Cathedralis Basilica Sancti Joannis Ap. et Ev.
Smyrnae

Olağan Devre
2. Pazar Günü
Second Sunday
in Ordinary Time
(C)

Komünyon Nakaratı

Yh. 2,11

C. İsa bu ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı
ve yüceliğini gösterdi. Şakirtleri de O’na iman ettiler.

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 communion
of the Holy Spirit be with you all.
A. And with your spirit.

Penitential Act

Komünyon’dan sonra Dua
R. Allah’ım, kalplerimizi senin sevginle doldur ki, ilahi ekmekle kuvvetlendirdiğin bizler seninle birleşip, tek bir kalp ve tek bir ruh olalım. Bunu, Rabbimiz
Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Görkemli Takdis

P. Brethren, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate
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.

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Rab sizi takdis etsin ve korusun.
C. Amin
R. Yüzünün nuru ile sizi aydınlatsın
ve size merhametini bahşetsin.
C. Amin
R. Rab size yüzünü çevirsin
ve esenlik versin.
C. Amin

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

R. Her şeye kadir ve tek Allah olan,
Peder, Oğul z ve Kutsal Ruh’un takdisi
sizin üzerinize insin ve daima sizinle kalsın.
C. Amin

Kyrie

R. Hayatınızla Rab’bi yüceltiniz. Barış içinde gidiniz.
C. Allah’a şükürler olsun.

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

P. Lord, have mercy.
A. Lord, have mercy.

V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.

P. Christ, have mercy.
A. Christ, have mercy.

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

P. Lord, have mercy.
A. Lord, have mercy.
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Antiphon of Communion

Jn 2: 11

A. Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee
and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him.

Giriş Duaları
R. Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’un adına.
C. Amin.

Prayer after Communion
P. Pour on us, O Lord, the Spirit of your love, and in your kindness make
those you have nourished by this one heavenly Bread one in mind and heart.
Through Christ our Lord.
A. Amen.

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

Solemn Blessing

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

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. May the Lord bless you and keep you.
A. Amen.
P. May he let his face shine upon you
and show you his mercy.
A. Amen.
P. May he turn his countenance towards you
and give you his peace.
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.
A. Amen.
P. Go in peace, glorifying the Lord by your life.
A. Thanks be to God.
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Her şeye kadir Allah’a ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve sözlerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf
ediyorum. Gerçekten 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. Kyrie, eleison.

R. Rab’bim, bize merhamet eyle.
C. Rab’bim, bize merhamet eyle.

V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.

R. Mesih İsa, bize merhamet eyle.
C. Mesih İsa, bize merhamet eyle.

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

R. Rab’bim, bize merhamet eyle.
C. Rab’bim, bize merhamet eyle.
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R. Her kötülükten bizi kurtar, Allah’ım; günlerimizi barış ve huzur içinde
geçirmemize yardım et. Merhametinle günahtan bizi kurtar; sonsuz mutluluğun ümidi içinde yaşayan ve Kurtarıcımız Mesih İsa’nın gelişini bekleyen
bizleri, yaşamdaki zorluklar karşısında koru ve kuvvetlendir.

Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus 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, Iesu
Christe, cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

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, Kilisenin 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.

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. Almighty ever-living God, who govern all things, both in heaven and on
earth, mercifully hear the pleading of your people and bestow your peace on
our times.
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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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, dünyayı günahlardan kurtaran budur.
C. Rab’bim, bana gelmene layık değilim, ancak tek bir söz söyle,
ruhum şifa bulacaktır.
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P. Deliver us, Lord, we pray, 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.

Gloria
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus 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, Iesu 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
hamdederiz. 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 günahlarını
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. Âmin.

Dua edelim
R. Bütün evrene hükmeden ve insanların kalplerini yöneten yüce Allah, sana
yalvarıyoruz: İnsanlar arasında adaleti gerçekleştirmeye çalışanlara güç ver
ve günlerimizin huzur içinde geçmesini sağla.

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

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 Book of the Prophet Isaiah

62:1-5

For Zion’s sake I will not be silent, for Jerusalem’s sake I will not be quiet,
until her vindication shines forth like the dawn and her victory like a burning
torch.
Nations shall behold your vindication, and all the kings your glory; you
shall be called by a new name pronounced by the mouth of the Lord. You
shall be a glorious crown in the hand of the Lord, a royal diadem held by
your God.
No more shall people call you «Forsaken,» or your land «Desolate,» but
you shall be called «My Delight,» and your land «Espoused.» For the Lord
delights in you and makes your land his spouse. As a young man marries a
virgin, your Builder shall marry you; and as a bridegroom rejoices in his bride
so shall your God rejoice in you.
A. Thanks be to God.

The word of the Lord.

