
4 EKİM 

FRANCESKO (ASSİSİ'Lİ) DİYAKON, ÜÇ TARİKATIN KURUCUSU, 

İTALYA’NIN KORUYUCU AZİZİ 

Bayram 

 

Francesko, Umbria'da Assisi kasabasında 1182 yılında doğmuştur. Zengin bir tüccarın oğluydu. 

Ünlü bir şövalye olmayı hayal etmişti. Fakat İsa'yı izlemekte sevinci buldu. Rahip olmak 

istememiştir. Büyük kırsal arazilere sahip bulunan Manastırlardan birine girmeyi de 

düşünmemiştir. Hiçbir şeye sahip olmadan, cemaatler halinde topladığı kardeşlerle İncil'e göre 

yaşamak istemiştir. Anlaşmak ve barış içinde yaşamak imkânlarını araştırmak amacıyla 

Müslümanlarla karşılaşmak üzere iki kez Haçlı Seferlere katılmıştır. 1224 yılında, Verna dağı 

üzerinde, İsa'nın vücudunda açılan yaraların izleri onun vücudu üzerinde belirir. Hayatının 

sonuna doğru nerede ise tamamen kör olur. Yaratıkların İlahi isimli eserini bu dönemde yazar. 

1226 yılında 3 Ekim'i 4 Ekim'e bağlayan gece ölür. 

 

I. Akşam Övgü Duaları 
İLAHİ  

Dünyaya gece indi. 

kainat gölgede yatar, 

poverello Fransu’a 

ruhunu teslim eder. 

 

Kalbinde yanan bir aşk; 

salt Tanrı düşüncesi; 

evlatları dua edip: 

“Sürünü bırakma” derler. 

 

Az gören gözleriyle 

Uzatır sağ elini: 

”Sizlere lütuf insin 

ilkbahar çiyi gibi!  

 

Tehlikelerden uzak, 

kalpler sevgiyle dolu, 

göğe götüren ışık 

ruhlarda parıldasın.” 

 

Ses söner dudağında, 

ruh göğü hasret çeker; 

sevinçli, temiz yüzü 

yansıtır gökyüzünü.  

 

Kutsalları yücelten 

Peder’e, Oğla övgü, 

ve Tesellici Ruh’a, 

mükemmel, mutlu Üçlük. Âmin.  

 



1. Nak. Katolik bir insan ve tümüyle havarisel olan Fransua, Tanrı tarafından barışın incilini 

vaaz etmeye gönderildi.  

 

MEZMUR 112 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Ne mutlu Rabden korkan insana, * 

O’nun buyruklarından büyük zevk alana! 

 

Soyu yeryüzünde güç kazanacak, * 

Doğruların kuşağı kutsanacak. 

 

Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, * 

Sonsuza dek sürer doğruluğu. 

Karanlıkta ışık doğar dürüstler için, * 

Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için. 

 

Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren, * 

İşlerini adaletle yürüten insana! 

Asla sarsılmaz, * 

Sonsuza dek anılır doğru insan. 

 

Kötü haberden korkmaz, * 

Yüreği sarsılmaz, Rab’be güvenir. 

Gözü pektir, korku nedir bilmez, * 

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür. 

 

Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi; † 

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır, * 

Gücü ve saygınlığı artar.  

 

Kötü kişi bunu görünce kudurur, † 

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir. * 

Kötülerin dileği boşa çıkar. 

 

1. Nak. Katolik insan ve tümüyle havarisel olan Fransua, Tanrı tarafından barışın incilini vaaz 

etmeye gönderildi. 

 

 

2. Nak.  O, yaşadığı günlerinde, Tanrı’nın evinde destek oldu ve Rab’bin mabedini 

güçlendirdi.  

 

MEZMUR 148 

Rab’be övgüler sunun! * 

Göklerden Rab’be övgüler sunun,  

Yücelerde O’na övgüler sunun! * 

Ey bütün melekleri, O’na övgüler sunun,  

 



Övgüler sunun O’na, ey bütün göksel orduları! * 

Ey güneş, ay, O’na övgüler sunun,  

Övgüler sunun O’na, * 

ey ışıldayan bütün yıldızlar!  

 

Ey göklerin gökleri † 

Ve göklerin üstündeki sular,  * 

O’na övgüler sunun! 

 

Rab’bin adına övgüler sunsunlar, * 

Çünkü O buyruk verince, var oldular; 

Bozulmayacak bir kural koyarak, * 

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu. 

 

Yeryüzünden Rab’be övgüler sunun, * 

Ey deniz canavarları, bütün enginler, - 

Şimşek, dolu, kar, bulutlar, * 

O’nun buyruğuna uyan fırtınalar, 

 

Dağlar, bütün tepeler, * 

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,  

Yabanıl ve evcil hayvanlar, * 

Sürüngenler, uçan kuşlar, 

 

Yeryüzünün kralları, bütün halklar,  * 

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri, 

Delikanlılar, genç kızlar,  * 

Yaşlılar, çocuklar! 

 

Rab’bin adına övgüler sunsunlar,  * 

Çünkü yalnız O’nun adı yücedir.  

O’nun yüceliği yerin göğün üstündedir. * 

Rab kendi halkını güçlü kıldı,  

 

Bütün sadık kullarına, * 

Kendisine yakın olan halka,  

İsrailliler’e ün kazandırdı. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

2. Nak. O, yaşadığı günlerinde, Tanrı’nın evine destek oldu ve Rab’bin mabedini güçlendirdi. 

 

 

 

 

 

 



3. Nak. Ya Rab, ruhumu bedenin zindanından kurtar: doğru olanlar benim diri olanların 

atalarına katılmamı bekliyorlar.  

 

MEZMUR 142 

 

Yüksek sesle yakarıyorum Rab’be, * 

Yüksek sesle Rab’be yalvarıyorum. 

Önüne döküyorum yakınmalarımı,* 

Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı. 

 

Bunalıma düştüğümde,* 

Gideceğim yolu sen bilirsin. 

Tuzak kurdular yürüdüğüm yola.* 

Sağıma bak da gör, 

 

Kimse saymıyor beni,* 

Sığınacak yerim kalmadı, 

Kimse aramıyor beni.* 

Sana haykırıyorum, ya Rab: 

 

“Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada * 

nasibim sensin” diyorum.  

Haykırışıma kulak ver,* 

Çünkü çok çaresizim; 

 

Kurtar beni ardıma düşenlerden,* 

Çünkü benden güçlüler. 

Çıkar beni zindandan,* 

Adına şükredeyim. 

 

O zaman doğrular çevremi saracak,* 

Bana iyilik ettiğin için.  

 

3. Nak. Ya Rab, ruhumu bedenin zindanından kurtar: doğru olanlar benim diri olanların 

atalarına katılmamı bekliyorlar. 

 

KISA OKUMA Rom. 8, 10-11 

Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz 

için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih’i 

ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.  

 

KARŞILIKLI HAMDETME 

¥  Yoksul ve alçakgönüllü olan Fransua,  * zengin olarak giriyor.  

