
Regina Coeli

Regina Coeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
R. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
C. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus.

R. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum
laetificare dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem
Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nos-
trum.
C. Amen.

Queen of Heaven, rejoice,
alleluia.
The Son whom you merited to bear,
alleluia.
Has risen, as He said,
alleluia.
Pray for us to God, alleluia.
P. Rejoice and be glad,
O Virgin Mary, alleluia.
A. For the Lord has truly risen,
alleluia.

Göklerin Kraliçesi, Meryem, sevin!
Alleluya!
Çünkü Mesih İsa’ya vücut vermeye
layık oldun. Alleluya!
O, dediği gibi gerçekten dirildi!
Alleluya!
Bizim için Allah’a dua et! Alleluya!
R. Bakire Meryem, mutlu ol ve sevin!
Alleluya!
C. Çünkü Rab gerçekten dirildi!
Alleluya!

Let us pray.

P. O God, who through the resurrec-
tion of your Son Jesus Christ gave re-
joicing to the world, grant, we pray, that
through his Mother, the Virgin Mary, we
may obtain the joy of everlasting life.
Through Christ our Lord.
A. Amen.

Dua edelim

R. Yüce Allah, Oğlun Mesih İsa’nın diril-
işi ile dünyaya neşe verdin. Onun
annesi olan Bakire Meryem sayesinde
ebedi hayatın neşesine sahip olmamızı
sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın
adına senden dileriz.
C. Amin.
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Vicariatus Apostolicus Anatoliensis
Ecclesia Sanctae Mariae

Trapezundae

Paskalya’nın
3. Pazar Günü

Third Sunday of Easter

(A)



Introductory Rites
P. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
A. Amen.
P. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the commu-
nion of the Holy Spirit be with you all.
A. And with your spirit.

Penitential Act

P. Brethren, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to cele-
brate the sacred mysteries.

I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have
greatly sinned, in my thoughts and in my words, in what I have done and
in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through
my most grievous fault; therefore I ask blessed Mary ever-Virgin, all the
Angels and Saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the
Lord our God.

May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to
everlasting life.
A. Amen.

Kyrie

V. Kyrie, eleison. P. Lord, have mercy.
R. Kyrie, eleison. A. Lord, have mercy.
V. Christe, eleison. P. Christ, have mercy.
R. Christe, eleison. A. Christ, have mercy.
V. Kyrie, eleison. P. Lord, have mercy.
R. Kyrie, eleison. A. Lord, have mercy.
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Komünyon’dan sonra Dua

R. Allah’ım, sana yalvarıyoruz: Paskalya gizemlerinle yeni bir hayata ka-
vuşturduğun bizlere sevginle bak ve bozulmaz bir bedenle dirilerek sonsuz
hayata erişebilmemiz için de lütfunu bizlerden esirgeme. Bunu, Rabbimiz
Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Takdis

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Biricik Oğlu Mesih İsa’nın Dirilişi sayesinde
kurtuluşumuzu sağlayan
ve bizleri evlatları kılan Allah,
size takdisinin sevincini versin.
C. Amin.
R. Size gerçek özgürlüğün armağanını veren
Kurtarıcı Rab, sizleri kendi ebedi mirasına ortak etsin.
C. Amin.
R. Vaftiz aracılığıyla Mesih’te dirilen sizler,
bir gün gökler ülkesinde O’nun ile buluşmak için
azizlik yolunda yürüyesiniz.
C. Amin.
R. Her şeye kadir ve tek Allah olan,
Peder ve Oğul z ve Kutsal Ruh’un takdisi üzerinize insin
ve daima sizinle kalsın.
C. Amin.
R. Mesih İsa’nın Dirilişi’ni hayatınızla duyurunuz. Barış içinde gidiniz.
C. Allah’a şükürler olsun.
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Prayer after Communion

P. Look with kindness upon your people, O Lord, and grant, we pray, that
those you were pleased to renew by eternal mysteries may attain in their
flesh the incorruptible glory of the resurrection. Through Christ our Lord.
A. Amen.

