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KEZDŐÉNEK (SZVU 38) 

1 Az esztendő fordulóján, 
Összegyűltünk mind ez órán, 
Oltárodnál leborulunk hál’ adásra 
Mindentudó színed előtt számadásra. 

4 Könnyeinket szárítgattad, 
Homlokunkat simogattad, 
Ha tévedtünk, a jó útra rátereltél, 
Ha elestünk, irgalmasan fölemeltél. 

KÖSZÖNTÉS 

C Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. 
K Ámen. 

C A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten sze-
retete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyája-
tokkal. 

K És a te lelkeddel. 

BEVEZETŐ GONDOLAT 

Kedves Testvéreim, ma a … -es év utolsó estéjén a mindenség 
Urának imádására jöttünk össze. Mi keresztének hisszük, hogy 
minden, ami velünk történik a világban, minden jó, minden 
szép, minden öröm, amiben részünk van, de minden megpró-
báltatás, baj, fájdalom is, ami ér bennünket, a gondviselő Isten 
kezéből jön. Ma itt ebben a közösségben köszönjük meg Isten-
nek az egészséget, a tehetséget, a munkakedvet, azt hogy egész 
évben eredményesen dolgozhattunk, hogy szülőket, testvére-
ket, barátokat, jótevőket adott mellénk, akik által gazdagod-
hattunk testben és lélekben. Köszönjük meg, hogy Jézus Krisz-
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tusban megváltott és meghívott minket országába és az egész 
évben e felé a cél felé vezetett bennünket. 

SZÁMVETÉS AZ ELMÚLT ÉVRŐL (ELHAGYHATÓ) 

ÉNEK (SZVU 21) 
 
1 Dicsőség mennyben az Istennek! 

Dicsőség mennyben az Istennek! 
Az angyali seregek vígan így énekelnek: 
Dicsőség, dicsőség, Istennek! 

 
2 Békesség földön az embernek! 

Békesség földön az embernek! 
Kit az igaz szeretet a kis Jézushoz vezet. 
Békesség, békesség embernek! 

 
KÖNYÖRGÉS 

Cel. Imádkozzunk! Istenünk! Te méred az időket és irányí-
tod az emberi történelem folyását. Engedd, hogy min-
dig kitartsunk szent szolgálatodban, és dicséreted ne 
némuljon el ajkunkon. Te méltóvá tettél bennünket ir-
galmadra, add, hogy békében ünnepelhessük jótettei-
det. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki Veled 
él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindö-
rökkön örökké. 

K Ámen. 
 
Cell. Testvéreim, hallgassuk meg most együtt Isten hozzánk 

szóló igéjét, amelyet megírva találunk Szent Pál apos-
tolnak az Efezusiakhoz írt levelének 5. fejezetében, a 
következőképpen… 



4 
 

SZENTÍRÁSI OLVASMÁNY  (EF 5,1-21) 

Testvéreim! Éljetek szeretetben, amint Krisztus is szeretett 
minket és jóillatú áldozati adományként ajánlotta föl magát 
értünk Istennek. […] Valaha ugyan sötétség voltatok, most 
azonban világosság az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság 
fiai! A világosság gyümölcse csupa jóságban, igazságban és 
egyeneslelkűségben mutatkozik. Keressétek, ami kedves az 
Úrnak. Ne vegyetek részt a sötétség meddő cselekedeteiben, 
inkább leplezzétek le őket. Amit ugyanis titokban tesznek, még 
kimondani is szégyen. Minden, ami világosságra jut, kiderül, 
mert minden, ami kiderül, világos. Ezért mondják: „Kelj föl, te 
álmos, támadj föl holtodból és Krisztus rád ragyog.”  
 Nagyon vigyázzatok tehát (testvérek) arra, hogyan 
éltek: ne oktalanul, hanem bölcsen. Használjátok föl az időt, 
mert rossz napok járnak. Ne legyetek oktalanok, hanem értsé-
tek meg, mi az Úr akarata. […] Egymást közt zsoltárt, himnuszt 
és szent dalokat énekeljetek, daloljatok és zengedezzetek 
szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindenkor, mindenért Urunk 
Jézus Krisztus nevében Istennek, az Atyának! 

Cell. Szentlej meg bennünket, Istenünk a te igéddel,  
mert a Te igéd igazság! Ámen. 

