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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

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.

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 Nakaratı Mezm. 23, 1-2

C. Rab benim Çoban’ımdır, hiçbir eksiğim yok.
Beni yeşil otlaklarda dinlendirir, beni serinletici suların yanına gö-
türür.

Komünyon’dan sonra Dua

R. Allah’ım, bizlere verdiğin bu nimetler için sana şükrederiz: Bu kutsal
gizemlerde bahşettiğin Kutsal Ruh’un kudreti her zaman içimizde yer edinsin
ve tüm hayatımızı senin isteğine göre değiştirsin. Bunu, Rabbimiz Mesih
İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Takdis

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Her şeye kadir

ve tek Allah olan Peder ve Oğul z ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.
C. Amin
R. Hayatınızla Rab’bi yüceltiniz. Barış içinde gidiniz.
C. Allah’a şükürler olsun.
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Antiphon of Communion Cf. Ps 23: 1-2

A. The Lord is my shepherd; there is nothing I shall want.
Fresh and green are the pastures where he gives me repose,
near restful waters he leads me.

Prayer after Communion

P. Nourished by this sacred gift, O Lord, we give you thanks and beseech
your mercy, that, by the pouring forth of your Spirit, the grace of integrity
may endure in those your heavenly power has entered. Through Christ our
Lord.
A. Amen.

Blessing

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. May almighty God bless you,

the Father and the Son z and the Holy Spirit.
A. Amen.
P. Go in peace, glorifying the Lord by your life.
A. Thanks be to God.
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Giriş Duaları

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

R. 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 hatır-
layalım ve pişmanlık duyarak Allah’tan af dileyelim.

Her şeye kadir Allah’a ve size kardeşlerim, düşüncelerimle ve söz-
lerimle, eylemlerimle ve ihmallerimle çok günah işlediğimi itiraf
ediyorum. Gerçekten günah işledim. Bu nedenle Bakire Meryem
Ana’ya, Meleklere, bütün Azizlere ve size kardeşlerim, yalvarıyo-
rum, 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.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias
agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex cae-
lestis 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. Quo-
niam 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. Almighty and merciful God, graciously keep from us all adversity, so that,
unhindered in mind and body alike, we may pursue in freedom of heart the
things that are yours.

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.
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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.

A. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof,
but only say the word and my soul shall be healed.
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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 cae-
lestis 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 no-
stram. 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 insan-
lara, 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, dü-
nyanın 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. Merhametli ve her şeye kadir Allah, sana doğru giden yolumuzda karşımıza
çıkan bütün engelleri kaldır. Böylece beden ve ruh sıkıntısından kurtulup
huzur içinde ve serbestçe isteklerini yerine getirebilelim.

Bunu, seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğ-
lun Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

5



Liturgy of the Word

First Reading

A Reading from the second Book of Maccabees 7:1-2, 9-14

It happened that seven brothers with their mother were arrested and tortured
with whips and scourges by the king, to force them to eat pork in violation
of God’s law. One of the brothers, speaking for the others, said: «What do
you expect to achieve by questioning us? We are ready to die rather than
transgress the laws of our ancestors.»

At the point of death he said: «You accursed fiend, you are depriving us
of this present life, but the King of the world will raise us up to live again
forever. It is for his laws that we are dying.»

After him the third suffered their cruel sport. He put out his tongue at
once when told to do so, and bravely held out his hands, as he spoke these
noble words: «It was from Heaven that I received these; for the sake of his
laws I disdain them; from him I hope to receive them again.»

Even the king and his attendants marveled at the young man’s courage,
because he regarded his sufferings as nothing. After he had died, they tortured
and maltreated the fourth brother in the same way. When he was near death,
he said, «It is my choice to die at the hands of men with the hope God gives
of being raised up by him; but for you, there will be no resurrection to life.»