Blessing

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. May God, who by the Resurrection of his Only Begotten Son
was pleased to confer on you
the gift of redemption and of adoption,
give you gladness by his blessing.
A. Amen.
P. May he, by whose redeeming work
you have received the gift of everlasting freedom,
make you heirs to an eternal inheritance.
A. Amen.
P. And may you, who have already risen with Christ
in Baptism through faith,
by living in a right manner on this earth,
be united with him in the homeland of heaven.
A. Amen.
P. And may the blessing of almighty God,
the Father, and the Son, z and the Holy Spirit,
come down on you and remain with you for ever.
P. Go in peace, glorifying the Lord by your life.
A. Amen.
P. Go in peace, glorifying the Risen Lord by your life.
A. Thanks be to God.
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Giriş Duaları
R. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına.
C. Amin.
R. Rabbimiz Mesih İsa’nın lütfu, Peder Allah’ın sevgisi ve birlik sağlayan
Kutsal Ruh’un kudreti daima sizinle beraber olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.

Pişmanlık Eylemi

R. Kurtuluşumuzun gizemini kutlamadan önce günahkâr olduğumuzu ha-
tırlayalım ve pişmanlık duyarak Allah’tan af dileyelim.

Her şeye kadir Allah’a ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle,
eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf ediyorum. Ge-
rçekten günah işledim. Bu nedenle Bakire Meryem Ana’ya, Meleklere,
bütün Azizlere ve size kardeşlerim, yalvarıyorum, benim için Rab’bimiz
Allah’a dua ediniz.

Her şeye kadir Allah bize merhamet etsin, günahlarımızı affetsin ve bizi
ebedi hayata kavuştursun.
R. Amin.

Kyrie

V. Kyrie, eleison. R. Rab’bim, bize merhamet eyle.
R. Kyrie, eleison. C. Rab’bim, bize merhamet eyle.
V. Christe, eleison. R. Mesih İsa, bize merhamet eyle.
R. Christe, eleison. C. Mesih İsa, bize merhamet eyle.
V. Kyrie, eleison. R. Rab’bim, bize merhamet eyle.
R. Kyrie, eleison. C. Rab’bim, bize merhamet eyle.
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Gloria

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lau-
damus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus
tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis Deus Pa-
ter omnipotens.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We
praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks
for your great glory, Lord God, heavenly King, O God, almighty Father.

Lord Jesus Christ, Only Begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of
the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us; you take
away the sins of the world, receive our prayer; you are seated at the right
hand of the Father, have mercy on us.

For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are
the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the
Father. Amen.

Let us pray

P. May your people exult for ever, O God, in renewed youthfulness of spirit,
so that, rejoicing now in the restored glory of our adoption, we may look
forward in confident hope to the rejoicing of the day of resurrection.

Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you
in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever.
A. Amen
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R. Her kötülükten bizi kurtar, Allah’ım; günlerimizi barış ve huzur içinde
geçirmemize yardım et. Merhametinle günahtan bizi kurtar; sonsuz mutlu-
luğun ümidi içinde yaşayan ve Kurtarıcımız Mesih İsa’nın gelişini bekleyen
bizleri, yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir.

C. Çünkü hükümdarlık, kudret ve yücelik ebediyen senindir.

R. Rabbimiz Mesih İsa, Havarilerine: “Sizleri barış içinde bırakıyorum, size
benim huzurumu veriyorum” dedin. Günahlarımıza değil, Kilise’nin ima-
nına bak ve ona isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen Allah olarak ebe-
diyen varsın ve hükmedersin.
C. Amin.

R. Allah’ın selameti daima sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Kardeşlerim, Mesih’in sevgisi içinde birbirinize barış ve huzur dileyiniz.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın Kurbanı
bize merhamet eyle.
Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın Kurbanı
bize merhamet eyle.
Ey insanların günahlarını kaldıran Allah’ın Kurbanı,
bize barış ve huzur bağışla.

R. Ne mutlu Rab’bin sofrasına davet edilenlere. İşte Allah’ın Kurbanı, dü-
nyayı günahlardan kurtaran budur.

C. Rabbim, bana gelmene layık değilim, ancak tek bir söz söyle, ruhum
şifa bulacaktır.

Komünyon Nakaratı Lk. 24,35

C. Öğrenciler, Rab İsa’yı ekmeği böldüğü zaman tanıdılar. Alleluya!
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P. Deliver us, Lord, from every evil, graciously grant peace in our days, that,
by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all
distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus
Christ.

A. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and for ever.

P. Lord Jesus Christ, who said to your Apostles: Peace I leave you, my
peace I give you; look not on our sins, but on the faith of your Church, and
graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Who live
and reign for ever and ever.
A. Amen.

P. The peace of the Lord be with you always.
A. And with your spirit.
P. Let us offer each other a sign of peace.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world,
grant us peace.

P. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the
world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.

A. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only
say the word and my soul shall be healed.