Responsorial Psalm

Ps 96:1-3, 7-10

A. Proclaim his marvelous deeds to all the nations.
Sing to the Lord a new song;
sing to the Lord, all you lands.
Sing to the Lord;
bless his name.
A. Proclaim his marvelous deeds to all the nations.
Announce his salvation, day after day.
Tell his glory among the nations;
among all peoples, his wondrous deeds.
A. Proclaim his marvelous deeds to all the nations.
Give to the Lord, you families of nations,
give to the Lord glory and praise;
give to the Lord the glory due his name!
A. Proclaim his marvelous deeds to all the nations.
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İmanın gizi büyüktür.
Rab’bimiz Mesih İsa, senin ölümünü anıyoruz, dirilişini kutluyoruz
ve şanlı gelişini bekliyoruz.
Allah’ım, Oğlu’nun ölümünü ve dirilişini anarak, bu ebedi hayatın ekmeğini ve kurtuluş kupasını sana sunarak şükrediyoruz; çünkü huzurunda
sana hizmet etmeye bizleri layık gördün. Alçakgönüllülükle sana yalvarıyoruz: Mesih İsa’nın bedenini ve kanını paylaştığımız zaman, Kutsal 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 Annesi,
Bakire Aziz Meryem, O’nun 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 dicere:
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat
regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem
nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in
tentationem, sed libera nos a malo.
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.
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The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection
until you come again.
Therefore, as we celebrate the memorial of his Death and Resurrection, 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 cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus 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
Peygamber İşaya’nın Kitabından Sözler

62, 1-5

Siyon’un doğruluğu parlak bir şafak gibi ve kurtuluşu yanan bir meşale gibi ortaya çıkıncaya kadar, onun uğruna susmayacağım ve Yeruşalem uğruna
rahat etmeyeceğim.
Milletler senin doğruluğunu ve tüm krallar senin yüceliğini görecekler.
Rab tarafından sana verilen yeni bir ad taşıyacaksın. Rab’bin elinde parlak
bir çelenk gibi, Allah’ın elinde bir hükümdar tacı gibi olacaksın.
Artık sana «terkedilmiş» ve ülkene «yıkıntı» değil, sana «sevgili», ülkene
de «eşim» denecektir. Çünkü Rab sevincini sende bulacak, ülken de «gelinim»
olacaktır. Bir delikanlı genç bir kızla nasıl evlenirse, oğulların da sana gelip
sende neşe bulacaklar. Güvey gelinle nasıl sevinirse, Allah da seninle böyle
sevinecektir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.

İşte, Rab’bin sözleridir.

Mezmur

96, 1-3, 7-10

C. Allah’ın yaptığı harikaları bütün dünyaya bildirin.
Yeni bir ilahi okuyun Rab’be!
İlahi okuyun Rab’be, ey tüm yeryüzü!
İlahi okuyun Rab’be, yüceltin O’nun adını!
C. Allah’ın yaptığı harikaları bütün dünyaya bildirin.
Duyurun günden güne O’nun selametini,
anlatın O’nun yüceliğini milletlere
ve harikalarını tüm uluslara.
C. Allah’ın yaptığı harikaları bütün dünyaya bildirin.
Mal edin Rab’be, ey halklar topluluğu,
mal edin Rab’be kudret ve yüceliği,
mal edin Rab’be adının yüceliğini.
C. Allah’ın yaptığı harikaları bütün dünyaya bildirin.
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Worship the Lord in holy attire.
Tremble before him, all the earth;
say among the nations: The Lord is king.
He governs the peoples with equity.
A. Proclaim his marvelous deeds to all the nations.

Rabbimiz Mesih İsa dirilmek suretiyle fevkalade bir eser gerçekleştirdi.
Bizleri günahın ve ölümün pençesinden kurtarıp, kendi yüceliğine eriştirdi. Artık bizler, kutsal toplum, seçkin kavim, asil aile gibi şerefli adlar
taşımaktayız.
Şimdi bütün dünyaya bize gösterdiğin harikaları ilan edebiliriz; çünkü
bizleri karanlıktan kurtarıp, ilahi nura kavuşturdun.
Bunun için Melekler ve bütün Azizlerle beraber, yüceliğini överiz ve ilahiler söyleyerek daima deriz ki:

Second Reading
A Reading from the first Letter of Saint Paul to the Corinthians
12:4-11

Sanctus

Brothers and sisters: There are different kinds of spiritual gifts but the same
Spirit; there are different forms of service but the same Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone To
each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit.

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 Tanrısı. Gökler ve yerler şanınla doludur.
“Hosanna” göklerdeki Yüce Allah’a. Rab’bin adına gelen yüceltilsin. “Hosanna” göklerdeki Yüce Allah’a.