Yoksul ve alçakgönüllü olan Fransua,  * zengin olarak giriyor. 

¶ Göksel yerlerin şerefiyle * zengin olarak giriyor. 

Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  

Yoksul ve alçakgönüllü olan Fransua, * zengin olarak giriyor. 



Magnificat Nak.  
Fransua, her şeyde Rab’be itaat ederek yaratıklara hâkim oldu. Onların güzelliklerini 

keşfederek Yaratıcı’nın şanını yüceltti.  

 

MAGNIFICAT Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. 

 

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

O’nun adı kutsaldır. 

 

Kuşaktan kuşağa* 

kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti. 

 

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin 

 

Magnificat Nak.  
Fransua, her şeyde Rab’be itaat ederek yaratıklara hâkim oldu. Onların güzelliklerini 

keşfederek Yaratıcı’nın şanını yüceltti.  

 

 

 

 



YAKARMALAR 
Kardeşler, Pederimiz Tanrı’ya dua edelim. O, Serafimli Peder Fransua’nın şefaatiyle hepimizi 

kutsallığa rehber olsun. Hep birlikte seslenelim: Ya Rab, sana yalvarıyoruz, bizi dinle.  

 

Kutsal Peder, İlahi Oğlun İsa’nın kusursuz takipçisi kıldığın Fransua gibi  

- bizim de onun izlerinde yürüyerek Mesih İsa’nın İncili’ni tamamen yerine getirmemizi 

sağla.  

Kutsal Peder, kibirli olanları alçaltan ve kalpte alçakgönüllü olanları yükselten sen,  

-alçakgönüllülük yolunda Serafimli Fransua’yı takip etmemizi sağla.  

Kutsal Peder, Oğlun’un ıstıraplarının kutsal izlerinin Fransua’da damgalanmasını isteyen sen,  

- Mesih İsa’nın izlerinden başka hiç bir şeyle övünmememizi sağla.  

Kutsal Peder, Aziz Fransua’nun dualarıyla suçlarımızı affet,  

-  ve ölmüş olan kardeşlerimizin üstünde yüzünün ışığının parlamasını sapla.  

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 
DUA  
Tanrım, yoksul ve mütevazı Serafimli Pederimiz Aziz Fransua’yı Kilisen’e Mesih İsa’nın 

canlı bir örneği olarak veren sen, İncil’in yolunda seni izlememizi ve sevgi ve sevinçle sana 

bağlı kalmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 

Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

TANRI’YI ÖVMEYE DAVET  
 
Nak. Serafimli Pederimiz Aziz Fransua’nın büyük bayramında Tanrımız olan Rabbi övelim. 
 
Mezmur 95 Tanrı’yı övmeye davet 
"Gün bugündür" denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. (Eb. 3, 13) 

 

Gelin, Rab’be sevinçle haykıralım; * 

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım, 

Şükranla huzuruna çıkalım, * 

O’na sevinç ilahileri yükseltelim!   

 

Çünkü Rab ulu Tanrı’dır, * 

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır. 

Yerin derinlikleri O’nun elindedir. * 

Dağların dorukları da O’nun.  



 

Deniz O’nundur, çünkü O yarattı, * 

Karaya da O’nun elleri biçim verdi.    

Gelin tapınalım, eğilelim. * 

Bizi yaratan Rab’bin önünde diz çökelim.  

 

Çünkü O Tanrımız’dır, † 

Bizse O’nun otlağının halkı, * 

Elinin altındaki koyunlarız.  

Bugün sesini duyarsanız, * 

Meriva’da, o gün çölde, 

Massa’da olduğu gibi, * 

Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.  

 

Yaptıklarımı görmelerine karşın, * 

Atalarınız orada beni sınayıp denediler.    

Kırk yıl o kuşaktan hep iğrendim, * 

“Yüreği kötü yola sapan bir halktır” dedim,  

 

“Yollarımı bilmiyorlar.” † 

Bu yüzden öfkeyle ant içtim: * 

“Huzur diyarıma asla girmeyecekler!” 

 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

-Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar. Âmin.    

 

Nak. Serafimli Pederimiz Aziz Fransua’nın büyük bayramında Tanrımız olan Rabbi övelim. 

 

 

 

Okumalar Övgü Duaları 
İLAHİ  

Poverello Fransua 

lütuflarla giyinmiş 

sevinçle göğe çıkar 

ezgiler eşliğinde. 

 

Alçak, fakir bırakır 

dünyanın sahnesini, 

şanla kabul edilip, 

çok zengin göğe girer. 

 

Dermansız bedeninde 

Mesih’in yaraları, 

Haçta boğazlananın 

kanlı işaretleri. 

 



Fakirlerin babası, 

barışın arkadaşı, 

Rab’bin Kilisesinde 

parlasın güneş gibi. 

 

Ermişlere sevgiyi, 

huzurunu dağıtan, 

diri Tanrı’nın Söz’ü, 

hamdolsun sana, İsa! Âmin. 

 

1. Nak. Tanrı, babamın evini ve oradaki her şeyi unutmamı sağladı, üzüntümün topraklarında 

beni verimli kıldı. 

 

MEZMUR 1 

Ne mutlu o insana ki, * 

kötülerin öğüdüyle yürümez, 

Günahkarların yolunda durmaz, * 

Alaycıların arasında oturmaz. 

 

Ancak zevkini Rab’bin Yasası’ndan alır † 

Ve gece gündüz onun üzerinde * 

derin derin düşünür. 

 

Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş * 

ağaca benzer, 

 

Meyvesini mevsiminde verir, † 

Yaprağı hiç solmaz. * 

Yaptığı her işi başarır. 

 

Kötüler böyle değil, * 

Rüzgârın savurduğu saman çöpüne benzerler. 

Bu yüzden yargılanınca aklanamaz, * 

Doğrular topluluğunda yer bulamaz günahkârlar. 

 

Çünkü Rab doğruların yolunu gözetir, * 

Kötülerin yolu ise ölüme götürür. 

 

1. Nak. Tanrı, babamın evini ve oradaki her şeyi unutmamı sağladı, üzüntümün topraklarında 

beni verimli kıldı. 

 

 

 

 

 

 



2. Nak. Fransua, Mesih’in ıstıraplarıyla işaretlendi, yeryüzünün zenginliklerinden çok daha 

fazlasını elde etti.  

 

MEZMUR 8 

 

Ey Egemenimiz Rab, † 

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! * 

Gökyüzünü görkeminle kapladın.  

 

Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle † 

Set çektin hasımlarına, * 

Düşmanı, öç alanı yok etmek için. 

 

Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri, * 

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları, 

Soruyorum kendi kendime: * 

“İnsan ne ki, onu anasın, 

Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?” * 

Nerdeyse bir tanrı yaptın onu, 

 

Başına yücelik ve onur tacını koydun. † 

Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın, * 

Her şeyi ayaklarının altına serdin;  

 

Davarları, sığırları, Yabanıl hayvanları, † 

Gökteki kuşları, denizdeki balıkları, * 

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.  

 

Ey egemenimiz Rab, * 

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde! 