Antiphon of Communion Lk 24: 35

A. The disciples recognized the Lord Jesus
in the breaking of the bread, alleluia.

24

Gloria

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Lauda-
mus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater
omnipotens.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius
Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere
nobis.

Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Ie-
su Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Göklerdeki yüce Allah’a övgüler olsun. Yeryüzündeki iyi niyetli insanlara
barış gelsin. Seni överiz, Seni yüceltiriz. Sana ibadet ederiz. Sana hamde-
deriz. Yüce Allah, göklerin Kralı, her şeye kadir Peder Allah, sonsuz şanın
için sana şükrederiz.

Mesih İsa, Biricik Oğul, Yüce Allah, Allah’ın Kurbanı, Peder’in Oğlu,
dünyanın günahlarını kaldıran Sen, bize merhamet eyle. Dünyanın güna-
hlarını kaldıran Sen, dualarımızı kabul eyle. Yüce Allah’ın sağında oturan
Sen, bize merhamet eyle.

Çünkü yalnız Sen kutsalsın, yalnız Sen Rabbimizsin, yalnız Sen yücesin.
Ey Mesih İsa, Kutsal Ruh’la birlikte Peder Allah’ın şanındasın. Amin.

Dua edelim

R. Mesih İsa’nın dirilişiyle müminlerini güçlendiren ve onlara yeni bir ha-
yat kazandıran Peder Allah, sana yalvarıyoruz: Her zaman neşe içinde yaşa-
mamız için bizlerden yardımını esirgeme. Mademki bizlere Allah’ın evlatla-
rı olmayı nasip ettin, o halde diriliş ümidi içinde yaşamamızı sağla.

Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden
Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
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Liturgy of the Word

First Reading

A Reading from the Acts of the Apostles 2:14, 22-33

Then Peter stood up with the Eleven, raised his voice, and proclaimed: «You
who are Jews, indeed all of you staying in Jerusalem. Let this be known to
you, and listen to my words. You who are Israelites, hear these words. Jesus
the Nazarene was a man commended to you by God with mighty deeds,
wonders, and signs, which God worked through him in your midst, as you
yourselves know. This man, delivered up by the set plan and foreknowledge
of God, you killed, using lawless men to crucify him.

But God raised him up, releasing him from the throes of death, because
it was impossible for him to be held by it. For David says of him:

“I saw the Lord ever before me, with him at my right hand I shall not
be disturbed. Therefore my heart has been glad and my tongue has exulted;
my flesh, too, will dwell in hope, because you will not abandon my soul to
the netherworld, nor will you suffer your holy one to see corruption. You
have made known to me the paths of life; you will fill me with joy in your
presence.”

My brothers, one can confidently say to you about the patriarch David
that he died and was buried, and his tomb is in our midst to this day. But
since he was a prophet and knew that God had sworn an oath to him that he
would set one of his descendants upon his throne, he foresaw and spoke of
the resurrection of the Christ, that neither was he abandoned to the nether-
world nor did his flesh see corruption. God raised this Jesus; of this we are
all witnesses. Exalted at the right hand of God, he received the promise of
the Holy Spirit from the Father and poured him forth, as you see and hear.»

The word of the Lord.
A. Thanks be to God.
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R. Allah’ım, Oğlu’nun ölümünü ve dirilişini anarak, bu ebedi hayatın
ekmeğini ve kurtuluş kupasını sana sunarak şükrediyoruz; çünkü huzu-
runda sana hizmet etmeye bizleri layık gördün. Alçakgönüllülükle sana
yalvarıyoruz: Mesih İsa’nın bedenini ve kanını paylaştığımız zaman, Ku-
tsal Ruh’un kudretiyle hepimizin toplanmasını ve birlik içinde yaşamasını
sağla.

Bütün dünyaya yayılmış olan Kilise’ni hatırla, Rabbim, Papa Hazretleri
. . . , Episkoposumuz . . . ve senin hizmetinde bulunanlarla birlikte, Kilise’ni
sevginle güçlendir.

Diriliş ümidi içinde ölmüş olan kardeşlerimizi ve merhametine sığınmış
olan tüm ölülerimizi hatırla. Rabbim, onları cennete kabul eyle ve ebedi
nura kavuştur. Hepimize merhametini göstermeni diliyoruz. Allah’ın An-
nesi, Bakire Azize Meryem, onun eşi Aziz Yusuf, bu dünyada senin sevgini
kazanmış olan Havariler ve Azizlerle birlikte, ebedi hayata kavuşmamızı,
sevgili Oğlun Mesih İsa ile seni övmemizi ve sana ebediyen şükretmemizi
sağla.

