).

________________________________________________
________________________________________________

22. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP   gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 25. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: ám 8,4–7; 1tim 2,1–8; lk 16,1–13 
 (v. rövidebben: lk 16,10–13)
________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  ezdr 1,1–6; lk 8,16–18
(k:  ezdr 6,7–8.12b.14–20; lk 8,19–21)
sz:  ezdr 9,5–9; lk 9,1–6
cs:  agg 1,1–8; lk 9,7–9
P:  agg 1,15b–2,9; lk 9,18–22
sz:  zak 2,5–9.14–15a; lk 9,43b–45

23. Hétő – Pietrelcinai Szent Pió áldozópap – E 
 Zso: az emléknapról. gy3 V3
fehér  Mise: Pietrelcinai szent Pióról: 
 lelkipásztorok v. szerzetesek miséje, 
 saját kollekta (úszM), szm. pref.  

direktórium 2019 NEW 7.indd   175 2018.08.03.   19:56:05



176

ÉVKÖZI IDŐ – SZEPTEMBER

Szeged–Csanád: 
piros Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szent Gellértről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről. 

________________________________________________
________________________________________________

24. Kedd – Szent Gellért püspök és vértanú – Ü
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  Gy1 V1
piros  Mise: Szent Gellértről:
 vértanúk v. lelkipásztorok, püspökök miséje,
 saját könyörgések, Dicsőség, szm. pref.
 olv.: Bölcs 3,1–9; Mt 10,28–33 (szo)

Szeged–Csanád: SZENT GELLÉRT,  gy1 V0
AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ   
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.  
piros  Mise: Szent Gellértről: mint fenn, Hitvallás is van.
 Olv.: mint fent, szentleckével bővítve a vértanúk közös  

olvasmányaiból szabadon választva.

________________________________________________
________________________________________________

25. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

26. Csütörtök – köznap  gy3 V3 
v. Szent Kozma és Damján vértanúk – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
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piros  Vagy: szent kozma és damjánról: 
 vértanúk miséje, saját könyörgések, 
 pref. a vértanúkról.
________________________________________________
________________________________________________

27. Péntek – Páli Szent Vince áldozópap – E †  
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
fehér  Mise: Páli Szent Vincéről saját,
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

28. Szombat – köznap gy3 V3 
v. Szent Vencel vértanú – e 
v. Ruiz Szent Lőrinc és társai vértanúk – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: Szent Vencelről: 
 vértanúk miséje, saját kollekta, 
 pref. a vértanúkról.
piros  Vagy: Ruiz Szent Lőrinc és társairól: 
 vértanúk miséje, saját kollekta,  

pref. a vértanúkról. 
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 26. vasárnapról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
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Vác: 
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szent Mihály főangyalról, az egyházmegye 
 védőszentjéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről. 

________________________________________________
________________________________________________

29. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP –  gy1 V1
A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA  
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum. 
zöld  † Mise: az évközi 26. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: ám 6,1a.4–7; 1tim 6,11–16; lk 16,19–31

Ma van a szentírás vasárnapja. a szentbeszédben hívjuk fel rá 
a figyelmet.

A hívek Szentírásainak megáldása végezhető az áldozás utáni 
könyörgést követően. Lásd: Praeorator, 150–151. old.

Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ünnepe 
ebben az évben elmarad.

Vác: SZENT MIHÁLY,  gy1 V0
AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ 
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér  Mise: Szent Mihályról saját, Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az angyalokról.
 olv.: dán 7,9–10.13–14; Jel 12,7–12a; Jn 1,47–51   
 (szo).  
az egyházmegyében az évközi vasárnap megülése elmarad.

________________________________________________
________________________________________________
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Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  zak 8,1–8;  lk 9,46–50
k:  zak 8,20–23; lk 9,51–56
(sz:  neh 2,1–8; lk 9,57–62)
cs:  neh 8,1–4a.5–6.7b–12; lk 10,1–12
P:  Bár 1,15–22; lk 10,13–16
sz:  Bár 4,5–12.27–29; lk 10,17–24

30. Hétfő – Szent Jeromos áldozópap és  gy2 V2
egyháztanító – E  
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: szent Jeromosról saját,
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

 

Október
kiváltképpen októberben imádkozzuk közösen a rózsa-
fűzért. Rendjét lásd: Praeorator, 74. old.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a rózsafűzért temp-
lomban vagy kápolnában, családban, szerzetesi közösség-
ben, jámbor társulatban vagy jámbor szándékkal együtt-
lévők közösségében elimádkozza. (A búcsúk kézikönyve, 
Búcsúengedélyek 17.)