 

2. Nak. Francesko, Mesih’in ıstıraplarıyla işaretlendi, yeryüzünün zenginliklerinden çok daha 

fazlasını elde etti.  

 

3. Nak. Ben dünyaya ölüyüm, artık benim için yaşam Tanrı’nın Mesihi’nde doğmaktır.  

 

MEZMUR  16 

Koru beni, ey Tanrı, * 

Çünkü sana sığınıyorum.  

Rab’be dedim ki, “Efendim sensin. * 

Senden öte mutluluk yok benim için.” 

 

Ülkedeki kutsallara gelince, * 

Soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. 

Başka ilahların ardınca koşanların * 

derdi artacak. 

 



Onların kan sunularını dökmeyeceğim, * 

Adlarını ağzıma almayacağım. 

 

Benim payıma, * 

Benim kaseme düşen sensin, ya Rab; 

Yaşamım senin ellerinde. * 

Payıma ne güzel yerler düştü,  

 

Ne harika bir mirasım var! * 

Övgüler sunarım bana öğüt veren Rab’be, 

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.  * 

Gözümü Rabden ayırmam, 

 

Sağımda durduğu için sarsılmam. † 

Bu nedenle içim sevinç dolu, * 

yüreğim coşuyor, 

 

Bedenim güven içinde. * 

Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin, 

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. * 

Yaşam yolunu bana bildirirsin.  

 

Bol sevinç vardır senin huzurunda, * 

Sağ elinden mutluluk eksilmez. 

 

3. Nak. Ben dünyaya ölüyüm, artık benim için yaşam Tanrı’nın Mesihi’nde doğmaktır.  

 

¥  Ey Rab, sen Fransua’yı süsledin, 

¶  kurtarışının işaretiyle.  

 

BİRİNCİ OKUMA                                                                                                                     Efesliler 4, 1-24 
Her birine Mesih’in bedenini inşa etme lütfu verildi. 

Bu nedenle, Rab'bin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı 

rica ederim. Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, 

hoşgörüyle davranın. Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan 

tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden 

üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir. 

 Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için Kutsal Yazı 

şöyle der: 

"Yükseğe çıktı ve tutsakları peşine taktı, İnsanlara armağanlar verdi." 

 Şimdi bu "çıktı" sözcüğü, Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de nedir?  İnen 

de O'dur, her şeyi doldurmak üzere bütün göklerin çok üstüne çıkan da O'dur. 

   Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. 

Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.  

Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı Oğlu'nu tanımada birliğe, yetkinliğe, Mesih doluluğundaki 

olgunluk düzeyine erişeceğiz.  Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler 



kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgârıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar 

olmayacağız. 

 Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. 

O'nun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenip kaynaşmış olarak her 

üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. 

  Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum: Artık öteki uluslar gibi boş 

düşüncelerle yaşamayın. Onların zihinleri karardı. Bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu 

yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar.  Bütün duyarlılıklarını yitirip açgözlülükle her 

türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate verdiler. 

 Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz.  Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz, O'ndaki gerçeğe 

uygun olarak O'nun yolunda eğitildiniz. Önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla 

yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi,  gerçek 

doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaradılışı giyinmeyi öğrendiniz. 

 

RESPONSORİUM    1. Kor. 2, 4.2 

¥  Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil,*  Ruh'un kanıtlayıcı 

gücüne dayanıyordu.  

¶ Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye 

kararlıydım. 

¥  Ruh'un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu.  

 

 

İKİNCİ OKUMA  
Assisili Aziz Fransua’nın, “Tüm İnanlılara Mektubundan” 

Sade, alçakgönüllü ve saf olmalıyız. 

Yüce Tanrı, dünyanın soyluluğunu ve büyüklüğünü ve gücünü ve güzelliğini ve bilgeliğini 

şaşırtmak için beni seçti ki, her erdem ve iyiliğin, yaratıktan değil de O'ndan geldiği bilinsin ve 

hiç kimse O'nun huzurunda övünmesin; övünen Rab'de övünsün, saygı ve şan sonsuza dek 

O'nundur. 

 

Çok Yüce Peder, baş meleği Cebrail'in aracılığı ile aziz ve şanlı Bakire Meryem'e çok layık 

ve çok aziz ve çok yüce Peder'in Söz’ünün gökten inip, bağrından insanlığımızın ve 

güçsüzlüğümüzün gerçek bedelini alacağını bildirdi. O, pek çok zengin olduğundan, kendi ve 

çok aziz Annesi için yine de yoksulluğu seçmek istedi. Azabı yaklaşmakta iken Paskalya'yı 

şakirtleri ile kutladı. Sonra: "Baba, mümkünse bu kâse benden uzaklaştırılsın" (Mat. 26, 39) 

diyerek Peder'e dua etti. 

Yine de isteğini Peder'in isteğine teslim etti. Peder'in isteği, bize verilen ve bizim için doğan 

kutsanmış ve şanlı Oğlu'nun çarmıh sunağında adak ve kurban olarak kendini kendi kanı ile 

sunması oldu. Kendini kendi için sunmadı, her şeyi yaratmış olan O'nun buna ihtiyacı yoktu. 

İzinden yürümemiz için bize bir örnek bırakarak günahlarımız için kendini sundu (bk. I. Pe. 2, 

21). Peder hepimizin O'nun aracılığı ile kurtulmasını ve arı bir yürek ve el değmemiş bir bedenle 

O'nu kabullenmemizi istiyor. 

Rabbi sevenler ve İncil'ine itaat edenler nasıl da ermiş ve kutsanmış olurlar! Nitekim şöyle 

denildi: "Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla sev. Komşunu da kendin gibi sev" 

(Luk. 10, 27). O halde Tanrı'yı sevelim ve arı bir yürekle, arı bir akılla O'na tapalım. Çünkü 

"O'na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar" (Yu. 4, 24) dediğinde, kendi her şeyden önce 

bunu arıyor. O halde O'na tapan herkes ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. Gece gündüz O'na 



övgüler ve dualar okuyalım. Çünkü "Hiç yorulmadan hep dua etmeliyiz". O'na: "Göklerdeki 

Pederimiz" (Luk. 18, 1) diyelim. 

Bundan başka "tövbeye yaraşır meyveler" (Mat. 3, 8) verelim ve komşumuzu kendimiz gibi 

sevelim. Merhametli olalım, alçakgönüllü olalım, sadaka verelim. Çünkü bunlar ruhlarımızı 

günahın lekelerinden temizlerler. 

İnsanlar bu dünyada bıraktıkları her şeyi yitirirler. Beraberlerinde yalnızca sevginin ve 

verdikleri sadakaların tövbesini getirirler. Ödülü ve armağanı onlara Rab verir. 

Bedene göre bilgili ve tedbirli değil de sade, alçakgönüllü ve arı ol-malıyız. Hiçbir zaman 

başkalarını aşmayı düşünmemeliyiz, aksine Rabbin sevgisi uğruna her insansal yaratığa hizmet 

etmeli ve boyun eğmeliyiz. Bunları yapanlar, sonuna dek gayret gösterenlerin üzerine Rabbin 

Ruh'u inecektir. Onlarda konaklayacak ve kalacak-tır. Göksel Peder'in oğulları olacaklar. 