Her şeye kadir Peder Allah, Kutsal Ruh’un sağladığı birlik içinde, Mesih
sayesinde, Mesih içinde ve Mesih’le birlikte, asırlar boyunca, sana şan ve
övgüler olsun.
C. Amin.

Komünyon Duası
Kurtarıcımız Mesih İsa’nın bize öğrettiği duayı iman ve güvenle söyleyelim.

Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dice-
re:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum
tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidia-
num da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimitti-
mus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos
a malo.

Göklerdeki Pederimiz, adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin, göklerde ol-
duğu gibi, yeryüzünde de senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bu-
gün de bize ver, bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sen de bağışla
suçlarımızı. Bizi günah işlemekten koru ve kötülükten kurtar.
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P. Therefore, as we celebrate the memorial of his Death and Resurrec-
tion, we offer you, Lord, the Bread of life and the Chalice of salvation, giving
thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to
you. Humbly we pray that, partaking of the Body and Blood of Christ, we
may be gathered into one by the Holy Spirit.

Remember, Lord, your Church, spread throughout the world, and bring
her to the fullness of charity, together with N. our Pope and N. our Bishop
and all the clergy.

Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the
hope of the resurrection, and all who have died in your mercy: welcome
them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with
the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with her spouse Saint Joseph, with
the blessed Apostles, and all the Saints who have pleased you throughout
the ages, we may merit to be coheirs to eternal life, and may praise and
glorify you through your Son, Jesus Christ.

Through him, and with him, and in him, O God, almighty Father, in the
unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, for ever and ever.
A. Amen.

Rite of Communion

At the Savior’s command and formed by divine teaching, we dare to say:

Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum
tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotid-
ianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimit-
timus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos
a malo.

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; Thy kingdom come;
Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread;
and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us;
and lead us not into temptation, but deliver us from evil.
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Kutsal Kitabın Okunması

Birinci Okuma

Havarilerin İşleri Kitabından Sözler 2,14.22-33

Pentekost Günü, Petrus Onbirler’le birlikte ayağa kalktı ve yüksek sesle ka-
labalığa seslenmeye başladı: «Ey Yahuda Bölgesi’nde ve Yeruşalem Kenti’n-
de oturan tüm sizler, şunu iyi bilin ve sözlerime kulak verin! Nasıralı İsa
konusudur. Bildiğiniz gibi Allah, O’nun aracılığıyla aranızda yaptığı muci-
zeler, harikalar ve belirtilerle O’nun kişiliğini kanıtlamıştır. Allah’ın önce-
den belirlenmiş amacı ve önbilgisi uyarınca elinize teslim edilmiş olan bu
Adam’ı, yasa tanımaz insanların eliyle çarmıha çivileyerek öldürdünüz.

Ama Allah, ölüm acılarına son vererek O’nu diriltti. Çünkü O’nun ölü-
me tutsak kalması olanaksızdı. O’nunla ilgili olarak Davut şöyle der:

“Rab’bi her zaman önümde görüyordum, sarsılmayayım diye O, benim
sağımdadır. Bu nedenle yüreğim mutludur, dilim sevinçten coşar. Bede-
nim de ümit içinde rahat yaşayacak. Çünkü sen canımı ölüler diyarına terk
etmezsin ve senin Kutsal’ını çürümeye bırakmazsın. Yaşam yollarını bana
öğrettin; huzurunda yüreğimi sevinçle doldurursun.”

Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki, büyük atamız Davut öldü, gö-
müldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygam-
berdi ve soyundan gelen birini tahtına oturtacağına dair Allah’ın kendisine
ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih’in ölümden diri-
lişine ilişkin şunları söyledi: “O, ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürü-
medi.” Allah, bu İsa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız.
O, Allah’ın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve
şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize dökmüştür.»

İşte, Rab’bin sözleridir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.
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Responsorial Psalm Ps 16:1-2, 5, 7-11

A. Lord, you will show us the path of life.

Keep me, O God, for in you I take refuge;
I say to the Lord, «My Lord are you.»
O Lord, my allotted portion and my cup,
you it is who hold fast my lot.
A. Lord, you will show us the path of life.

I bless the Lord who counsels me;
even in the night my heart exhorts me.
I set the Lord ever before me;
with him at my right hand I shall not be disturbed.
A. Lord, you will show us the path of life.

Therefore my heart is glad and my soul rejoices,
my body, too, abides in confidence;
because you will not abandon my soul to the netherworld,
nor will you suffer your faithful one to undergo corruption.
A. Lord, you will show us the path of life.