Nem szabad olyan szentségkitételt tartani, mely egye-
dül a szentségi áldásért van. (Praeorator, 56.old)
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1. Kedd – A Gyermek Jézusról és a Szent Arcról neve-
zett (Lisieux-i) Szent Teréz, szűz és egyháztanító – E
 Zso: az emléknapról. gy2 V2
fehér  Mise: Szent Terézről saját,
 pref. a szüzekől és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

2. Szerda – Szent Őrzőangyalok – E   gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: A Szent Őrzőangyalokról saját,
 pref. az angyalokról.
 olv.: kiv 23,20–23a; Mt 18,1–5.10
________________________________________________
________________________________________________

3. Csütörtök – köznap gy3 V3
v. Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
piros Vagy: Boldog Bogdánffy Szilárdról:
 vértanúk v. püspökök miséje, szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

4. Péntek – Assisi Szent Ferenc – E †  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Szent Ferencről saját,
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.

Veszprém: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise: gy1 V0
 Minden a bazilika-főszékesegyház felszenteléséről. 
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 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról, 
 Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

5. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.       

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 27. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.

Veszprém: 
a bazilika-főszékesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről:
 templomszentelés évfordulójának miséje, Dicsőség, 
 (a székesegyházban van, azon kívül nincs hitvallás),
 saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.
A székesegyházban az esti szentmise is a főünnepről, azon kívül 
az évközi vasárnapról.

________________________________________________
________________________________________________

6. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP  gy1 V1
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 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 27. vasárnapról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: hab 1,2–3; 2,2–4; 2tim 1,6–8. 13–14; 
 lk 17,5–10

Ma terménybetakarítási hálaadás tartható. rendjét lásd: Prae-
orator, 147. old.  

Szent Brúnó áldozópap nem kötelező emléknapja ebben az 
évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
(h:  Jón 1,1–2,1.11; lk 10,25–37)
(k:  Jón 3,1–10; lk 10,38–42)
sz:  Jón 4,1–11; lk 11,1–4
cs:  Mal 3,13–20a; lk 11,5–13
P:  Joel 1,13–15.2,1–2;  lk 11,15–26
sz:  Joel 4,12–21; lk 11,27–28

7. Hétfő – Rózsafüzér Királynője – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: Rózsefűzér Királynőjéről saját, 
 I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról. 
 apcsel 1,12–14; lk 1,26–38

fehér Esti szentmise:             gy0 V0
 Minden Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 

főünnepéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről. 
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.
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________________________________________________
________________________________________________

8. Kedd – SZŰZ MÁRIA,             gy0 V0
MAGYAROK NAGYASSZONYA,  
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA – FÜ  
 Zso: Minden Szűz Mária, Magyarok Nagyasszo-

nya főünnepéről. Oi.: Te Deum.
fehér  † Mise: Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 

főünnepéről saját, Dicsőség, Hitvallás, 
 I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
 olv.: sir 24,23–31; gal 4,4–7; lk 1,26–28 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

9. Szerda – köznap  gy3 V3
v. Szent Dénes püspök és társai vértanúk – e 
v. Leonardi Szent János áldozópap – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: szent dénes és társairól:
 vértanúk miséje, saját kollekta, 
 pref. a vértanúkról. 
fehér  Vagy: leonardi szent Jánosról:
 hithirdetők v. jótékonykodók miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________
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10. Csütörtök – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

11. Péntek – köznap †    gy3 V3
v. Szent XXIII. János pápa – e
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: szent XXiii. Jánosról:  

saját kollekta (úszM), 
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

12. Szombat – köznap gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 28. vasárnapról.
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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13. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP    gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 28. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.       
 olv.: 2kir 5,14–17; 2tim 2,8–13; lk 17,11–19

Következő vasárnap a missziók javára lesz gyűjtés. A hirdetések-
ben említsük meg.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  róm 1,1–7; lk 11,29–32
k:  róm 1,16–25; lk 11,37–41
sz:  róm 2,1–11; lk 11,42–46
cs:  róm 3,21–30; lk 11,47–54
(P:  róm 4,1–8; lk 12,1–7)
sz:  róm 4,13.16–18;  lk 12,8–12

