
Hymnus pro Summo Pontifice
et universali Ecclesia

Christus vincit,
Christus regnat,
Christus ímperat.

N. Summo Pontífici
et universáli patri
pax, vita et salus perpétua.

N. Reverendíssimo Epíscopo
et univérso clero ac pópulo ei commísso
pax, vita et salus perpétua.

Témpora bona véniant,
pax Christi véniat,
regnum Christi véniat.

Papa Hazretleri ve
Evrensel Kilise uğruna ilahi

Mesih zafer kazanıyor,
Mesih hükmediyor,
Mesih saltanat sürüyor.

Ebedi hayat ve esenlik,
Kutsal Papa hazretleri
Ve evrensel babamız . . . ’ın olsun.

Ebedi hayat ve esenlik, Saygıdeğer
Episkoposumuz . . . , Tüm ruhbanlar
Ve ona emanet edilen halkının olsun.

Mutlu günler bizim olsun,
Mesih’in esenliği bizi sarsın,
Mesih’in Krallığı dünyamıza gelsin.
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Vicariatus Apostolicus Anatoliensis
Ecclesia Sanctae Mariae

Trapezundae

29 Haziran

Havariler Aziz Petrus ve Pavlus’un
Görkemli Bayramı

Gündüz Ayini

Solemnity of Saints Peter and Paul Apostles

Mass on the Day



Antiphon

These are the ones who, living in the flesh, planted the church with their blood;
they drank the chalice of the Lord and became the friends of God.

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, kutsal Efkaristiya’dan beslenen bizlerin, ilk Hristiyanlar gibi
ekmeğin bölünmesine azimle katılmamızı, Havarilerin öğretilerini benim-
sememizi ve içimizde kökleşen sevginle tek bir kalp ve tek bir ruh olmamızı
sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Görkemli Takdis

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz Petrus’un kurtuluş sağlayan iman beyanı sayesinde Kilise’yi sağlam
kaya üzerine kuran her şeye kadir Allah, Mesih’e olan iman bağlılığında siz-
leri azimli kılsın ve takdis etsin.
C. Amin
R. Havari Aziz Pavlus’un hiç yorulmadan İncil’i müjdelemesiyle aydınla-
nan sizler, O’nun örneği sayesinde devamlı olarak kardeşleri Mesih’e götü-
rebilesiniz.
C. Amin
R. Aziz Petrus’a verilen göksel anahtarlar, Aziz Pavlus’un öğretici sözleri
ve onların şefaatleri sayesinde Allah, birisinin haça gerilmesiyle, diğerinin
ise kılıca maruz kalmasıyla ulaştıkları göksel vatana sizleri de layık kılsın.
C. Amin
Her şeye kadir ve tek Allah olan, Peder, z Oğul ve Kutsal Ruh’un takdisi
sizin üzerinize insin ve daima sizinle kalsın.
C. Amin
R. Hayatınızla Rab’bi yüceltiniz. Barış içinde gidiniz.
C. Allah’a şükürler olsun.

23



Prayer after Communion

P. Grant us, O Lord, who have been renewed by this Sacrament, so to live
in the Church, that, persevering in the breaking of the Bread and in the
teaching of the Apostles, we may be one in heart and soul, made steadfast
in your love. Through Christ our Lord.
A. Amen.

Solemn Blessing

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. May almighty God bless you, for he has made you steadfast in Saint
Peter’s saving confession and through it has set you on the solid rock of the
Church’s faith.
A. Amen.
P. And having instructed you by the tireless preaching of Saint Paul, may
God teach you constantly by his example to win brothers and sisters for
Christ.
A. Amen.
P. So that by the keys of Saint Peter and the words of Saint Paul, and by the
support of their intercession, God may bring us happily to that homeland
that Peter attained on a cross and Paul by the blade of a sword.
A. Amen.
P. And may the blessing of almighty God, the Father, z and the Son, and
the Holy Spirit, come down on you and remain with you for ever.
A. Amen.
P. Go in peace, glorifying the Lord by your life.
A. Thanks be to God.
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Giriş Nakaratı

Onlar, hâlâ bu dünyada yaşarlarken, dökülen kanlarıyla Kilise’yi kuranlardır:
Rab’bin kanının kupasından içtiler ve Allah’ın dostu oldular.