You will show me the path to life,
abounding joy in your presence,
the delights at your right hand forever.
A. Lord, you will show us the path of life.
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Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra
glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Kutsal, Kutsal, Kutsal, evrenin Tanrı’sı. Gökler ve yerler şanınla doludur.
“Hosanna” göklerdeki Yüce Allah’a. Rab’bin adına gelen yüceltilsin. “Ho-
sanna” göklerdeki Yüce Allah’a.

Rabbimiz, gerçekten sen kutsalsın ve her mükemmelliğin kaynağısın.

Sana yalvarıyoruz, Allah’ım, bu adakların Rabbimiz Mesih İsa’nın bede-
ni ve kanı olmaları için, onları Kutsal Ruh’un kudretiyle z kutsal kıl.

Mesih İsa ele verilip, kendi iradesiyle ölüme doğru yürüdüğü zaman,
ekmeği aldı, sana şükrederek onu böldü ve Havarilerine vererek şöyle dedi:

ALINIZ VE HEPİNİZ YİYİNİZ,
BU SİZİN İÇİN KURBAN EDİLEN
BENİM BEDENİMDİR.

Aynı şekilde, yemekten sonra, şarap kupasını aldı, sana şükrederek onu ta-
kdis etti ve Havarilerine vererek şöyle dedi:

ALINIZ VE HEPİNİZ BU KUPADAN İÇİNİZ,
BU BENİM KANIMDIR,
YENİ VE EBEDİ AHDİN KANI.
O, GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI
İÇİN SİZİN VE BÜTÜN İNSANLAR UĞRUNA DÖKÜLECEKTİR.
BUNU BENİ ANMAK İÇİN YAPINIZ.

İmanın gizi büyüktür.
C. Rabbimiz Mesih İsa, senin ölümünü anıyoruz, dirilişini kutluyoruz ve
şanlı gelişini bekliyoruz.
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Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra
glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

You are indeed Holy, O Lord, the fount of all holiness.

Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit
upon them like the dewfall, so that they may become for us the Body z and
Blood of our Lord Jesus Christ.

At the time he was betrayed and entered willingly into his Passion, he
took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT:
THIS IS MY BODY
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.

In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once
more giving thanks, he gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT;
FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD,
THE BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL COVENANT,
WHICH WILL BE POURED OUT FOR YOU AND FOR MANY
FOR THE FORGIVENESS OF SINS.
DO THIS IN MEMORY OF ME.

The mystery of faith.
A. We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection until
you come again.
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Mezmur 16,1-2.5.7-11

C. Hayat yolunu bana göster, Rab’bim!

Koru beni, ey Allah’ım, çünkü sana sığındım.
Rab’be dedim ki, «Rab’bim sensin!
Senden başka mutluluk yok benim için.»
Rab’bim, sen benim mirasım ve bana düşen payımsın,
kaderim senin ellerindedir.
C. Hayat yolunu bana göster, Rab’bim!

Bana öğüt veren Rab’be şükrederim,
gece bile vicdanım beni uyarır.
Rab’bi her zaman önümde görüyorum;
sarsılmayayım diye, O benim sağımdadır.
C. Hayat yolunu bana göster, Rab’bim!

Bu nedenle yüreğim mutludur,
dilim sevinçten coşar.
Bedenim de güven içindedir.
çünkü sen canımı ölüler ülkesinde terk etmezsin
ve senin Kutsal’ını çürümeye bırakmazsın.
C. Hayat yolunu bana göster, Rab’bim!

Yaşam yollarını bana gösterirsin,
senin huzurunda yüreğimi sevinçle doldurursun.
Ebedi neşe senin yanındadır.
C. Hayat yolunu bana göster, Rab’bim!
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Second Reading

A Reading from the first Letter of Saint Peter 1:17-21

Beloved: If you invoke as Father him who judges impartially according to
each one’s works, conduct yourselves with reverence during the time of
your sojourning, realizing that you were ransomed from your futile con-
duct, handed on by your ancestors, not with perishable things like silver
or gold but with the precious blood of Christ as of a spotless unblemished
lamb.

He was known before the foundation of the world but revealed in the
final time for you, who through him believe in God who raised him from
the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God.

The word of the Lord.
A. Thanks be to God

Antiphon to the Gospel cf. Lk 24:32

Alleluia, alleluia.

Lord Jesus, open the Scriptures to us;
make our hearts burn while you speak to us.