14. Hétfő – köznap gy3 V3
v. Szent I. Callixtus (Kallixtusz) pápa és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: Szent I. Kallixtuszról: 
 vértanúk v. pápák miséje, saját kollekta, 
 szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

15. Kedd – A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz,
 szűz és egyháztanító – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról. 
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fehér  Mise: Szent Terézről saját,
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

16. Szerda – köznap  gy3 V3
v. Szent Hedvig szerzetesnő – e 
v. Alacoque Szent Margit Mária szűz – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szent Hedvigről:
 szerzetesek miséje, saját kollekta,
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
fehér  Vagy: alacoque szent Margitról:
 szüzek v. szerzetesek miséje, saját kollekta,
 pref. a szüzekről és szerzetesekről.
________________________________________________
________________________________________________

17. Csütörtök – Antiochiai Szent Ignác püspök és 
vértanú – E   gy2 V2 
 Zso: az emléknapról.
piros  Mise: antiochiai szent ignácról saját, szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

18. Péntek – Szent Lukács evangélista – Ü †     gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: Szent Lukácsról saját, Dicsőség, 
 ii. pref. az apostolokról. 
 olv.: 2tim 4,10–17b; lk 10,1–9 (szo)
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________________________________________________
________________________________________________

19. Szombat – köznap gy3 V3
v. De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák áldozópa-
pok és társaik, vértanúk – e 
v. Keresztes Szent Pál áldozópap – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: de Brébeuf szent János és Jogues szent 
 Izsákról: vértanúk v. hithirdetők miséje,  

saját kollekta, pref. a vértanúkról.
fehér  Vagy: keresztes szent Pálról saját, 
 pref. a lelkipásztorokról.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról. 

zöld  Esti szentmise: gy1 V1
 Minden az évközi 29. vasárnapról. 
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

20. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP  gy1 V1
– A MISSZIÓK VASÁRNAPJA
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 29. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: kiv 17,8–13; 2tim3,14–4,2; lk 18,1–8 



direktórium 2019 NEW 7.indd   187 2018.08.03.   19:56:05



188

ÉVKÖZI IDŐ – OKTÓBER

Ma van a Missziók vasárnapja. az egyetemes könyörgések szán-
dékai között imádkozzunk a missziókban szolgálókért is.

Ma a missziók javára van gyűjtés.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  róm 4,20–25; lk 12,13–21
k:  róm 5,12.15b.17–19.20b–21;  lk 12,35–38
sz:  róm 6,12–18; lk 12,39–48
cs:  róm 6,19–23; lk 12,49–53
P:  róm 7,18–25a; lk 12,54–59
sz:  róm 8,1–11; lk 13,1–9

21. Hétfő – köznap  gy3 V3
v. Boldog IV. Károly király – e     
 Zso: az évközi köznapról v. emléknapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Boldog iV. károlyról: 
 szentek miséje, I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________

22. Kedd – köznap  gy3 V3
v. Szent II. János Pál pápa – e     
 Zso: az évközi köznapról v. emléknapról.
zöld Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: szent ii. János Pálról:
 pápák miséje, pref. a lelkipásztorokról.
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A SAJÁT TEMPLOM FELSZENTELÉSE – FÜ  gy1 V0
(ha annak napja nem ismeretes)  
 Minden a templom felszenteléséről. 

Zso: A templom felszentelésének főünnepéről. 
oi.: te deum.

fehér  Mise: a templomszentelés évfordulójának  
miséje, a. 

 Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, két olvas-

mánnyal.

Katonai Ordinariátus:
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Kapisztrán Szent János főünnepéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről.

________________________________________________
________________________________________________

23. Szerda – Kapisztrán Szent János áldozópap – E  
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2 
fehér  Mise: kapisztrán szent Jánosról:
 hithirdetők miséje, saját könyörgések,
 pref. a lelkipásztorokról.

Katonai Ordinariátus:
KAPISZTRÁN SZENT JÁNOS ÁLDOZÓPAP, 
AZ ORDINARIÁTUS VÉDŐSZENTJE – FÜ  gy1 V0
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: kapisztrán szent Jánosról:
 mint fent, Dicsőség, Hitvallás. 
 Olv.: 2 Kor 5,14–20; Lk 9,57–62; olvasmánnyal bővítve  

a lelkipásztorok közös olvasmányaiból szabadon  
választva.  
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Szeged–Csanád: a székesegyházban:
fehér  Esti szentmise:  gy 1 V0
 Minden a székesegyház felszenteléséről. 
 Zso: i. ed.: a templomszentelés évfordulójáról,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.