Giriş Duaları
R. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına.
C. Amin.
R. Rab’bimiz 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. O God, who on the Solemnity of the Apostles Peter and Paul give us
the noble and holy joy of this day, grant, we pray, that your Church may
in all things follow the teaching of those through whom she received the
beginnings of right religion.

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. Rab’bimiz Mesih İsa, Havarilerine: “Sizleri barış içinde bırakıyorum,
size benim huzurumu veriyorum” dedin. Günahlarımıza değil, Kilise’nin
imanına bak ve ona isteğine göre birlik ve barış bağışla. Sen Allah olarak
ebediyen 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. Rab’bim, bana gelmene layık değilim, ancak tek bir söz söyle, ruhum
şifa bulacaktır.

Komünyon Nakaratı Bkz. Mt. 16, 16.18

C. Petrus, İsa’ya şöyle dedi: «Sen, yaşayan Allah’ın Oğlu Mesih’sin.»
İsa da şöyle cevap verdi: «Sen, Petrus’sun ve Kilise’mi bu kaya üzerine
kuracağım.»
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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 Cf. Mt 16: 16-18

A. Peter said to Jesus: You are the Christ, the Son of the living God.
And Jesus replied: You are Peter, and upon this rock I will build my
Church.
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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 Rab’bimizsin, yalnız Sen yücesin.
Ey Mesih İsa, Kutsal Ruh’la birlikte Peder Allah’ın şanındasın. Amin.

Dua edelim

R. Allah’ım, Aziz Petrus ve Pavlus’un Bayramı ile evlatlarına sevinç bahşe-
dersin. Sana yalvarıyoruz: İmanımızın ilkelerini bize öğreten şanlı Hava-
riler sayesinde, Kilise ile birlikte onların öğrettiklerine sadık kalmamızı ve
huzur 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 12:1-11

In those days, King Herod laid hands upon some members of the church
to harm them. He had James, the brother of John, killed by the sword, and
when he saw that this was pleasing to the Jews he proceeded to arrest Peter
also. – It was the feast of Unleavened Bread.– He had him taken into custody
and put in prison under the guard of four squads of four soldiers each. He
intended to bring him before the people after Passover.

Peter thus was being kept in prison, but prayer by the church was fer-
vently being made to God on his behalf. On the very night before Herod was
to bring him to trial, Peter, secured by double chains, was sleeping between
two soldiers, while outside the door guards kept watch on the prison.

Suddenly the angel of the Lord stood by him and a light shone in the cell.
He tapped Peter on the side and awakened him, saying, «Get up quickly.»
The chains fell from his wrists. The angel said to him, «Put on your belt
and your sandals.» He did so. Then he said to him, «Put on your cloak and
follow me.» So he followed him out, not realizing that what was happening
through the angel was real; he thought he was seeing a vision.

They passed the first guard, then the second, and came to the iron gate
leading out to the city, which opened for them by itself. They emerged and
made their way down an alley, and suddenly the angel left him. Then Peter
recovered his senses and said, «Now I know for certain that the Lord sent his
angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish
people had been expecting.»

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

Responsorial Psalm Ps 34:2-9

A. The angel of the Lord will rescue those who fear him.
I will bless the Lord at all times;
his praise shall be ever in my mouth.
Let my soul glory in the Lord;
the lowly will hear me and be glad.
A. The angel of the Lord will rescue those who fear him.
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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, Rab’bim, 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. Rab’bim, 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 12,1-11

O günlerde, kral Herodes, Kilise’nin üyelerinden bazılarına karşı kötü da-
vranmaya başladı. Yuhanna’nın kardeşi Yakup’u kılıçla öldürttü. Yahudi-
lerin bundan memnun kaldığını görünce, ardından Petrus’u da yakalattı.
Bu, Mayasız Ekmek Bayramı günlerinde oldu. Petrus’u tutuklayıp hapse
attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Pasah
Bayramı’ndan sonra, onu halkın önünde yargılamak istiyordu.