Alleluia, alleluia.
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— Bugün Emayus yolcuları gibi burada toplanmış olan bizlerin, Rab’bin
iyiliğinin tanıkları olabilmemiz için dua edelim.

R. Ey Rab, sana sunduğumuz duaları kabul et ve Kutsal Yazıları okurken,
içimizdeki zenginliği keşfettikçe Paskalya neşesini arttır. Bunu, Rabbimiz
Mesih İsa’nın adına senden dileriz. C. Amin.

Şükran Duası

R. Kardeşlerim, Allah’ın benim ve sizin kurbanınızı sevgiyle kabul etmesi
için, hep beraber dua edelim.

C. Allah, kendi adının şanı ve yüceliği, bizim ve tüm Kilise’nin iyiliği
için senin ellerinden bu kurbanı kabul etsin.

Adaklar üzerine Dua

R. Rabbim, sevinç içinde bulunan Kilise’nin adaklarını kabul et. Bu kadar
büyük bir sevincin kaynağı olan Sen, bizleri ebedi mutluluğa kavuştur. Bu-
nu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.

R. Kalplerimizi Allah’a yükseltelim.
C. Kalplerimiz Rab iledir.

R. Rabbimiz Allah’a şükredelim.
C. Gerçekten bu doğru ve gereklidir.

R. Rabbimiz Allah, her zaman seni övmek bir görevdir ve bir selamet yolu-
dur, özellikle Paskalyamız olan Rabbimiz Mesih İsa’nın kurban edildiği bu
bayram günlerinde sana daha çok şükretmek gereklidir.

Çünkü O, daima bizim için kendisini Kurban olarak sunmakta ve her
an senin huzurunda bizi müdafaa etmektedir. Haç üstünde ölerek, ölümü
yendi ve üçüncü gün dirilerek bize ebedi hayatı sağladı.

Bunun için, bütün dünyada Hristiyanlar Paskalya neşesiyle sevinirler,
göklerdeki Melekler ve Azizlerle beraber yüce haşmetini över ve daima
derler ki:
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— For our neighbors throughout the world who suffer disasters of nature,
of oppression, of exploitation; for our sick and injured and everyone who
takes care of them, we pray to the Lord:

P. In you, O Father, we take refuge. Show us your path to life, and the
delights at your Right Hand. Through Christ our Lord. A. Amen.

Liturgy of the Eucharist

P. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the
almighty Father.

A. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory
of his name, for our good and the good of all his holy Church.

Prayer over the Gifts

P. Receive, O Lord, we pray, these offerings of your exultant Church, and,
as you have given her cause for such great gladness, grant also that the gifts
we bring may bear fruit in perpetual happiness. Through Christ our Lord.
A. Amen.

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.

P. Lift up your hearts.
A. We lift them up to the Lord.

P. Let us give thanks to the Lord our God.
A. It is right and just.

P. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim
you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously when
Christ our Passover has been sacrificed.

He never ceases to offer himself for us, but defends us and ever pleads
our cause before you: he is the sacrificial Victim who dies no more, the
Lamb, once slain, who lives for ever.

Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults
in your praise and even the heavenly Powers, with the angelic hosts, sing
together the unending hymn of your glory, as they acclaim:
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İkinci Okuma

Aziz Petrus’un Birinci Mektubundan Sözler 1,17-21

Kardeşlerim, hiç kimseyi ayrı tutmadan, herkesi yaptıklarına bakarak yar-
gılayan Allah’ı, Peder diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünya-
da Allah korkusuyla yaşayın. Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş ve
manasız yaşantınızdan, gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, ama
kusursuz ve lekesiz Kurban olan Mesih’in değerli kanıyla kurtuldunuz.

Mesih, dünyanın kuruluşundan önce seçilmişti ve bu son günlerde sizin
yararınıza ortaya çıktı. O’nun aracılığıyla imana kavuştunuz. Çünkü Allah
kendisine iman etmeniz ve ümit bağlamanız için Mesih İsa’yı ölüler arasın-
dan diriltti ve O’nu yüceltti.

İşte, Rab’bin sözleridir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.

İncil için Nakarat Bkz. Lk. 24,32

Alleluya! Alleluya!

Rabbimiz İsa, Kutsal Yazıları anlamamızı sağla;
bizlere konuşurken yüreğimizi yanıp tutuştur.

Alleluya! Alleluya!
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Holy Gospel

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. A Reading from the Holy Gospel according to Luke
24:13-35
z A. Glory to you, O Lord.