HÁLAADÓ ANTIFÓNÁS ZSOLTÁR (PS 102,2) 
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Zsoltárdallam: 

 

64. zsoltár • Ünnepélyes hálaadás (részlet) 

1a Te vagy, Istenem, ki meghallgatod az imádság szavát, * 
 tehozzád siet bűneinek terhével minden ember. 

b Boldog, akit kiválasztasz, és magadhoz emelsz, * 
 a te házadnak lehet lakója.     

[Antifóna] 

2a Töltsenek el bennünket házad javai * 
 és templomod szentsége! 

b Igaz voltodban meghallgatsz minket, megváltó Istenünk, † 
 nagy csodákat művelsz velünk, * 

te vagy reménye minden földhatárnak  és a távoli partoknak. 

[Antifóna] 

3a Megkoronázza az évet áldásod, * 
 s jólét és bőség jár nyomodban. 

b Virulnak a rétek a pusztában, * 
 a halmok is örömet öltenek. 

[Antifóna] 

4 Nyájakba öltözködnek a legelők, † 
a völgyeket gabona borítja, * 

 ujjonganak és éneket zengenek.  [Antifóna] 
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EVANGÉLIUMI RÉSZLET (Mt 24,35-44) 

Evangélium Szent Máté könyvéből  
 
Ég és föld elmúlik, de az én igéim el nem múlnak. Azt a napot 
és azt az órát azonban senki sem ismeri, még a mennybéli an-
gyalok sem, csak az Atya egyedül. Virrasszatok! Az Emberfiá-
nak eljövetelekor úgy lesz, mint Noé napjaiban történt. A víz-
özön előtti napokban ettek-ittak, nősültek és férjhez mentek 
mindaddig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és nem 
kaptak észbe, amíg el nem jött a vízözön s el nem sodorta va-
lamennyit. Ugyanígy lesz az Emberfiának eljövetele is. Akkor 
ketten lesznek a mezőn: az egyiket fölveszik, a másikat ott-
hagyják. Két asszony őröl egy malomban: az egyiket fölveszik, 
a másikat otthagyják. Virrasszatok tehát, mert nem tudjátok, 
mely napon jön el uratok. Vegyétek tudomásul azt is: ha tudná 
a házigazda, mikor jön a tolvaj, bizonyára virrasztana s nem 
engedné betörni a házba. Azért ti is álljatok készen, mert az 
Emberfia abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok. 

 
PRÉDIKÁCIÓ, ELMÉLKEDÉS 
 
ÉNEK  (SZVU 23) 
 
1 Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, 
 Angyaloknak énekével néked áldozok. 
 Terjeszd fölém kezedet, hogy az Isten-szeretet 
 Töltse el ma szívem-lelkem jászolod tövén. 
 
2 Bár nem látom gyermekarcod szent vonásaid, 
 Hiszem mégis rendületlen, hogy már te vagy itt. 
 És mosolygón felfogod könnyemet, amit hozok 
 Ajándékul jászolodnak trónusához én. 
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HÍVŐK KÖNYÖRGÉSE 

1. fohász-sorozat 

C Testvéreim! Még néhány óra és vége van az ó-esz-
tendőnek. Most visszatekintve az elmúlt évre alázatos 
szívvel forduljunk Urunkhoz, Istenünkhöz! Fia, Jézus 
Krisztus által adjunk hálát minden jótéteményéért. A há-
laadásra szólító fölhívásokra őszinte szívvel feleljük: 
 
Hálát adunk neked jóságodért! 

 
L1 Köszönjük, Atyánk, hogy az elmúlt évben az Egyszülöt-

ted vérén szerzett megváltás kegyelmeit annyiszor ki-
árasztottad ránk. 

2 Köszönjük, hogy Atyánknak szólíthatunk és oly sokszor 
bocsánatot adtál nekünk Jézus Krisztusban. 

3 Köszönjük, hogy erőt és egészséget adtál a földi élet 
küzdelmeihez és a munkához. 

4 Köszönjük az élet minden szépségét, a napsütést és a 
föld bő termését. 

5 Köszönjük mindazt, amit embertársaink együtt érző, 
vigasztaló, áldozatos segítségében nekünk nyújtottál. 

2. fohász-sorozat 

C Bűneinkért, mulasztásainkért 
kérjünk bocsánatot Mennyei Atyánktól.  
A bocsánatkérő fohászokra bűnbánó lélekkel feleljük: 
 
Könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellened! 
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L1 Bocsásd meg nekünk, hogy az elmúlt évben keresztény 
hivatásunkhoz oly sokszor méltatlanul éltünk. 