Bu nedenle, Petrus hapiste tutuldu. Ama Kilise Petrus için Allah’a dur-
madan dua ediyordu. Petrus, Herodes’in kendisini yargılayacağı günden
önceki gece, iki zincirle bağlanmış olarak, iki askerin arasında uyuyordu.
Kapıda nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu.

Birdenbire Rab’bin meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek
Petrus’un böğrüne dokunup onu uyandırdı ve ona: «Çabuk kalk!» dedi.
O anda zincirler Petrus’un bileklerinden düştü. Daha sonra melek ona:
«Kuşağını bağla ve çarıklarını giy» dedi. Petrus da böyle yaptı. Melek yine
ona: «Abanı giy ve beni izle» dedi. Petrus dışarı çıktı ve onu izledi. Ama me-
lek aracılığıyla neler olduğunu ve bunların gerçek olduğunu anlamıyordu;
bir görüm gördüğünü sanıyordu.

Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek, kente açılan demir kapıya geldiler.
Kapı, onların önünde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıktılar ve bir sokak boyun-
ca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus’un yanından ayrıldı. O zaman
Petrus kendine geldi ve şöyle dedi: «Şimdi gerçekten anlıyorum ki, Rab me-
leğini gönderdi ve beni Herodes’in elinden ve Yahudi halkının çekeceğimi
umduğu tüm belalardan kurtardı.»
İşte, Rab’bin sözleridir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.

Mezmur 34, 2-9

C. Rab tüm korkularımdan beni kurtardı.
Her zaman Rab’be övgüler sunacağım,
övgüsü dilimden düşmeyecek.
Rab ile övünürüm,
mazlumlar işitip sevinsin!
C. Rab tüm korkularımdan beni kurtardı.
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Glorify the Lord with me,
let us together extol his name.
I sought the Lord and he answered me
and delivered me from all my fears.
A. The angel of the Lord will rescue those who fear him.

Look to him that you may be radiant with joy,
and your faces may not blush with shame.
When the poor one called out, the Lord heard,
and from all his distress he saved him.
A. The angel of the Lord will rescue those who fear him.

The angel of the Lord encamps
around those who fear him, and delivers them.
Taste and see how good the Lord is;
blessed the man who takes refuge in him.
A. The angel of the Lord will rescue those who fear him.

Second Reading

A Reading from the second Letter of Saint Paul to Timothy 4:6-8, 17-18

I, Paul, am already being poured out like a libation, and the time of my
departure is at hand. I have competed well; I have finished the race; I have
kept the faith. From now on the crown of righteousness awaits me, which
the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me,
but to all who have longed for his appearance.

The Lord stood by me and gave me strength, so that through me the
proclamation might be completed and all the Gentiles might hear it. And
I was rescued from the lion’s mouth. The Lord will rescue me from every
evil threat and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be glory
forever and ever. Amen.

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

Rab’bimiz, gerçekten sen kutsalsın ve her mükemmelliğin kaynağısın.

Sana yalvarıyoruz, Allah’ım, bu adakların Rab’bimiz Mesih İsa’nın be-
deni 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. Rab’bimiz 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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Benimle birlikte Rab’bin büyüklüğünü duyurun,
adını birlikte yüceltelim.
Rab’be yöneldim, yanıt verdi bana,
bütün korkularımdan kurtardı beni.
C. Rab tüm korkularımdan beni kurtardı.

O’na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,
yüzleri utançtan kızarmaz.
Bu mazlum yakardı, Rab duydu,
bütün sıkıntılarından kurtardı onu.
C. Rab tüm korkularımdan beni kurtardı.

Rab’bin meleği O’ndan korkanların çevresine
ordugah kurar, kurtarır onları.
Tadın da görün, Rab ne iyidir,
ne mutlu O’na sığınan adama!
C. Rab tüm korkularımdan beni kurtardı.