T hat very day, the first day of the week, two of Jesus’ disciples were
going to a village seven miles from Jerusalem called Emmaus, and they

were conversing about all the things that had occurred. And it happened
that while they were conversing and debating, Jesus himself drew near and
walked with them, but their eyes were prevented from recognizing him.

He asked them, «What are you discussing as you walk along?» They
stopped, looking downcast. One of them, named Cleopas, said to him in re-
ply, «Are you the only visitor to Jerusalem who does not know of the things
that have taken place there in these days?» And he replied to them, «What
sort of things?» They said to him, «The things that happened to Jesus the
Nazarene, who was a prophet mighty in deed and word before God and
all the people, how our chief priests and rulers both handed him over to a
sentence of death and crucified him. But we were hoping that he would be
the one to redeem Israel; and besides all this, it is now the third day since
this took place. Some women from our group, however, have astounded us:
they were at the tomb early in the morning and did not find his body; they
came back and reported that they had indeed seen a vision of angels who
announced that he was alive. Then some of those with us went to the tomb
and found things just as the women had described, but him they did not
see.»

And he said to them, «Oh, how foolish you are! How slow of heart to
believe all that the prophets spoke! Was it not necessary that the Christ
should suffer these things and enter into his glory?» Then beginning with
Moses and all the prophets, he interpreted to them what referred to him in
all the Scriptures. As they approached the village to which they were going,
he gave the impression that he was going on farther. But they urged him,
«Stay with us, for it is nearly evening and the day is almost over.» So he
went in to stay with them.
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Büyük İman Açıklaması

Bir tek Allah’a inanıyorum. Yerin ve göğün, görünen ve görünmeyen tüm
varlıkların yaradanı, her şeye kadir Peder Allah’a inanıyorum.

Tüm asırlardan önce Peder’den doğmuş olan, Allah’ın Biricik Oğlu, bir
tek Rab olan Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Allah’tan Allah, Nur’dan Nur,
gerçek Allah’tan gerçek Allah’tır. Yaratılmış olmayıp, Peder ile aynı özdedir
ve her şey O’nun aracılığıyla yaratıldı. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için
gökten indi, Kutsal Ruh’un kudretiyle Bakire Meryem’den vücut alıp insan
oldu. Pontius Pilatus zamanında bizim için ıstırap çekerek çarmıha gerildi,
öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılara göre üçüncü gün dirildi. Göğe çıktı ve Pe-
der’in sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar
gelecek ve O’nun hükümdarlığı son bulmayacaktır.

Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, Pe-
der ve Oğul ile birlikte tapılan ve yüceltilen, hayatın kaynağı ve Rab olan
Kutsal Ruh’a inanıyorum.

Havarilerin inancına dayanan, Katolik ve Kutsal olan tek Kilise’ye ina-
nıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölüle-
rin dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin.

Genel Dualar

R. Allah kendisini, beden alan ve dirilen Söz olan Mesih İsa’da açıkladı.
Kutsal Yazıları okurken ve Ayin’de ekmeği bölerken, daima O’nunla birlik-
teyiz. Peder’e ve Oğlu İsa’ya dualarımızı sunalım ve şöyle diyelim:
C. Ey Rab, lütfunla bizi dinle.

— Mesih İsa’yı daha iyi tanımamızı sağlayan Kutsal Yazıları okuyan Kili-
se’nin daima O’nunla kalması için Rab’be dua edelim.

— Mesih’e inanan herkesin derin bir imana ve sarsılmaz bir ümide sahip
olması için Rab’be dua edelim.

— İlk Hristiyanlar gibi, imanımızı ve ümidimizi başkalarıyla paylaşabilme
gücünü vermesi için Rab’be dua edelim.

— Düşmanlığın olduğu bütün ülkelerde barışın sağlanması ve dirilen Me-
sih’in kin ve nefretin tüm yaralarını iyileştirmesi için Rab’be dua edelim.
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Profession of Faith

I believe in one God, the Father almighty, maker of heaven and earth, of all
things visible and invisible.

I believe in one Lord Jesus Christ, the Only Begotten Son of God, born
of the Father before all ages. God from God, Light from Light, true God
from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father; through
him all things were made. For us men and for our salvation he came down
from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and
became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered
death and was buried, and rose again on the third day in accordance with
the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of
the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and
his kingdom will have no end.

I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds
from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and
glorified, who has spoken through the prophets.

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one Bap-
tism for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the
dead and the life of the world to come. Amen.