________________________________________________
________________________________________________

24. Csütörtök – köznap  gy3 V3 
v. Claret Szent Antal Mária püspök – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: claret szent antalról:
 hithirdetők v. püspökök miséje, saját kollekta,
 pref. a lelkipásztorokról.

Szeged–Csanád: a székesegyház felszentelése – Ü 
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.) 
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről:
 templomszentelés évfordulójának miséje, 
 Dicsőség, (a székesegyházban van, azon kívül nincs  

hitvallás), saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.

Pécs:
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Szent Mór főünnepéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről.

________________________________________________
________________________________________________
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25. Péntek – Szent Mór püspök – E † gy2 V2
 Zso: az emléknapról. 
fehér  Mise: szent Mórról:
 püspökök miséje, saját könyörgések,
 pref. a lelkipásztorokról.

Pécs: SZENT MÓR,  gy1 V0
AZ EGYHÁZMEGYE TÁRSVÉDŐSZENTJE – FÜ  
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum. 
fehér  Mise: Szent Mórról: mint fent, Dicsőség, Hitvallás.
 Olv.: Róm 12,3–13; Mt 9,35–10,1; olvasmánnyal bővítve  

a lelkipásztorok v. a szent férfiak közös olvasmányai-
ból szabadon választva.

________________________________________________
________________________________________________

26. Szombat – köznap  gy3 V3
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról. 

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 30. vasárnapról. 
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

27. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 30. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.  
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 olv.: sir 35,15b–17.20–22a (gr. sir 35,12–14.16–18);  
2tim 4,6–8.16–18; lk 18,9–14

Pénteken lesz Mindenszentek főünnepe, ami parancsolt ünnep. 
a hirdetésekben említsük meg.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  róm 8,12–17; lk 13,10–17
k:  róm 8,18–25; lk 13,18–21
sz:  róm 8,26–30; lk 13,22–30
cs:  róm 8,31b–39; lk 13,31–35
(P:  róm 9,1–5; lk 14,1–6)
(sz:  róm 11,1–2a.11–12.25–29;  lk 14,1.7–11)

28. Hétfő – Szent Simon és Szent Júdás Tádé  
apostolok – Ü  gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér  Mise: szent simonról és szent Júdásról saját,
 Dicsőség, I. v. II. pref. az apostolokról.
 olv.: ez 47,1–2.8–9.12 v. 1kor 3,9c–11.16–17;
 Jn 2,13–22 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

29. Kedd – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható. 
________________________________________________
________________________________________________
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30. Szerda – köznap  gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható. 
________________________________________________
________________________________________________

31. Csütörtök – köznap  gy3 V3
v. Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: Boldog romzsa tódorról saját (úszM),
 pref. a vértanúkról v. a lelkipásztorokról.

fehér  Esti szentmise:             gy0 V0
 Minden Mindenszentek főünnepéről. 
 Zso: I. Ed.: a főünnepről,
 Bi.: Vasárnap és főünnepen, I. Ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

November
1. Péntek – MINDENSZENTEK ÜNNEPE – FÜ – 
Parancsolt ünnep! gy0 V0
 Zso: Mindenszentek főünnepéről. Oi.: Te Deum.
fehér  † Mise: Mindenszentek főünnepről saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: Jel 7,2–4.9–14; 1Jn 3,1–3; Mt 5,1–12a (szo) 
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A CIC felment a bűnbánati nap tartása alól.

________________________________________________
________________________________________________

Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára fordítható teljes bú-
csút nyerhet az a hívő, 
- aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, s leg-
alább lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon 
elnyerhető), 
-  aki halottak napján, XI. 2-án (vagy az ordinárius engedélyével a 
megelőző vagy következő vasárnapon vagy Mindenszentek nap-
ján) templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, s egy Mi-
atyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.(A Búcsúk Kézikönyve, 
Búcsúengedélyek, 29. 1. §.)