Çünkü yapıtlarını tamamlıyorlar. Rab için bir gelin ya da bir kardeş ya da bir anne gibi sayı-

lacaktır. 

 

RESPONSORİUM     Mat. 5, 3.5.6 

¥  "Ne mutlu ruhta yoksul olanlara! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. * Ne mutlu 

yumuşak huylu olanlara! 

Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. 

¶ Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar. 

¥ Ne mutlu yumuşak huylu olanlara! Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. 

 

İncil: Matta 11, 25-30 

İsa bundan sonra şöyle dedi: "Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı 

kişilerden gizleyip küçük çocuklara açtığın için sana şükrederim. Evet, Baba, senin isteğin 

buydu. "Babam her şeyi bana teslim etti. Oğul'u, Baba'dan başka kimse tanımaz. Baba'yı da 

Oğul'dan ve Oğul'un O'nu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. 

"Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. 

Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. 

Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir." 

 

İLAHİ   

Te Deum 

 

Seni överiz, ey Tanrı; * 

seni yüceltiriz, ey Rab, 

Ey Ebedi Baba: * 

Bütün dünya sana tapar.  

 

Meleklerin hepsi ezgiyle yüceltirler seni; * 

Göklerin orduları ve bütün kutsal güçler, 

Kerubim ve Serafim’in tümü, * 

Bitmeyen övgüyle, haykırarak sana seslenirler: 

 

Kutsal, kutsal, kutsaldır, * 

Melekler ordusunun Rab’bi Tanrı! 

Gökler ve yerler doludur * 



Görkeminle ve egemenliğinle. 

 

Havarilerin muhteşem topluluğu, * 

Peygamberlerin yüce birliği, 

İsa uğruna kanları akıtılan beyaz kaftan giymiş ordusu* 

Hep birlikte sana övgü ezgileri söylerler. 

 

Ve yeryüzünün her ucunda Kutsal Kilisen sana * 

Görkemi sonsuz olan Peder, 

Taptığı tek ve gerçek Oğlu’na * 

Ve Tesellicimiz Kutsal Ruh’a † 

Olan imanını ilan eder. 

 

Sen, İsa, görkemli kral, * 

Baba’nın ebediyen Oğlu’sun. 

İnsan soyunu kurtarmak için insan oldun * 

Bakire’nin rahminden doğmayı reddetmedin. 

 

Sen ölümün zincirlerini kırdın, * 

Ve sana inananların hepsine göksel krallığı açtın. 

Tanrı’ın sağında Baba’nın görkeminde † 

Egemenlik sürüyorsun. * 

Söz verdiğin gibi yargılamak üzere geleceksin. 

 

Paha biçilmez kanının bedeliyle kurtardın halkını. * 

Gel, yardımımıza, yalvarıyoruz sana, 

Bağışla bize azizlerinle birlikte * 

Bir yer sonsuz görkeminde. 

 

Ya Rab, halkını koru * 

Ve mirasını kutsal kıl. 

Yönet ve destek ol onlara * 

Her zaman ve daima. 

 

Her gün seni yüceltiriz: * 

şimdi ve sonsuza kadar seni överiz. 

İyiliğinle ya Rab, bizleri günahlardan uzak tut, * 

Merhamet et, ya Rab, acı bize. 

 

Merhametin daima bizimle olsun, ya Rab, * 

Çünkü ümidimiz sendedir. 

Güvencemiz sensin ya Rab: * 

Bizi asla utandırma. 

 

 
 



DUA 

Tanrım, yoksul ve mütevazı Serafimli Pederimiz Aziz Fransua’yı Kilisen’e Mesih İsa’nın canlı 

bir örneği olarak veren sen, İncil’in yolunda seni izlememizi ve sevgi ve sevinçle sana bağlı 

kalmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun 

Rabimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

Sabah Övgü Duaları 

İLAHİ  

Övgüler, ezgilerle 

yüceltelim Fransua’yı; 

dünyada fakir oldu, 

göklerde şanlı olur.  

 

İsa’yı hazret çekip, 

haç ile takip eder, 

dünyadan vazgeçerek, 

bedeni ruhla yener. 

 

Parlak örnekleriyle 

kitleleri kazanır; 

malları bırakana 

göksel serveti verir. 

 

Ey Serafimli  Peder, 

iman, aşk örneklerinle 

göğe götüren yolda 

eşlik et kardeşlere. 

  

Kutsalları yücelten 

Peder’e, Oğla övgü, 

ve Tesellici Ruh’a 

mükemmel, mutlu Üçlük. Âmin.  

 

1. Nak. Rab onu doğru ve mükemmel olarak tanıdı ve virane günlerinde kilisenin onarıcısı 

yaptı.  

 
MEZMUR 63,1-8  Ruhum Rab’be susadı 
Kilise Kurtarıcısına susadı, sonsuz yaşam için fışkıran diri suyun kaynağından susuzluğunu gidermeye özlem 

duyuyor (Cassiodoro). 

                  

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, * 

Seni çok özlüyorum,  

 

Canım sana susamış, † 

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, * 

Bütün varlığımla seni arıyorum. 

 



Kutsal yerde baktım sana,* 

Gücünü, görkemini görmek için. - 

Senin sevgin yaşamdan iyidir, * 

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir. 

 

Ömrümce sana övgüler sunacağım,* 

Senin adınla ellerimi kaldıracağım. 

Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,* 

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak. 

 

Yatağıma uzanınca seni anarım,* 

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm. 

Çünkü sen bana yardımcı oldun,* 

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm. 

 

Canım sana sımsıkı sarılır,* 

Sağ elin bana destek olur. 

 

1. Nak. Rab onu doğru ve mükemmel olarak tanıdı ve virane günlerinde kilisenin onarıcısı 

yaptı.  

 

2. Nak. Ağzında devamlı Rab’be övgüler duyuluyordu, yıldızları, rüzgârları, kuşları tüm 

yaratıkları Rab’bi yüceltmeye davet ediyordu.  

 

EZGİ: Dan. 3, 57-88, 56 Her yaratık Rab’bi övsün 
Ey Tanrımız'ın bütün kulları! O'nu övün! (Va. 19, 5) 

 

Tüm evren, Rab’bi kutsa; * 

onu ulu kıl ve sonsuza dek öv. 

Rab’bin melekleri! Hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Gök kubbenin üstündeki yağmurlar! Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki güçler, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Güneş ve ay, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Gökteki yıldızlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Sağanak halinde yağmurlar ve çiğ damlaları, † 

hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

 



Rüzgarlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Ateş ve ısı! Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Zehir gibi soğuk ve kavuran ısı, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Çiğ damlaları ve sulu sepken kar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Don ve soğuk, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Günler ve geceler, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Gün ışığı ve karanlık, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün.- 

Buz ve kar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Yıldırım ve fırtına alameti bulurlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Bırakın da yeryüzü Rab’bi kutsasın; * 

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

 

Dağlar ve tepeler, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Yeryüzünde yetişen her şey Rab’bi kutsasın; * 

onu ulu kılsın ve sonsuza dek övsün. 