Intercessions

P. Let us pray in, with, and through the Lord, who is truly risen and has
appeared to Simon:
A. Lord, hear our prayer.

— For the Pope, Vicar of Christ on earth, and the unity of Christ’s Body, his
Church; for our bishop and priests, consecrated religious, and all Christ’s
faithful, we pray to the Lord:

— For the single, the engaged, the married, the widowed, the divorced; for
fidelity to our vocations and states in life, we pray to the Lord:

— For our new sisters and brothers born into Christ’s Body; for catechu-
mens; for candidates to Holy Orders, Matrimony, the Consecrated Life, we
pray to the Lord:

— For peace in the Land of Jesus and its neighbors; for the healing of racial,
ethnic, religious hatreds worldwide, we pray to the Lord:
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Kutsal İncil

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler24, 13-35
z C. Rabbimiz Mesih İsa, sana övgüler olsun

H aftanın ilk günü, öğrencilerden ikisi Yeruşalem’den yaklaşık on bir ki-
lometre uzakta bulunan ve Emayus denilen bir köye gidiyorlardı. Bü-

tün olup bitenleri aralarında konuşuyorlardı. İşte bunları konuşup tartışır-
larken İsa’nın kendisi yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı.
Ama onların gözleri O’nu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı.

İsa onlara: «Yolda giderken birbirinizle ne tartışıp konuşuyorsunuz?»
diye sordu. Üzgün bir halde, oldukları yerde durdular. Onlardan Kleo-
fas adını taşıyan O’na: «Yeruşalem’de bulunup da bu günlerde orada olup
bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?» diye karşılık verdi. İsa onlara.
«Hangi olup bitenleri?» diye sordu. Onlar ise: «Nasıralı İsa’yla ilgili olay-
ları» dediler ve şöyle anlattılar: «O adam, Allah’ın ve bütün halkın önünde
gerek sözlerinde, gerek eylemlerinde güçlü bir peygamber idi. Başkâhinle-
rimiz ve yöneticilerimiz O’nu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim
ederek çarmıha gerdiler. Oysa biz O’nun İsrail’i kurtaracak olan Kişi ol-
duğunu umuyorduk. Üstelik bu olaylar olalı üç gün oldu. Bununla beraber,
aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Sabah erkenden mezara git-
tiler, ama O’nun cesedini bulamadılar. Sonra geldiler, bir görümde, İsa’nın
yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizlerden
bazıları da mezara gittiler ve her şeyi kadınların dedikleri gibi buldular, ama
O’nu görmediler.»

Bunun üzerine İsa şöyle dedi: «Ey akılsız insanlar ve peygamberlerin
bütün söylediklerine inanmakta yüreği ağır olanlar! Mesih’in bu acıları çek-
mesi ve böylece yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi?» Sonra Musa’nın
ve tüm peygamberlerin yazılarından başlayarak, Kutsal Yazılar’ın hepsin-
de kendisiyle ilgili olanları açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları
zaman, İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar, «Bizimle
kal. Neredeyse akşam olacak ve gün batmak üzere» diye ısrar ettiler. O da
onlarla birlikte kalmak için içeri girdi.
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And it happened that, while he was with them at table, he took bread,
said the blessing, broke it, and gave it to them. With that their eyes were
opened and they recognized him, but he vanished from their sight.

Then they said to each other, «Were not our hearts burning within us
while he spoke to us on the way and opened the Scriptures to us?» So they
set out at once and returned to Jerusalem where they found gathered to-
gether the eleven and those with them who were saying, «The Lord has truly
been raised and has appeared to Simon!» Then the two recounted what had
taken place on the way and how he was made known to them in the break-
ing of bread.

The Gospel of the Lord.
A. Praise to you, Lord Jesus Christ.

Homily
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Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükran duasını yaptı, ekmeği
böldü ve onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar.
Ama O, gözlerinin önünden kayboldu.

Onlar birbirlerine şöyle dediler: «Yolda kendisi bizimle konuşurken ve
Kutsal Yazıları bize açıklarken, içimizde yüreğimiz yanıp tutuşmuyor muy-
du?» Hemen kalkıp Yeruşalem’e döndüler. Onbirler’i ve onlarla birlikte
olanları toplanmış buldular. Bunlar: «Rab gerçekten dirildi ve Simon’a gö-
ründü!» diyorlardı. Kendileri de yolda neler olduğunu ve ekmeği böldüğü
zaman İsa’yı nasıl tanıdıklarını anlattılar.

Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rab’be şükredelim.
C. Rabbimiz Mesih İsa, sana şükürler olsun.

Vaaz
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