İkinci Okuma

Aziz Pavlus’un Timoteyus’a İkinci Mektubundan Sözler 4,6-8.17-18

Sevgili oğlum, daha şimdiden kurban edilmek üzereyim ve benim için ayrıl-
ma zamanı geldi. İyi mücadele sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum.
Bundan böyle kurtuluş tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab,
o Gün, bu tacı bana ve yalnız bana değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş
olanların hepsine verecektir.

Herkes beni terk etti, ama Rab bana destek oldu ve İncil müjdesi benim
aracılığımla bildirilsin ve tüm uluslar onu duysunlar diye bana güç verdi.
Aslanın ağzından kurtuldum. Rab beni her kötülükten koruyacak ve gökte
kendi ebedi ülkesine alıp kurtaracaktır. Asırlar boyunca ona yücelik olsun!
Âmin.

İşte, Rab’bin sözleridir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.
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Antiphon to the Gospel Mt 16:18

Alleluia, alleluia.

You are Peter and upon this rock I will build my church,
and the gates of the netherworld shall not prevail against it.

Alleluia, alleluia.

Holy Gospel

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. A Reading from the Holy Gospel according to Matthew
16:13-19
z A. Glory to you, O Lord.

W hen Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his dis-
ciples, «Who do people say that the Son of Man is?» They replied,

«Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the
prophets.» He said to them, «But who do you say that I am?»

Simon Peter said in reply, «You are the Messiah, the Son of the living
God.» Jesus said to him in reply, «Blessed are you, Simon son of Jonah. For
flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father.

And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my
church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will
give you the keys to the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth
shall be bound in heaven; and whatever you loose on earth shall be loosed
in heaven.»

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

Homily

10

R. Allah’ım, kurtuluşumuzun kayası olan sen, dualarımızı dinle ve bize yar-
dım et: Kilise’ne önderlik etmesi için seçmiş olduğun herkesin, sana olan
hizmette ve imanda sadık kalmasını sağla. 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. Ey Rab, Havariler Aziz Petrus ve Pavlus’un duaları, bu sunak üzerin-
de sana sunduğumuz adaklarla birleşsin ve imanımızın mükemmel ifadesi
olan bu Kurban’ı kutlayan bizlerin sana sadık kalabilmemizi sağlasın. 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. Rab’bimiz Allah’a şükredelim.
C. Gerçekten bu doğru ve gereklidir.
R. Rabbimiz, kutsal Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde,
seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir selamet yoludur.

Tasarın uyarınca, Havariler Aziz Petrus ve Pavlus bize esenlik getirirler:
Petrus ilk olarak imanını açıkça beyan etti; Pavlus gayretli bir şekilde Müj-
de’yi duyurdu. Celileli Balıkçı Petrus İsrail’in geri kalanıyla ilk Kilise’yi kur-
du; İlahiyatçı ve ulusların Öğretmeni Pavlus tüm halkları kurtuluşa çağırdı.
Böylece her ikisi de farklı lütuf armağanlarıyla Mesih’in ailesini bir araya to-
playarak tek Kilise’yi oluşturdu. Şimdi beraber aynı iman şehadetinin tacını
paylaşan onlara tüm dünya hürmet gösterir.

Bu nedenle bizler, Melekler ve bütün Azizlerle birlikte, seni över ve sana
daima şöyle deriz:
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P. Almighty God and Father, hear the prayers of this community, gathered
in the faith of the apostles and helped by their intercession. We ask this
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. May the prayer of the Apostles, O Lord, accompany the sacrificial gift
that we present to your name for consecration, and may their intercession
make us devoted to you in celebration of the sacrifice. 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, always and every-
where to give you thanks, Lord, holy Father, almighty and eternal God.

For by your providence the blessed Apostles Peter and Paul bring us joy:
Peter, foremost in confessing the faith, Paul, its outstanding preacher, Peter,
who established the early Church from the remnant of Israel, Paul, master
and teacher of the Gentiles that you call. And so, each in a different way
gathered together the one family of Christ; and revered together throughout
the world, they share one Martyr’s crown.