 

Göller ve ırmaklar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Su kaynakları, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Balinalar ve deniz hayvanları, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Tüm kuşlar, hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Tüm sığırlar ve yabanıl hayvanlar, † 

hepiniz Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Yeryüzündeki tüm insanlar, Rab’bi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

İsrail ulusu, Rab’bini kutsa; * 



onu ulu kıl ve sonsuza dek övün. 

 

Rab’bin kahinleri, Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

Rab’bin kulları! Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Tüm insanlar, Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Kutsal ve alçakgönüllü olan kişiler, † 

Rab’binizi yüceltin; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Ananya, Azarya ve Mişael, † 

Rab’binizi kutsayın; * 

onu ulu kılın ve sonsuza dek övün. 

 

Peder, Oğul ve Kutsal Ruh * 

sonsuza dek yüceltilsin ve ulu kılınsın. 

 

Rab, gökkubbede seni övsünler, † 

sonsuza dek her şeyin ötesinde, 

seni yüceltsinler ve ulu kılsınlar. 

 

Ezgi, içinde yüceltme olan doksoloji taşıyorsa Peder’e, Oğul’a... söylenmez. 

 

2. Nak. Ağzında devamlı Rab’be övgüler duyuluyordu, yıldızları, rüzgârları, kuşları tüm 

yaratıkları Rab’bi yüceltmeye davet ediyordu.  

 

3. Nak. Rab onun alçakgönüllü durumunu gördü ve yeryüzünde onu büyük ve şanlı kıldı.  

 

MEZMUR 149  Tanrı dostlarının bayramı    
Kilise’nin evlatları, yeni halkın evlatları Ktralları Mesih’iövüp yüceltin. (Esichio) 

         

Rab’be övgüler sunun!* 

Rab’be yeni bir ezgi söyleyin, 

Sadık kullarının toplantısında * 

Onu ezgilerle övün! 

 

İsrail Yaratıcısı’nda sevinç bulsun,* 

Siyon halkı Kralları’yla coşsun! 

Dans ederek övgüler sunsunlar onun adına,* 

Tef ve lir çalarak onu ilahilerle övsünler! 

 

Çünkü Rab halkından hoşlanır,* 

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. 



Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,* 

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında! 

 

Ağızlarında Tanrı’ya yüce övgüler, † 

Ellerinde iki ağızlı kılıçla * 

Uluslardan öç alsınlar, 

 

Halkları cezalandırsınlar, † 

Krallarını zincire,* 

Soylularını prangaya vursunlar! 

 

Yazılan kararı onlara uygulasınlar! † 

Bütün sadık kulları için onurdur bu. * 

 

3. Nak. Rab onun alçakgönüllü durumunu gördü ve yeryüzünde onu büyük ve şanlı kıldı. 

 

KISA OKUMA              Gal. 1, 15-16.24 

Ama beni daha annemin rahmindeyken seçip lütfuyla çağıran Tanrı, uluslara müjdelemem 

için Oğlu'nu bana göstermeye razı olunca hemen insanlara danışmadım. Böylece benden ötürü 

Tanrı'yı yüceltiyorlardı. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥  Kalbim coşuyordu,  * diri olan Tanrı’da. 

Kalbim coşuyordu,  * diri olan Tanrı’da. 

¶ Ruhum eriyor ve Rab’bin evini özlüyor. * Diri olan Tanrı’da 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  

Kalbim coşuyordu,  * diri olan Tanrı’da. 

 

Benedictus Nak. 
Sevinçle Mesih İsa’nın ıstıraplarını paylaştı şimdi ebediyete kadar onun şanı yeryüzünde 

coşuyor.  

 

BENEDICTUS      Luka 1,68-79       

 

        Mesih Ve O’nun Habercisi 

İsrail’in Tanrısı  Rab’be övgüler olsun! † 

Çünkü halkının yardımına gelip * 

onları fidyeyle kurtardı. 

 

Eski çağlardan beri * 

Kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, 

Kulu Davut’un soyundan * 

Bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; 

Düşmanlarımızdan, † 

Bizden nefret edenlerin hepsinin elinden * 

Kurtuluşumuzu sağladı. 

 



Böylece atalarımıza merhamet ederek * 

Kutsal antlaşmasını anmış oldu. 

 

Nitekim bizi düşmanlarımızın elinden kurtaracağına † 

Ve ömrümüz boyunca * 

Kendi önünde kutsallık ve doğruluk içinde, 

 

Korkusuzca kendisine tapınmamızı sağlayacağına dair * 

Atamız İbrahim’e ant içerek söz vermişti. 

Sen de, ey çocuk, * 

Yüceler Yücesi’nin peygamberi diye anılacaksın. 

 

Rab’bin yollarını hazırlamak üzere * 

 önünden gidecek . 

Ve O’nun halkına, günahlarının bağışlanmasıyla* 

kurtulacaklarını bildireceksin. 

 

Çünkü Tanrımız’ın yüreği * 

merhamet doludur.  

O’nun merhameti sayesinde, * 

Yücelerden doğan Güneş,  

 

Karanlıkta ve ölümün gölgesinde * 

yaşayanlara ışık saçmak  

Ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere * 

Yardımımıza gelecektir.                       

 

¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¶  Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, âmin.  

 

Benedictus Nak. 
Sevinçle Mesih İsa’nın ıstıraplarını paylaştı şimdi ebediyete kadar onun şanı yeryüzünde 

coşuyor.  

 

YAKARMALAR 
Rabbimiz Mesih İsa, Serafim’li Peder Fransua’da kendi ateşli ve evrensel sevginin 

yansımasını veren sana, şükrederiz ve dua ederiz: Ya Rab, bizi barış ve huzur yapıcıları kıl.  

Assisili yoksul Fransua’dan İncil’in anlatmasını isteyen sen  

-  senin gerçeğinin tükenmez pınarında her zaman yenilenmemizi sağla.  

Hizmetkarın olan Fransua’ya basit, alçakgönüllü ve özgür bir kalp verdin,  

- alçakgönüllülükle ve azizlerin sadeliğinde bize gerçek ruh özgürlüğünü bağışla.  

Her yaratık için Fransua seni övüyordu.  

-  her şeyde senin ilahi güzelliğinin sıcaklığını görmemizi sağla.  

Aziz Fransua’ya acılarda, sıkıntılarda, bitmeyen sevinci bağışladın,  

-  ebedi hayatın ümidinde acılarımızı ve sıkıntılarımızı hafiflet.  

 

 



Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 

Tanrım, yoksul ve mütevazı Serafimli Pederimiz Aziz Fransua’yı Kilisen’e Mesih İsa’nın 

canlı bir örneği olarak veren sen, İncil’in yolunda seni izlememizi ve sevgi ve sevinçle sana 

bağlı kalmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 

Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 

Gündüz Övgü Duaları 
 

 

¥  Ey Tanrım gel beni kurtarmaya; 

¶ Ey  Rabbim yardımıma koş. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

Ezelde olduğu gibi, şimdi, her zaman  

ve ebediyete kadar. Âmin. Alleluya. 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

İLAHİ 

İşte, yüce Kutsal Ruh, 

Peder ve Oğul ile 

Kalplere ışığını 

Saçmaya geldiğin an. 