2. Szombat – Halottak napja – E gy1 V0
 Zso: halottak napjáról.
viola  Mise: a halottak napjáról saját,
 pref. a megholtakról i–V. 
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 (a szentmise olvasmányrendjéhez lásd: 
 a szentmise olvasmányai gyászmisékhez)

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 31. vasárnapról. 
 Zso: iii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

3. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. 
 oi.: te deum.
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zöld  † Mise: az évközi 31. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Bölcs 11,22–12,2; 2tessz 1,11–2,2; lk 19,1–10

Porres Szent Márton szerzetes nem kötelező emléknapja ebben 
az évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  róm 11,29–36; lk 14,12–14
(k:  róm 12,5–16a; lk 14,15–24)
sz:  róm 13,8–10; lk 14,25–33
cs:  róm 14,7–12; lk 15,1–10
P:  róm 15,14–21; lk 16,1–8
(sz:  róm 16,3–9.16.22–27; lk 16,9–15)

4. Hétfő – Borromeo Szent Károly püspök – E 
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
fehér  Mise: Borromeo szent károlyról:
 püspökök miséje, saját könyörgések,
 pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

5. Kedd – Szent Imre herceg – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: Szent Imréről saját,
 Dicsőség, pref. a szüzekről és szerzetesekről. 
 olv.: 2tim 4,10–17b; lk 10,1–9 (szo)
________________________________________________
________________________________________________
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6. Szerda – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

7. Csütörtök – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

8. Péntek – köznap † gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

9. Szombat – A lateráni bazilika felszentelése – Ü    
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.     Gy1 V1 
fehér  Mise: A lateráni bazilika felszenteléséről:  

templomszentelés évfordulójának miséje a fel-
szentelt templomon kívül, saját kollekta, 

 Dicsőség.
 olv.: ez 47,1–2.8–9.12 v. 1kor 3,9c–11.16–17;
 Jn 2,13–22 (szo)

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 32. vasárnapról. 
 Zso: iV. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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10. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld † Mise: az évközi 32. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás,
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: 2Mak 7,1–2.9–14; 2tessz 2,16–3,5; 
 lk 20,27–38 (v. rövidebben: lk 20,27. 34–38)

Következő vasárnap a Karitász javára lesz gyűjtés. A hirdetések-
ben említsük meg.

nagy szent leó pápa és egyháztanító emléknapja ebben az év-
ben elmarad.

Szombathely:
fehér Esti szentmise:  gy1 V0
 Minden Tours-i Szent Márton főünnepéről.
 Zso: I. Ed. a főünnepről.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  Bölcs 1.1–7; lk 17,1–6
k:  Bölcs 2,23–3,9; lk 17,7–10
sz:  Bölcs 6,1–11; lk 17,11–19
cs:  Bölcs 7,22–8,1; lk 17,20–25
P:  Bölcs 13,1–9; lk 17,26–37
sz:  Bölcs 18,14–16. 19,6–9; lk 18,1–8

11. Hétfő – Tours-i Szent Márton püspök – E  gy2 V2
 Zso: az emléknapról.         ®
fehér  Mise: tours-i szent Mártonról saját,
 pref. a lelkipásztorokról.
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Szombathely: TOURS-I SZENT MÁRTON PÜSPÖK, 
AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ  gy1 V0
 Zso: a főünnepről. Oi.: Te Deum.  
fehér  Mise: tours-i szent Mártonról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, pref. a lelkipásztorokról. 
 Olv.: Iz 61,1–3a; Mt 25,31–40, szentleckével bővítve a 
 lelkipásztorok közös olvasmányaiból szabadon 
 választva.

________________________________________________
________________________________________________

12. Kedd – Szent Jozafát püspök és vértanú – E 
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
piros  Mise: szent Jozafátról: 
 vértanúk v. püspökök miséje,saját könyörgések, 
 szm. pref.

Kalocsa–Kecskemét és Pannonhalma:  gy2 V2
Szent Asztrik-Anasztáz szerzetes és püspök – E  
 Zso: az emléknapról: lelkipásztorok közös.
fehér Mise: szent asztrik-anasztázról: püspökök miséje, 
 pref. a lelkipásztorokról.

________________________________________________
________________________________________________

13. Szerda – köznap gy3 V3
v. Magyar szentek és boldogok – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér Vagy: A magyar szentekről és boldogokról:
 szentek ált. miséje v. Votív mise az összes szent-

ről, saját kollekta, I. v. II. pref. a szentekről.
________________________________________________
________________________________________________
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14. Csütörtök – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.