2 Bocsásd meg nekünk, hogy megváltásod ajándékait 
nem viszonoztuk hittel, reménnyel, szeretettel. 

3 Bocsásd meg nekünk, hogy annyi felkínált kegyelmet és 
jóra való indítást mulasztottunk el az elmúlt évben. 

4 Bocsásd meg nekünk, hogy nem éreztük át az egymás 
iránti felelősséget és nem vettük komolyan a felebaráti 
szeretetet. 

5 Bocsásd meg nekünk, hogy életünkkel nem vallottunk 
meg és nem tanúskodtunk melletted a világ előtt. 

3. fohász-sorozat 

C Előre tekintve a következő évre, kérjük Isten további 
segítségét. A kérésekre bízó lélekkel feleljük: 
 
Hallgasd meg könyörgésünket! 
 

L1 Áraszd ki, Urunk, Szentlelkedet még gazdagabban az 
egész Egyházra, a pápára, a püspökökre és Isten egész 
népére. 

2 Legyen az új esztendő minden nép számára a megbéké-
lés és az egymásra találás ideje. 

3 Ébreszd fel és őrizd meg a hitet a keresztény családok-
ban és különösen ifjúságunkban. 

4 Adj betegeinknek gyógyulást, lelki erőt 
és türelmet szenvedéseik elviseléséhez. 
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5 Elhunyt szeretteinket és mindazokat, 
akiket az új esztendőben szólítasz magadhoz, 
részesítsd örök boldogságodban. 

AZ ÚR IMÁDSÁGA 

C Testvérek, könyörögjünk, amint az Úr tanított minket 
imádkozni! 

K Miatyánk… 

LEZÁRÓ FOHÁSZOK 

C Urunk, és Atyánk: köszönjük, hogy újrakezdhetünk. 
Köszönjük, hogy múltunkat megbocsátó szeretettel né-
zed, és szabadságot kapunk, hogy előre tekintsünk. Az 
új kezdetért kérünk: adj bátorságot, hogy egymásért él-
jünk. Segíts, hogy elfogadhassuk egymást. Add meg az 
örömöt, hogy együtt szolgálhassunk Téged. Sokszor bi-
zonytalankodunk, mi tegyünk. Kérünk, az előttünk álló 
időben is légy velünk. Aki élsz és uralkodol mindörök-
kön-örökké. 

K Ámen. 

HÁLAADÓ HIMNUSZ (TE DEUM) 

Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismérünk. 

Téged, örök Atyaisten, * mind egész föld áld és tisztel. 

Téged minden szép angyalok, * kerubok és szeráfkarok, 

Egek és minden hatalmak * szüntelenül magasztalnak: 

Szent vagy, szent vagy, * erősséges szent Isten vagy! 
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Nagyságoddal telve ég s föld, * dicsőséged mindent bétölt. 

Téged dicsér, egek Ura, * apostolok boldog kara. 

Dicséretes nagy próféták * súlyos ajka hirdet és áld. 

Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet. 

Vall tégedet világszerte * szent Egyházad ezerszerte, 

Ó, Atyánk, téged * s mérhetetlen nagy Fölséged, 

S azt, ki hozzánk tőled jött le: * Atya igaz Egyszülöttje, 

És áldjuk veled * vigasztaló Szentlelkedet. 

Krisztus, Isten Egyszülöttje, * Király vagy te mindörökre. 

Mentésünkre közénk szálltál, * szűzi méhet nem utáltál. 

Halál mérgét megtiportad, * mennyországot megnyitottad. 

Isten jobbján ülsz most széket, * Atyádéval egy fölséged. 

Onnan leszel eljövendő, * mindeneket ítélendő. 

Téged azért, Uram, kérünk: * mi Megváltónk, maradj vélünk! 

Szentjeidhez végy föl égbe, * az örökös dicsőségbe! 

Szabadítsd meg, Uram, néped, * áldd meg a te örökséged! 

Te kormányozd, te vigasztald, * mindörökké felmagasztald! 

Mindennap dicsérünk téged, * szent nevedet áldja néped. 

Bűntől e nap őrizz minket * és bocsásd meg vétkeinket! 

Irgalmazz, Uram, irgalmazz, * híveidhez légy irgalmas! 

Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodal-
munk! 