 

Dilimiz ve kalbimiz, 

Gücümüz, hayatımız 

Her zaman ve her yerde 

Sevgin ile tutuşsun. 

 

Her zaman yaşayan sen, 

Ey yüce, Kutsal Peder, 

Oğlunla, Kutsal Ruh'la 

Dualarımı dinle. Âmin. 

 

 

 

 

 

 



Öğlen (Hora Sesta) 

 

İLAHİ 

Gün ışıkla doludur 

Ve dünya görkeminde; 

Işığın Yaradanı, 

Taparız sana, Tanrı! 

 

Günah'ın ve öfkenin 

Alevlerini söndür; 

Kalpleri aşkla doldur, 

Barıştır bizi sana. 

 

Her şeye kadir Peder, 

Kabul et duamızı; 

Kutsal Ruh'la Oğlun'da 

Şükürler olsun sana. Âmin. 

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

İLAHİ 

Kudretli, yüce çoban, 

Bize yolunu göster; 

Bu kısa günden sonra 

Görkeme bizi götür. 

 

Ellerin eserinden 

Kalbimiz seni tanır 

Ve sevginin özlemi 

Gittikçe bizde artar. 

 

Yüzünün aydınlığı 

Yüzümüze parlasın; 

Ebedi ışığına 

Hazırla ruhumuzu. Âmin. 

 

Öğleden Önce (Tertia) 

 

Nak.  Mesih’in sözünü yerine getirenler sevgide mükemmeldir.  

 

MEZMUR 120  Barış için özlem 
O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Çünkü Mesih'in kendisi barışımızdır.  

(Ef. 2,14.17.16) 

 

Sıkıntıya düşünce Rab’be seslendim;* 

Yanıtladı beni. 

Ya Rab, kurtar canımı yalancı dudaklardan,* 

Aldatıcı dillerden! 

  



Ey aldatıcı dil,  † 

Rab ne verecek sana, * 

Daha ne verecek? 

  

Yiğidin sivri oklarıyla * 

Retem çalısından alevli korlar! 

Vay bana, Meşek'te garip kaldım sanki * 

Kedar çadırları arasında oturdum. 

 

Fazla kaldım  * 

Barıştan nefret edenler arasında. 

 

Ben barış yanlısıyım,  † 

Ama söze başladığımda, * 

Onlar savaşa kalkıyor!  

 

MEZMUR 121  Halkının koruyucusu 
Onlar asla acıkıp susanmayacaklar. Ne de onları sıcak çarpacak.  (Vah. 7,16)  

  

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, * 

Nereden yardım gelecek? 

Yeri göğü yaratan  * 

Rab’den gelecek yardım. 

 

O ayaklarının kaymasına izin vermez,  † 

Seni koruyan uyuklamaz.* 

İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar. 

 

Senin koruyucun Rab’dir, * 

O sağ yanında sana gölgedir. 

Gündüz güneş, * 

Gece ay sana zarar vermez. 

 

Rab her kötülükten seni korur, * 

Esirger canını. 

Şimdiden sonsuza dek * 

Rab koruyacak gidişini, gelişini.  

 

MEZMUR 122  Kutsal Kent, Yeruşalim 
Yaşayan Allah’ın Kenti olan Göksel Yeruşalime, Siyon Dağı’na geldiniz. (İbr. 12,22) 

 

Bana: "Rab’bin evine gidelim" dendikçe † 

Sevinirim.* 

Ayaklarımız senin kapılarında,Ey Yeruşalim! 

 

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir* 

Yeruşalim! 



 

Oymaklar çıkar oraya, Rab’bin oymakları,  † 

İsrail'e verilen öğüt uyarınca, * 

Rab’bin adına şükretmek için. 

 

Çünkü orada yargı tahtları, * 

Davut soyunun tahtları kurulmuştur. 

 

Esenlik dileyin Yeruşalim'e: * 

"Huzur bulsun seni sevenler! 

Surlarına esenlik, * 

Saraylarına huzur egemen olsun!" 

 

Kardeşlerim, dostlarım için, * 

"Esenlik olsun sana!" derim. 

Allahımız Rab’bin evi için * 

İyilik dilerim sana. 

 

Nak.  Mesih’in sözünü yerine getirenler sevgide mükemmeldir.  

 

Öğlen 

 

1.Nak.  Gökteki Pederimin isteğini yerine getiren onun krallığına girecektir. 

 

MEZMUR 123   Rab, halkının ümididir.  
İki kör adam bağırıyordu: “Davud Oğlu, Rab bize merhamet et.” (Mt. 20,30) 

 

Gözlerimi sana kaldırıyorum, * 

Ey göklerde taht kuran! 

 

Nasıl kulların gözleri efendilerinin, * 

Hizmetçinin gözleri hanımının eline bakarsa, 

Bizim gözlerimiz de Rab Allahımız'a öyle bakar, * 

O bize acıyıncaya dek. 

 

Acı bize, ya Rab, acı; *  

Gördüğümüz hakaret yeter de artar. 

Rahat yaşayanların alayları,  † 

Küstahların hakareti * 

Canımıza yetti. 

 

MEZMUR 124   Rab’bin  adı yardımımızdır.  
Rab, Pavlus’ “Korkma, ...ben seninleyim” dedi.  (El. İşl. 18, 9-10) 

 

Rab bizden yana olmasaydı, * 

Desin şimdi İsrail: 

Rab bizden yana olmasaydı, * 



İnsanlar bize saldırdığında, 

 

Diri diri yutarlardı bizi, * 

Öfkeleri bize karşı alevlenince. 

Sular silip süpürürdü bizleri, * 

Seller geçerdi üzerimizden. 

 

Kabaran sular * 

Aşardı başımızdan. 

 

Övgüler olsun * 

Bizi onların ağzına yem etmeyen Rab’be! 

 

Bir kuş gibi  † 

Kurtuldu canımız avcının tuzağından, * 

Kırıldı tuzak, kurtulduk. 

 

Yeri göğü yaratan * 

Rab’bin adı yardımcımızdır. 

 

MEZMUR 125  Rab halkının koruyucusudur 
Allah’ın gerçek İsrail’ine esenlik olsun. (Gal. 6,16) 

 

Rab’be güvenenler Siyon Dağı'na benzer,  * 

Sarsılmaz, sonsuza dek durur. 

 

Dağlar Yeruşalim'i nasıl kuşatmışsa,  † 

Rab de halkını öyle kuşatmıştır, * 

Şimdiden sonsuza dek. 

 

Kalmayacak kötülerin asası,   † 

Doğruların payına düşen toprakta, * 

Yoksa doğrular haksızlığa el uzatabilir. 

 

İyilik et, ya Rab, * 

İyilere, yüreği temiz olanlara. 

 

Ama kendi halkından eğri yollara sapanları,  † 

Rab kötü uluslarla birlikte kovacak. * 

İsrail'e esenlik olsun!   

