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FÜGGELÉK 

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus 

mint Főpap és Áldozat litániája 

 

Uram, irgalmazz!            Uram, irgalmazz! 

Krisztus, kegyelmezz!                     Krisztus, kegyelmezz! 

Krisztus, hallgass minket!                           Krisztus, hallgass minket! 

Krisztus, hallgass meg minket!        Krisztus, hallgass meg minket! 

Mennyei Atyaisten!                                Irgalmazz nekünk! 

Megváltó Fiúisten!                                         Irgalmazz nekünk! 

Szentlélek Úristen!                              Irgalmazz nekünk! 

Szentháromság egy Isten!                          Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Pap és Áldozat!                           Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Melkizedek szerint való örök Főpap!                        Irgalmazz nekünk! 

Jézus, akit Isten a szegények evangelizálására küldött!                        Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Főpapunk, aki az utolsó vacsorán örök áldozatot alapítottál!             Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Főpapunk, aki örökké élsz és közbenjársz értünk!              Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Főpapunk, akit az Atya Szentlélekkel és erővel kent fel!             Irgalmazz nekünk! 

Jézus, az emberek közül választott Főpap!                Irgalmazz nekünk! 

Jézus, hitvallásunk Főpapja!                             Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Mózes dicsőségénél kiválóbb Főpap!                Irgalmazz nekünk! 

Jézus, az igazi sátor Főpapja!                  Irgalmazz nekünk! 

Jézus, a jövendő javak Főpapja!                   Irgalmazz nekünk! 

Jézus, szent, ártatlan és szeplőtelen Főpap!                Irgalmazz nekünk! 

Jézus, hűséges és irgalmas Főpap!                 Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Isten és az áhítatos lelkek Főpapja!                Irgalmazz nekünk! 

Jézus, az örökkévalóság Főpapja!                  Irgalmazz nekünk! 

Jézus, saját vére által az egeken áthatoló Főpap!               Irgalmazz nekünk! 

Jézus, számunkra új utat nyitó Főpap!                 Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Főpapunk, aki szeretett minket és vérével tisztára mosott minket!            Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Főpapunk, aki önmagadat áldozati ajándékul adtad Istennek!            Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Isten és az emberek áldozati ajándéka!                Irgalmazz nekünk! 

Jézus, szent és szeplőtelen áldozati ajándék!                Irgalmazz nekünk! 

Jézus, engesztelő áldozati ajándék!                 Irgalmazz nekünk! 
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Jézus, elfogadott áldozati ajándék!                 Irgalmazz nekünk! 

Jézus, kérő és dicsőítő áldozati ajándék!                 Irgalmazz nekünk! 

Jézus, kiengesztelő és békeáldozat!                 Irgalmazz nekünk! 

Jézus, áldozat, amelyben benne van bizalmunk és Isten kedve!             Irgalmazz nekünk! 

Jézus, örökké élő áldozat!                   Irgalmazz nekünk! 

Légy irgalmas!                  Ments meg minket, Jézus! 

Légy irgalmas!             Hallgass meg minket, Jézus! 

A papi rendbe lépés elhamarkodásától!                Ments meg minket, Jézus! 

A szentségtörés bűnétől!                 Ments meg minket, Jézus! 

Az önzés szellemétől!                  Ments meg minket, Jézus! 

A paráznaságtól!                   Ments meg minket, Jézus! 

A lelki dolgokkal való üzérkedéstől!               Ments meg minket, Jézus! 

Az egyházi javakkal történő méltatlan bánástól!             Ments meg minket, Jézus! 

A világ és a mulandóság szeretetétől!               Ments meg minket, Jézus! 

Misztériumaid méltatlan ünneplésétől!               Ments meg minket, Jézus! 

Örök papságod által!                 Ments meg minket, Jézus! 

Szolgálatod által, amellyel az Atyaisten a papi méltóságra emelt!           Ments meg minket, Jézus! 

Papi lelkületed által!                 Ments meg minket, Jézus! 

Szolgálatod által, amellyel Atyádat bemutattad a földön!            Ments meg minket, Jézus! 

Kegyetlen keresztáldozatod által!                Ments meg minket, Jézus! 

Az oltáron naponta megújuló áldozatod által!              Ments meg minket, Jézus! 

Isteni hatalmad által, melyet papjaidon keresztül  

láthatatlanul gyakorolsz!                  Ments meg minket, Jézus! 

Hogy az egész papi rendet a szent vallásban megtartsad!          Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy a lelkipásztorok szíved szerint vezessék népedet!   Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy papi lelkületed töltse el őket!      Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy a papság a tudományban elmélyüljön!     Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy aratásodban sok hűséges munkás ténykedjen!    Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy megsokszorozódjanak misztériumaid kiszolgáltatói!   Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy szolgáid kitartóak legyenek akaratodban!    Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy szolgálatukban szelídek, működésükben jártasak, 

imádságukban kitartóak legyenek!       Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy a szentségeket mindenütt kiszolgáltassák!    Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Hogy azok, akik jól szolgáltak Neked, a Te örömödben  

részesüljenek!         Kérünk Téged, hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!                                   Kegyelmezz nekünk! 
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Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!           Hallgass meg minket! 

Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!                 Irgalmazz nekünk! 

Jézus, Főpapunk!             Hallgass minket! 

Jézus, Főpapunk!               Hallgass meg minket! 

 

 

Könyörögjünk! 

Megszentelő és Gondviselő Istenünk, Szentlelked által támassz egyházadban szent titkais számára 

alkalmas és hűséges osztogatókat, hogy szolgálatuk és példamutató keresztény életük által Te 

vezesd népedet az üdvösség útján. Krisztus a mi Urunk által. Amen. 

Istenünk, Te imádkozó és böjtölő tanítványaid kérésére kiválasztottad Sault és Barnabást és műved 

elvégzésére rendelted őket, hallgasd meg most is könyörgő egyházadat, és Te, aki mindannyiunk 

szívét ismered, világosítsd meg azokét, akiket szolgálatodba választasz. Krisztus a mi Urunk által. 

Amen. 

 

 

 