Te vagy, Uram, én reményem, * ne hagyj soha szégyent érnem! 
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A Te Deum helyett  
más hálaadó forma is mondható 

 
C Istenünk fogadd Egyházad hálaadó köszönetét minden 

testi és lelki adományaidért.   
 
L a. Szent kegyelmedért, sok lelki vigaszért,  

amelyben részünk volt az eltelt esztendőben. 
– Téged Isten Dicsérünk. 

 b. Amiért megtartottál minket  
és családjainkat szeretetedben, 
– Téged Isten dicsérünk. 

 a. A mindennapi kenyérért, 
melyet megadtál asztalunkra  
ebben az esztendőben is, 
– Téged Isten dicsérünk. 

 b. Erőért, egészségért, életkedvért, 
melyet tőled kaptunk, 
– Téged Isten dicsérünk. 

 a. Az ifjú évek gondtalan, vidám örömeiért, 
az élet delén lévők munkásságáért,  
az élet őszének aratásáért, 
– Téged Isten dicsérünk. 

 b.  Az élet szenvedéseiért, a megpróbáltatásokért és si-
kertelenségekért, melyekkel mind közelebb emelsz 
magadhoz, 
– Téged Isten dicsérünk. 

 a. Dicsérünk Téged a halálért is, mert megszerzi szá-
munkra az elveszett paradicsomot, és eljuttat szent 
színed látására. 
– Téged Isten dicsérünk. 
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C Az év utolsó estéjén mindenben és mindenért dicsé-
rünk, Téged, Istenünk most és mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

ÜNNEPI KÖSZÖNTÉS 

Megtartottuk, Testvérek, hálaadásunkat. Legyen az új év en-
nek a hálának valóra váltása és megélése. Kívánok mindnyája-
toknak Jézussal leélt boldog új esztendőt! Most pedig fogadjá-
tok Isten áldását. 

ÁLDÁSOK 

C A végtelen jóságú Isten, aki az elmúlt év folyamán  
ajándékaival halmozott el titeket, / – őrizzen és segít-
sen benneteket, hogy mindenért hálát adjatok Istennek,     
az Atyának! 

K Ámen. 

C Minden ügyetekben hálaadással párosult imával és kö-
nyörgéssel terjesszétek kéréseiteket Isten elé. 

K Ámen. 

C Krisztus, aki megtestesülésével megszerezte az új éle-
tet, tegyen titeket jóakaratú emberekké, / – és áldásá-
val gazdagítson titeket az új esztendőben! 

K Ámen. 

C És a mindenható Istennek, † az Atyának, a Fiúnak  
és a Szentléleknek áldása, szálljon le rátok  
és maradjon veletek mindörökké! 
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NEMZETI HIMNUSZ (KÖLCSEY FERENC, 1823) 
 

 

BEFEJEZŐ ÉNEK 

1 Ó szép Jézus! Ez új esztendőben, légy híveidben! 
Ó Mária, esedezzél értünk, édes reményünk! 
Hogy ez új esztendőben, minden ügyeinkben 
Lehessünk Jézus drága kedvében. 

3 Ó szép Jézus! Tartsd meg híveidet, mint tieidet. 
Ó Mária! Jézusnak szent Anyja! Országunk tornya! 
Adjad, kérünk, hogy ebben az új esztendőben 
Lehessünk épek testben, lélekben. 
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MELLÉKLETEK 
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ANTIFÓNA HÁLAADÁSRA 
a 46. zsoltárral 

 
 

 

64. zsoltár • Ünnepélyes hálaadás (részlet) 

1a Te vagy, Istenem, ki meghallgatod az imádság szavát, * 
 tehozzád siet bűneinek terhével minden ember. 

b Boldog, akit kiválasztasz, és magadhoz emelsz, * 
 a te házadnak lehet lakója.     

[Antifóna] 

2a Töltsenek el bennünket házad javai * 
 és templomod szentsége! 

b Igaz voltodban meghallgatsz minket, megváltó Istenünk, † 
 nagy csodákat művelsz velünk, * 

te vagy reménye minden földhatárnak  és a távoli partoknak. 
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[Antifóna] 

3a Megkoronázza az évet áldásod, * 
 s jólét és bőség jár nyomodban. 

b Virulnak a rétek a pusztában, * 
 a halmok is örömet öltenek. 

[Antifóna] 

4 Nyájakba öltözködnek a legelők, † 
a völgyeket gabona borítja, * 

 ujjonganak és éneket zengenek.   

 [Antifóna] 
 
 