 

3. Nak. Gökteki Pederimin isteğini yerine getiren onun krallığına girecektir.  

 

 

 

 

 



Öğleden Sonra (Nona) 

 

Nak. Sana güvenenler için hazırladıklarını hiç kimse hiç bir zaman görmedi. 

 

MEZMUR 126  Rab’de sevinç dolu ümit 
Acılarında onunla ortak olan sizler, onun bitmeyen mutluluğunu da paylaşacaksınız. (2. Kor. 1,7) 

 

Rab sürgünleri Siyon'a geri getirince, * 

Rüya gibi geldi bize.  

Ağzımız gülüşlerle,* 

Dilimiz sevinç çığlıklarıyla doldu. 

 

"Rab onlar için büyük işler yaptı" * 

Diye konuşuldu uluslar arasında. 

Rab bizim için büyük işler yaptı, * 

Sevinç doldu içimiz. 

 

Ya Rab, eski gönencimize kavuştur bizi, * 

Negev'de suya kavuşan vadiler gibi. 

Gözyaşları içinde ekenler,  * 

Sevinç çığlıklarıyla biçecek; 

 

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, * 

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.  

 

 

MEZMUR 127  Rab’den uzak olan işlerimiz, ona layık değildir.  
Sizler, Allah’ın yapıtısınız. (1. Kor. 3,9) 

 

Evi Rab yapmazsa, * 

Yapıcılar boşuna didinir. 

Kenti Rab korumazsa, * 

Bekçi boşuna bekler. 

 

Boşuna erken kalkıp geç yatıyorsunuz.  † 

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler, * 

Rab sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar. 

 

Çocuklar Rab’bin verdiği bir armağandır, * 

Rahmin ürünü bir ödüldür. 

Yiğidin elinde nasılsa oklar, * 

Öyledir gençlikte doğan çocuklar. 

 

Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!  † 

Kent kapısında hasımlarıyla tartışırken *- 

Utanç duymayacaklar.   

 



MEZMUR 128  Kökü Rab’de olan aile yaşamı ne mutludur. 
“ Rab sizi Siyon’dan kutsasın” demek, Kiliseden kutsasın demektir. (Arnobius) 

 

Ne mutlu Rab’den korkana, * 

O'nun yolunda yürüyene! 

Emeğinin ürününü yiyeceksin, * 

Mutlu ve başarılı olacaksın. 

 

Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak; * 

Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde. 

İşte Rab’den korkan kişi * 

Böyle kutsanacak. 

 

Rab seni Siyon'dan kutsasın!  † 

Yeruşalim'in gönencini göresin, * 

Bütün yaşamın boyunca! 

 

Çocuklarının çocuklarını göresin! * 

İsrail'e esenlik olsun!   

 

Nak Sana güvenenler için hazırladıklarını hiç kimse hiç bir zaman görmedi. 

 

 

Öğleden Önce (Hora Tertia) 

 

Nak.  Mesih’in sözünü yerine getirenler sevgide mükemmeldir.  

 

KISA OKUMA  Filipililer 3, 7-8 

Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım.  Dahası var, uğruna her şeyi 

yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, 

süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih'i kazanayım ve Kutsal Yasa'ya dayanan kişisel doğruluğa 

değil, Mesih'e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı'dan gelen doğruluğa sahip olarak 

Mesih'te bulunayım. 

 

¥  Hiç bir yaratık bizi ayıramaz Tanrı’nın  

¶  Rabbimiz Mesih İsa’da olan sevgisinden, 

 

Öğlen (Hora Sexta) 

 

Nak.  Gökteki Pederimin isteğini yerine getiren onun krallığına girecektir.  

 

KISA OKUMA Matta 6, 19-21 

"Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, 

hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne 

pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada 

olacaktır. 

 



¥  Ben yoksul ve sefilim  

¶ Ama, Rab bana itina gösteriyor.  

 

Öğleden Sonra (Hora Nona) 

 

Nak. Sana güvenenler için hazırladıklarını hiç kimse hiç bir zaman görmedi.  

 

KISA OKUMA  Galatyalılar 2, 19-21 

Çünkü ben Tanrı için yaşamak üzere Yasa aracılığıyla Yasa karşısında öldüm. Mesih'le 

birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende 

sürdürdüğüm yaşamı, beni seven ve benim için kendini feda eden Tanrı Oğlu'na imanla 

sürdürüyorum. 

Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma Yasa aracılığıyla sağlanabilseydi, 

o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu." 

 

¥  Eğer onun ölümüne benzer bir ölümle tamamen ona bağlıysak,  

¶ Onun dirilişine de bağlı olacağız.   

 

 

II. Akşam Övgü Duaları 
 

İLAHİ  

Dünyaya gece indi. 

kainat gölgede yatar, 

poverello Fransua 

ruhunu teslim eder. 

 

Kalbinde yanan bir aşk; 

salt Tanrı düşüncesi; 

evlatları dua edip: 

“Sürünü bırakma” derler. 

 

Az gören gözleriyle 

Uzatır sağ elini: 

”Sizlere lütuf insin 

ilkbahar çiyi gibi!  

 

Tehlikelerden uzak, 

kalpler sevgiyle dolu, 

göğe götüren ışık 

ruhlarda parıldasın.” 

 

Ses söner dudağında, 

ruh göğü hasret çeker; 

sevinçli, temiz yüzü 

yansıtır gökyüzünü.  

 



Kutsalları yücelten 

Peder’e, Oğla övgü, 

ve Tesellici Ruh’a, 

mükemmel, mutlu Üçlük. Âmin.  

 

1. Nak.  Aranızdayken, çarmıha gerilen İsa Mesih’ten başka hiç bir şeyi bilmemeye 

kararlıydım.  

 

MEZMUR 113 

Övgüler sunun Rab’be! † 

Övgüler sunun, ey Rab’bin kulları, * 

Rab’bin adına övgüler sunun! 

 

Şimdiden sonsuza dek * 

Rab’bin adına şükürler olsun! 

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar * 

Rab’bin adına övgüler sunulmalı! 

 

 

Rab bütün uluslara egemendir, * 

Görkemi gökleri aşar. 

Var mı Tanrımız Rab gibi, * 

Yücelerde oturan, 

 

Göklerde ve yeryüzünde olanlara * 

Bakmak için eğilen? 

Düşkünü yerden kaldırır, * 

Yoksulu çöplükten çıkarır; 

 

Soylularla, * 

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. 

Kısır kadını evde oturtur, † 

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

1. Nak. Aranızdayken, çarmıha gerilen İsa Mesih’ten başka hiç bir şeyi bilmemeye 

kararlıydım. 

 

2. Nak.  Ölümünde İsa’nın benzeri oldu, onun dirilişinin gücünü kazanabilmek için.  

 

MEZMUR 146 

Rab’be övgüler sunun! * 

Ey gönlüm, Rab’be övgüler sun. 

Yaşadıkça Rab’be övgüler sunacak, * 

Var oldukça Tanrım’a ilahiler söyleyeceğim. 

 

 



Önderlere, * 

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin. 