To one is given through the Spirit the expression of wisdom; to another,
the expression of knowledge according to the same Spirit; to another, faith
by the same Spirit; to another, gifts of healing by the one Spirit; to another,
mighty deeds; to another, prophecy; to another, discernment of spirits; to
another, varieties of tongues; to another, interpretation of tongues.
But one and the same Spirit produces all of these, distributing them
individually to each person as he wishes.
The word of the Lord.
A. Thanks be to God

Rab’bimiz, gerçekten sen kutsalsın ve her mükemmelliğin kaynağısın.
Sana yalvarıyoruz, Allah’ım, bu adakların Rab’bimiz Mesih İsa’nın bedeni
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.

Antiphon to the Gospel

Cf. 2Thes 2:14

Alleluia, alleluia.
God has called us through the Gospel
to possess the glory of our Lord Jesus Christ.
Alleluia, alleluia.
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Aynı şekilde, yemekten sonra, şarap kupasını aldı, sana şükrederek onu takdis
etti ve Havarilerine vererek şöyle dedi:
ALINIZ VE HEPİNİZ BU KUPADAN İÇİNİZ,
BU BENİM KANIMDIR,
YENİ VE EBEDİ AHDİN KANIDIR.
O, GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI İÇİN
SİZİN VE BÜTÜN İNSANLAR UĞRUNA DÖKÜLECEKTİR.
BUNU BENİ ANMAK İÇİN YAPINIZ.

17

For through his Paschal Mystery, he accomplished the marvelous deed, by
which he has freed us from the yoke of sin and death, summoning us to the
glory of being now called a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a
people for your own possession, to proclaim everywhere your mighty works,
for you have called us out of darkness into your own wonderful light.
And so, with Angels and Archangels, with Thrones and Dominions, and
with all the hosts and Powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as
without end we acclaim:

Getirin adaklarınızı, girin avlularına,
secde edin, kutsallıkla parlayan Rab’bin önünde,
titreyin O’nun önünde, tüm yeryüzü.
Uluslara deyin:«Rab Kral’dır.»
O, halkları doğrulukla yönetecektir.
C. Allah’ın yaptığı harikaları bütün dünyaya bildirin.

İkinci Okuma
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:
FOR 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.
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Aziz Pavlus’un Korintoslulara Birinci Mektubundan Sözler
12, 4-11
Kardeşlerim, çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli etkinlikler vardır, ama Allah birdir. O,
herkeste her şeyi etkin kılar. Herkesin ortak yararı için Ruh herkese kendini
belli edip, yetenekler bağışlar.
Ruh’un aracılığıyla birine, hikmetle dolu söz söyleme yeteneği, bir diğerine aynı ruhtan bilgiyle konuşma yeteneği verilir; birine aynı ruhla iman gücü,
bir diğerine aynı ruh aracılığıyla hastalara iyileştirme gücü verilir; birine mucizeler yapma gücü, bir diğerine peygamberlik yeteneği verilir; birine ruhları
ayırt edebilme yeteneği, başkasına ayrı dillerde konuşma, bir başkasına da
dilleri açıklama yeteneği verilir.
Ama bunların hepsini etkin kılan, tek ve aynı Ruh’tur; nimetlerini herkese,
istediği gibi ayrı ayrı dağıtır.
İşte, Rab’bin sözleridir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.

İncil için Nakarat

2Sel. 2,14

Alleluya! Alleluya!
Allah, Rabbimiz İsa Mesih’in yüceliğine kavuşasınız diye,
bildirdiğimiz Müjde’yle sizi bu kurtuluşa çağırdı.
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 John
2:1-11
z A. Glory to you, O Lord.
here was a wedding at Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there.
Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine
ran short, the mother of Jesus said to him, «They have no wine.» And Jesus
said to her, «Woman, how does your concern affect me? My hour has not yet
come.» His mother said to the servers, «Do whatever he tells you.»
Now there were six stone water jars there for Jewish ceremonial washings,
each holding twenty to thirty gallons. Jesus told them, «Fill the jars with
water.» So they filled them to the brim. Then he told them, «Draw some out
now and take it to the headwaiter.» So they took it.
And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without
knowing where it came from – although the servers who had drawn the water
knew –, the headwaiter called the bridegroom and said to him, «Everyone
serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior
one; but you have kept the good wine until now.»
Jesus did this as the beginning of his signs at Cana in Galilee and so
revealed his glory, and his disciples began to believe in him.

T

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

— Hastalar için: Yüce Allah onlara sabır, güç ve şifa versin diye Rab’be dua
edelim.
— Tüm dünya barışı için ve tüm kutsal Kiliselerin esenliği için Rab’be dua
edelim.
— Batıl inançların tuzağına düşmeden Allah’ın gerçek varlığının mucizevi
belirtilerini okuyabilmemiz için Rab’be dua edelim.
R. Ey Rab, senin merhametine umut bağlayan kullarının yardımına gel: Bu
yaşamda onlara senin gücün destek olsun ve onları ebedi mutluluğa kavuştur.
Bunu Rabbimiz Mesih İsa sayesinde 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 Kilisenin iyiliği
için senin ellerinden bu kurbanı kabul etsin.