Vác: † Marosi istván izidor megyéspüspök (2003)

________________________________________________
________________________________________________

15. Péntek – köznap † gy3 V3
v. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Nagy Szent Albertről:
 püspökök v. egyháztanítók miséje, 
 saját kollekta, pref. a lelkipásztorokról.
________________________________________________
________________________________________________

16. Szombat – köznap gy3 V3
v. Skóciai Szent Margit – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: skóciai szent Margitról:
 jótékonykodók miséje, I. v. II. pref. a szentekről.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

zöld  Esti szentmise:  gy1 V1
 Minden az évközi 33. vasárnapról. 
 Zso: i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után. 
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________________________________________________
________________________________________________

17. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP gy1 V1
 Zso: az évközi vasárnapról. oi.: te deum.
zöld  † Mise: az évközi 33. vasárnapról saját,
 Dicsőség, Hitvallás, 
 pref. az évközi vasárnapokra i–Viii.
 olv.: Mal 3,19–20a; 2tessz 3,7–12; lk 21,5–19

Ma van a szegények világnapja. az egyetemes könyörgések 
szándékai között imádkozzunk a szegényekért is. Következő va-
sárnap a Karitász javára lesz gyűjtés. A hirdetésekben említsük 
meg.

Nagy Szent Gertrúd szűz nem kötelező emléknapja ebben az 
évben elmarad.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h:  1Mak 1,10–15.41–43.54–57.62–64; lk 18,35–43
(k:  2Mak 6,18–31; lk 19,1–10)
sz:  2Mak 7,1.20–31; lk 19,11–28
(cs: 1Mak 2,15–29; lk 19,41–44)
P:  1Mak 4,36–37.52–59; lk 19,45–48
sz:  1Mak 6,1–13; lk 20,27–40

18. Hétfő – köznap  gy3 V3
v. A Szent Péter- és Szent Pál-bazilikák felszentelése– e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható. 
fehér  Vagy: a szent Péter- és szent Pál-bazilikák  

felszenteléséről saját, I. pref. az apostolokról.
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________________________________________________
________________________________________________

19. Kedd – Áprád-házi Szent Erzsébet – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
fehér  Mise: Szent Erzsébetről: 
 jótékonykodók miséje, Dicsőség, saját kollekta,
 I. v. II. pref. a szentekről. 
 olv.: Péld 31,10–13.19–20.30–31 v. 1Jn 3,14–18;
 lk 6,27–38 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

20. Szerda – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.

Katonai Ordinariátus: Ma van a főpásztor kinevezésének év-
fordulója (2008).

Szombathely: † konkoly istván megyéspüspök (2017)

________________________________________________
________________________________________________

21. Csütörtök – A Boldogságos Szűz Mária 
bemutatása a templomban – E   gy2 V2 
 Zso: az emléknapról.
fehér  Mise: A Boldogságos Szűz Mária bemutatásáról: 

Szűz Mária miséi 1–3 közül szabadon választva, 
saját kollekta,  

 I. v. II. pref. a Boldogságos Szűz Máriáról.
 olv.: zak 2,14–17; Mt 12,46–50 (szo)
________________________________________________
________________________________________________
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22. Péntek – Szent Cecília szűz és vértanú – E † 
 Zso: az emléknapról.  gy2 V2
piros  Mise: szent cecíliáról:
 vértanúk v. szüzek miséje, saját kollekta, 
 szm. pref.
________________________________________________
________________________________________________

23. Szombat – köznap gy3 V3 
v. Szent I. Kelemen pápa és vértanú – e 
v. Szent Kolumbán apát – e 
v. Szűz Mária szombati emléknapja – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapok 
 egyikéről. 
zöld  Mise: szabadon választható.
piros  Vagy: Szent I. Kelemenről:
 vértanúk v. pápák miséje, saját kollekta, 
 szm. pref.
fehér  Vagy: szent kolumbánról:
 hithirdetők v. szerzetesek miséje, saját kollekta,
 szm. pref.
fehér  Vagy: Szűz Mária szombati emléknapjáról.

fehér  Esti szentmise: gy1 V0
 Minden az utolsó évközi vasárnapról:
 Krisztus, a Mindenség Királyának főünnepéről.
 Zso: ii. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________
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24. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA– FÜ  gy1 V0
 Zso: krisztus, a Mindenség királyáról. 
 oi.: te deum.
fehér  † Mise: krisztus, a Mindenség királyáról saját, 
 Dicsőség, Hitvallás, saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: 2sám 5,1–3; kol 1,12–20; lk 23,35–43

Ma a Karitász javára van gyűjtés.
az elmúlt egyházi évért hálaadást végzünk. a Jézus szíve li-

tániát követően elimádkozzuk a felajánló imádságot Jézus Szí-
véhez. rendjét lásd: Praeorator, 29. és 64. old.

Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki Krisztus Király ünnepén 
nyilvánosan elimádkozza az Úr Jézus, az emberi nem Megváltó-
ja, tekints reánk… kezdetű felajánló imát. Ugyanezzel az imád-
sággal más körülmények között részleges búcsút nyerhet. (A Bú-
csúk Kézikönyve, Búcsúengedélyek 2.)

dung-lac szent andrás áldozópap és társai, vértanúk emlék-
napja ebben az évben elmarad. 

Székesfehérvár: A bazilika-főszékesegyházban a templom 
felszentelésének előesti ünneplése nem vehető.

________________________________________________
________________________________________________

Hétköznapi miseolvasmányok:
h: dán 1,1–6.8–20; lk 21,1–4
k:  dán 2,31–45; lk 21,5–11
sz:  dán 5,1–6.13–14.16–17.23–28;  lk 21,12–19
cs:  dán 6,12–28; lk 21,20–28
(P:  dán 7,2–14; lk 21,29–33)
sz:  dán 7,15–27; lk 21,34–36
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25. Hétfő – köznap  gy3 V3
v. Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú – e 
 Zso: az évközi köznapról v. az emléknapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
fehér  Vagy: Alexandriai Szent Katalinról:
 vértanúk v. szüzek miséje,  

saját kollekta (úszM), szm. pref.

Székesfehérvár: 
a bazilika-főszékesegyház felszentelése – Ü   gy1 V0
 Zso: az ünnepről. (A székesegyházban Fü.)  
 oi.: te deum.
fehér  Mise: a székesegyházban gy1 V0; azon kívül gy1 V1.
 A székesegyház felszenteléséről: 
 templomszentelés évfordulójának miséje, Dicsőség, 
 (a székesegyházban van, azon kívül nincs hitvallás), 
 saját pref.
 a iV. eucharisztikus ima nem mondható, 
 sem a különleges alkalmakra valók.
 olv.: szo-ból szabadon választva, 
 a székesegyházban két, azon kívül egy olvasmánnyal.

________________________________________________
________________________________________________

26. Kedd – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

27. Szerda – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

direktórium 2019 NEW 7.indd   204 2018.08.03.   19:56:06



205

ÉVKÖZI IDŐ – NOVEMBER

N
o
v

28. Csütörtök – köznap gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.

Szeged–Csanád: Marchiai Szent Jakab áldozópap – E 
 Zso: az emléknapról.  gy1 V0
fehér  Mise: Marchiai szent Jakabról:
 lelkipásztorok v. hithirdetők miséje, saját kollekta,
 pref. a lelkipásztorokról. 

________________________________________________
________________________________________________

29. Péntek – köznap † gy3 V3
 Zso: az évközi köznapról.
zöld  Mise: szabadon választható.
________________________________________________
________________________________________________

30. Szombat – Szent András apostol – Ü gy1 V1
 Zso: az ünnepről. Oi.: Te Deum.
piros  Mise: szent andrásról saját,
 Dicsőség, I. v. II. pref. az apostolokról.
 olv.: róm 10,9–18; Mt 4,18–22 (szo)
________________________________________________
________________________________________________

A Ni-val véget ér a „C” liturgikus év.
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Miseolvasmányok:
A Szentmise Olvasmányai „A” év

Zsolozsma: I. kötet, I. zsh.

ADVENTI IDŐ
viola  Esti szentmise:
 Minden advent i. vasárnapjáról.
 Zso: i. kötet, i. zsh.
 i. ed.: a vasárnapról, Bi.: Vasárnap, i. ed. után.
________________________________________________
________________________________________________

December
1. ADVENT I. VASÁRNAPJA              gy0 V0
 Zso: az adventi vasárnapról. oi.: te deum.
viola  † Mise: saját. hitvallás, i. adventi pref. 
 (Dicsőség nincs.)
 olv.: iz 2,1–5; róm 13,11–14; Mt 24,37–44
________________________________________________
________________________________________________
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