O son soluğunu verince toprağa döner, * 

O gün tasarıları da biter. 

 

Ne mutlu yardımcısı † 

Yakup’un Tanrısı olan insana, * 

Umudu Tanrısı Rabde olana!  

 

Yeri göğü, * 

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan, 

 

Sonsuza dek sadık kalan, † 

Ezilenlerin hakkını alan, * 

Açlara yiyecek sağlayan O’dur. 

 

Rab tutsakları özgür kılar, † 

Körlerin gözünü açar, * 

İki büklüm olanları doğrultur, 

 

Doğruları sever. * 

Rab garipleri korur, 

Öksüze, dul kadına yardım eder, * 

Kötülerin yolunuysa saptırır. 

 

Rab Tanrın sonsuza dek, ey Siyon, † 

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek. * 

Rab’be övgüler sunun! 

 

2. Nak. Ölümünde İsa’nın benzeri oldu, onun dirilişinin gücünü kazanabilmek için. 

 

3. Nak.  Rabbin, senin için ebedi ışık olacaktır ve Tanrı’nın senin ebedi görkemin olacak.  

 

 Ezgi Efesliler 1, 3-10 

Bizi Mesih’te her ruhsal kutsamayla * 

Göksel yerlerde kutsamış olan, 

Rab’bimiz İsa Mesih’in Babası * 

Tanrı’ya övgüler olsun. 

 

O kendi önünde sevgide * 

kutsal ve kusursuz olmamız için 

dünyanın kuruluşundan önce * 

bizi Mesih’te seçti. 

 

Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca *   

İsa Mesih aracılığıyla- 

kendisine oğullar olalım diye * 



bizi önceden belirledi. 

 

Öyle ki, sevgili Oğlu’nda * 

bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 

 

Tam bir bilgelik ve anlayışla † 

üzerimize yağdırdığı * 

lütfunun zenginliği sayesinde 

 

Mesih’in kanı aracılığıyla † 

Mesih’te kurtuluşa, * 

suçlarımızın bağışlanmasına kavuştuk. 

 

Tanrı sır olan isteğini, † 

Mesih’te edindiği iyi amaç uyarınca * 

bize açıkladı. 

 

Zaman dolunca * 

gerçekleştireceği bu tasarıya göre, 

yerdeki ve gökteki her şeyi * 

Mesih’te birleştirecek. 

 

3. Nak.  Rabbin, senin için ebedi ışık olacaktır ve Tanrı’nın senin ebedi görkemin olacak. 

 

 

KISA OKUMA    Galatyalılar  6, 14.17-18 

Bana gelince, Rabbimiz İsa Mesih'in çarmıhından başka bir şeyle asla övünmem. O'nun 

çarmıhı aracılığıyla dünya benim için ölüdür, ben de dünya için. Bundan böyle kimse bana 

sorun çıkarmasın. Çünkü ben İsa'nın yara izlerini bedenimde taşıyorum. Kardeşler, Rabbimiz 

İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun! Âmin. 

 

KARŞILIKLI HAMDETME 
¥ Rab doğrudur * ve adaleti sever. 

Rab doğrudur * ve adaleti sever. 

¶ Doğru ve iyi olanlara sevgiyle bakar  * ve adaleti sever. 

Peder’e, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun.  

Rab doğrudur * ve adaleti sever. 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 

 



Magnificat Nak.  
Şanım, Rab Mesih İsa’nın haçıdır. Bedenimde bana olan sevgisinin izlerinin damgalarını 

taşıyorum.  

 

MAGNIFICAT  Luka 1,46-55 

 

Canım Rab’bi yüceltir.  

 

Ruhum Tanrı’da sevinir.  

Canım Rab’bi yüceltir; * 

Ruhum, Kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. 

 

Çünkü O, sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. * 

İşte, bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. 

 

Çünkü Güçlü Olan, benim için büyük işler yaptı. * 

O’nun adı kutsaldır. 

 

Kuşaktan kuşağa* 

kendisinden korkanlara merhamet eder.  

 

Bileğiyle büyük işler yaptı; † 

Gururluları yüreklerindeki kuruntularla * 

darmadağın etti. 

 

Hükümdarları tahtlarından indirdi, * 

Sıradan insanları yükseltti. 

 

Aç olanları iyiliklerle doyurdu, * 

Zenginleri ise elleri boş çevirdi. 

 

Atalarımıza söz verdiği gibi, * 

İbrahim’e ve onun soyuna sonsuza dek 

 

Merhamet etmeyi unutmayarak * 

Kulu İsrail’in yardımına yetişti. 

 

¥  Peder’e Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun. 

¶  Ezelde olduğu gibi,  şimdi, her zaman ve ebediyete kadar, Âmin 

 

Magnificat Nak.  
Şanım, Rab Mesih İsa’nın haçıdır. Bedenimde bana olan sevgisinin izlerinin damgalarını 

taşıyorum.  

 

YAKARMALAR 
Rabbimiz Mesih İsa, Serafimli Aziz Francesko’da Hristiyan kutsallığının erdemini parıldattın. 

Sana yalvarıyoruz, Ya Rab, halkını barış içinde kutsa.  



Aziz Francesko, kilisene alçakgönüllülük ve uysallıkla hizmet etti,  

-  bizim alçakgönüllü hizmetimizle ve kutsal hayatımızla kiliseyi koruyup onarmamızı sağla.  

Aziz Serafimli Francesko’da havarisel ateşini döktün,  

- kilisende,  misyonerlik gayretlerini her zaman canlı kıl.  

Senin adınla Francesko ruhları barıştırdı ve bölünmüşlükleri onardı, 

-  insanların yeryüzündeki ve gökteki refaha rehber ol.  

Aziz Francesko’nun uzuvlarında senin ıstıraplarının izleri damgalandı,  

-  ölümünün ve dirilişinin tükenmez gücüyle kiliseyi yenile.  

Mesih İsa, Aziz Francesko’yu, gelin olarak fakirlikle çözülmez bir şekilde birleştirdin,  

- tüm Hristiyanların kendilerini fakirlerin kilisesinin uzuvları olarak hissetmelerini sağla.  

Francesko, ölüm döşeğinde kız kardeşimiz bedensel ölümümüz için seni övdü,   

- ölmüş kardeşlerimizle birlikte seni ebediyete kadar övebilmemiz için, bize sakin bir ölüm 

bağışla. 

    

 

Göklerdeki Pederimiz, 

adın yüceltilsin, 

hükümdarlığın gelsin, 

göklerde olduğu gibi 

yeryüzünde de senin isteğin olsun. 

Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver,  

bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, 

sen de bağışla suçlarımızı, 

bizi günah işlemekten koru  

ve kötülükten kurtar. 

 

DUA 
Tanrım, yoksul ve mütevazı Serafimli Pederimiz Aziz Fransua’yı Kilisen’e Mesih İsa’nın 

canlı bir örneği olarak veren sen, İncil’in yolunda seni izlememizi ve sevgi ve sevinçle sana 

bağlı kalmamızı sağla. Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden 

Oğlun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz. Âmin.  

 