And therefore, with all the Angels and Saints, we praise you, as without
end we acclaim:
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İncil için Nakarat Mt 16,18

Alleluya! Alleluya!
Mesih İsa Simun’a şöyle dedi: «Sen Petrus’sun ve ben Kilisemi
bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüm diyarının güçleri ona üstün gel-

meyecekler.»
Alleluya! Alleluya!

Kutsal İncil

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inde Sözler
16,13-19
z C. Rab’bimiz Mesih İsa, sana övgüler olsun

O günlerde Mesih İsa, Filipus Kayseriye’si bölgesine geldiğinde, öğrenci-
lerine: «Halkın söylediğine göre, İnsanoğlu kimdir?» diye sordu. On-

lar şu karşılığı verdiler: «Kimi Vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimileri de Yere-
mya ya da peygamberlerden biri olduğunu söylüyor.» İsa onlara: «Ya siz,
ben kimim dersiniz?» diye sordu.

Simun Petrus şu cevabı verdi: «Sen, yaşayan Allah’ın Oğlu Mesih’sin.»
Bunun üzerine İsa ona şöyle dedi: «Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun,
çünkü bunu sana açıklayan insan değil, göklerdeki Peder’imdir.

Ben de sana diyorum ki, sen Petrus, yani Kaya’sın ve Kilisemi bu ka-
ya üzerine kuracağım. Ölüm diyarının güçleri ona üstün gelmeyecekler.
Göklerin Hükümdarlığının anahtarlarını sana vereceğim; yeryüzünde bağ-
layacağın her şey göklerde de bağlanmış olacak; yeryüzünde çözeceğin her
şey göklerde de çözülmüş olacaktır.»
Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rab’be şükredelim.
C. Rab’bimiz Mesih İsa, sana şükürler olsun.

Vaaz

11



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. We bring our intentions to the Father with the same faith of the Apostles,
St. Peter, the fisherman, on whom the Church is built, and St. Paul, the
teacher of so many nations.
A. Lord, hear our prayer.
— For our Pope . . . , the successor of St. Peter, that he may bear the keys of
the kingdom with wisdom and a pastor’s love. Let us pray to the Lord.
— For our Bishops, that he may continue to follow the example of St. Paul
and lead us in the wisdom of our faith through the teaching of the Gospels.
Let us pray to the Lord.
— For the nations where Christ is not known, that missionaries with the zeal
of St. Paul may bring them the Good News. Let us pray to the Lord.
— For those seeking the truth, that they may be one with us in the peace and
unity of the Church that is Catholic and apostolic. Let us pray to the Lord.
— For fidelity and loyalty, that we may love our faith and eagerly share it
with others. Let us pray to the Lord.
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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. Pon-
tius Pilatus zamanında bizim için ıstırap çekerek çarmıha gerildi, öldü, gö-
müldü ve Kutsal Yazılara göre üçüncü gün dirildi. Göğe çıktı ve Peder’in
sağında oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gele-
cek 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.

Evrensel Dualar
R. Mesih İsa, Kilise’nin önderliğini Havarilere emanet etti. Aziz Petrus ve
Pavlus’un Bayramı’nda Rab İsa’dan bugünün havarilerine Kutsal Ruh’unu
göndermesini isteyelim ve şöyle dua edelim:
C. Ey Rab, dualarımızı dinle.
— Papamız . . . ve Episkoposlarımızın, daima gerçek kaya olan Mesih’e gü-
venmeleri için Rab’be dua edelim.
— Kilise ve üyelerinin, sevgi içinde gerçeği söyleyecek birliğe ve cesarete
sahip olmaları için Rab’be dua edelim.
— Hristiyan cemaatleri arasında fikir ayrılıkları bulduğunda daima sevgi,
anlayış, paylaşma ve itaat bulunsun diye Rab’be dua edelim.
— Yeryüzündeki tüm insanlığın kurtuluşu için Kilise’de havarisel ruhun
bulunmasını sağlasın diye Rab’be dua edelim.
— Dünyadaki hacılığımızın tüm zorluklarında ve yorgunluklarında, gele-
cek olan Hükümdarlığa güvenerek bu acılara katlanabilmemiz için bize sa-
bır ve cesaret ruhu versin diye Rab’be dua edelim.
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