Adaklar üzerine Dua
R. Allah’ım, bu kutsal Efkaristiya’ya imanla ve yürekten katılabilmemiz için
bizlerden yardımını esirgeme. Bu kutsal Kurban’ı her andığımızda ve kutladığımızda kurtuluşumuz yeniden gerçekleşmektedir. Bunu Rabbimiz Mesih
İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.
R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.

Homily

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,
Kurtarıcımız Mesih İsa’nın adına seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir
ve bir selamet yoludur.
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— For broken families, that God’s reconciling forgiveness will be granted and
accepted, to restore all relationships of love, let us pray to the Lord.
— For a spirit of hospitality and celebration in our homes, let us pray to the
Lord.
— For our deceased relatives and friends, and all the departed, that they may
be gathered into the eternal joy of their heavenly home, let us pray to the
Lord.
P. God and Father of all, hear us as we turn to you, trusting in the word of
your Son, which can turn the water of hope into the new wine of our joy. 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 Offerings
P. Grant us, O Lord, we pray, that we may participate worthily in these
mysteries, for whenever the memorial of this sacrifice is celebrated the work
of our redemption is accomplished. Through Christ our Lord.
A. Amen.
P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.

Kutsal İncil
R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler
2,1-11
z C. Rab’bimiz Mesih İsa, sana övgüler olsun
günlerde Celile’nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa’nın annesi oradaydı. İsa ve şakirtleri de düğüne davet edilmişlerdi. Şarap tükenince
annesi İsa’ya: «Şarapları kalmadı» dedi. İsa ona: «Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi» dedi. Annesi hizmet edenlere: «Size ne
derse onu yapın» dedi.
Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz
yirmi litre alan altı taş küp vardı. İsa hizmet edenlere: «Küpleri suyla doldurun» dedi. Onları ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere:
«Şimdi bundan alın ve düğün sahibine götürün» dedi. Onlar da götürdüler.
Düğün sahibi şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilmiyordu, ama suyu küplerden alan hizmetkarlar biliyorlardı. Düğün sahibi
güveyi çağırıp ona şöyle dedi: «Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da
kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye kadar saklamışsın.»
İsa bu ilk mucizesini Celile’nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi.
Şakirtleri de O’na iman ettiler.

O

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

Vaaz

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 everywhere to give you thanks, Lord, holy Father, almighty and eternal God,
through Christ our Lord..
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Profession of Faith

Büyük İman İkrarı

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 Baptism
for the forgiveness of sins and I look forward to the resurrection of the dead
and the life of the world to come. Amen.

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 onun 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 Peder’in sağında
oturmaktadır. Dirileri ve ölüleri yargılamak için şanla tekrar gelecek ve onun
hükümdarlığı son bulmayacaktır.
Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, Peder
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 inanıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin
dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin

Intercessions

Evrensel Dualar

P. At Cana, the Blessed Virgin Mary instructed the servants to rely on the
word of her Son. Obedient to the word of Christ, let us come to our Father
in prayer.
A. Lord, hear our prayer.

R. Sevgili kardeşlerim, Rab’be daha ısrarlı bir şekilde dua edelim ki, tüm
insanlar kurtuluş gizeminin nimetlerinden daha çok yararlanabilsinler. Hep
beraber dua edelim ve şöyle söyleyelim:
C. Rabbim, dualarımızı dinle.

— For holy Church, the true bride of Christ, may she lead others to follow
whatever Jesus tells them to do, let us pray to the Lord.

— Papa Hazretlerini ve Episkoposları, Rahipleri ve yardımcılarını sürekli olarak senin hizmetinde ve kutsiyet içinde bulundurması için Rab’be dua edelim.

— For the family of people and nations, that the rights of the old and the
young will be upheld for the sake of peace, justice and harmony, let us pray
to the Lord.

— Bakire Meryem’in, «Size ne derse onu yapın» demesiyle Mesih İsa’nın
buyurduklarını yerine getirebilmemiz için Rab’be dua edelim.

— For men and women preparing for the sacrament of marriage, let us pray
to the Lord.

— Burada toplanmış bulunan tüm bizler için: Aramızda hakim olan sevgi,
Mesih İsa’ya iman etmiş olanların, bir an önce, kardeşlik sevgisiyle ve birlik
içinde yaşamalarını sağlasın diye Rab’be dua edelim.

— For all our families, that those separated from their family circle will find
a home with God’s People, let us pray to the Lord.

— Allah’ın lütfuyla yarının bizlere her zaman “en iyisini” tattıracağından emin
olabilmemiz için Rab’be dua edelim.
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