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

Responsorial Psalm Ps 17:1, 5-6, 8, 15

A. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
Hear, O Lord, a just suit;
attend to my outcry;
hearken to my prayer from lips without deceit.
A. Lord, when your glory appears, my joy will be full.
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Allah’ım, Oğlu’nun ölümünü ve dirilişini anarak, bu ebedi hayatın ek-
meğini ve kurtuluş kupasını sana sunarak şükrediyoruz; çünkü huzurunda
sana hizmet etmeye bizleri layık gördün. Alçakgönüllülükle sana yalvarıyo-
ruz: 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 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 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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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

Makabelerin İkinci Kitabından Sözler 7, 1-2.9-14

O günlerde, Kral Antiyokus zamanında anneleriyle tutuklanan yedi erkek
kardeş vardı. Kral, Kutsal Yasa’yla yasaklanmış domuz etini kırbaç ve iş-
kenceyle onlara yedirmek istedi. Aralarından biri, hepsinin adına konuşarak
şöyle dedi: «Bizlerden ne öğrenmek istiyorsun? Atalarımızın yasalarına karşı
gelmektense ölmeyi tercih ediyoruz.»

İkinci kardeş, son nefesini verirken şöyle dedi: «Sen insanlık dışı canavar-
sın, yaşamımıza son verebilirsin, ama bu dünyanın Kralı sonsuza dek yaşamak
amacıyla bizi diriltecektir, çünkü O’nun yasalarına sadık kalarak ölüyoruz.»

Ardından üçüncü kardeşe işkence etmeye başladılar. Dilini ve ellerini uzat-
ması emredildiği zaman, o hemen dilini çıkarttı ve yürekli biçimde ellerini uza-
tarak şöyle dedi: «Bunları Allah’tan aldım ve Allah’ın yasaları uğruna onlara
önem vermiyorum. Allah’ın bunları bana yeniden vereceğini ümit ediyorum.»

Kral ve etrafındakiler bu delikanlının cesaretine şaşırdılar, çünkü acıları
hiçe saymıştı. O da öldükten sonra dördüncüsüne de aynı vahşi işkenceyi
uyguladılar. Can vermek üzereyken, o da şöyle dedi: «Biz en iyisini seçtik,
insan eliyle ölüyoruz; ancak bizi yeniden dirilteceği konusunda Allah’ın verdiği
söze inanıyoruz. Oysa sizler için ne diriliş var ne de yeni yaşam.»

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

Mezmur 17, 1.5-6.8.15

C. Allah’ım, bir gün gelecek ki, senin yüceliğini göreceğim.
Rabbim, haklı davamı dinle!
Çığlığımı dinle ve duama kulak ver,
dudaklarımda aldatıcı sözler yoktur.
C. Allah’ım, bir gün gelecek ki, senin yüceliğini göreceğim.

7



My steps have been steadfast in your paths,
my feet have not faltered.
I call upon you, for you will answer me, O God;
incline your ear to me; hear my word.
A. Lord, when your glory appears, my joy will be full.

Keep me as the apple of your eye,
hide me in the shadow of your wings.
But I in justice shall behold your face;
on waking I shall be content in your presence.
A. Lord, when your glory appears, my joy will be full.

Second Reading

A Reading from the second Letter of Saint Paul to the Thessaloni-
ans
2:16-3:5

Brothers and sisters: May our Lord Jesus Christ himself and God our Father,
who has loved us and given us everlasting encouragement and good hope
through his grace, encourage your hearts and strengthen them in every good
deed and word.

Finally, brothers and sisters, pray for us, so that the word of the Lord
may speed forward and be glorified, as it did among you, and that we may
be delivered from perverse and wicked people, for not all have faith. But the
Lord is faithful; he will strengthen you and guard you from the evil one.

We are confident of you in the Lord that what we instruct you, you are
doing and will continue to do. May the Lord direct your hearts to the love of
God and to the endurance of Christ.

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

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, ek-
meği 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 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.

İmanın gizi büyüktür.
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:
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.

The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection
until you come again.

16

Senin izlerinden yürüdüm
ve ayaklarım tökezlemedi.
Seni çağırıyorum, çünkü bana cevap vereceksin.
Allah’ım, bana kulak ver, sözümü dinle!
C. Allah’ım, bir gün gelecek ki, senin yüceliğini göreceğim.

Beni göz bebeği gibi koru;
beni kanatlarının gölgesinde gizle.
Doğruluk sayesinde, senin yüzünü göreceğim.
Uyanıp dirildiğim zaman, yüzünle doyacağım.
C. Allah’ım, bir gün gelecek ki, senin yüceliğini göreceğim.

İkinci Okuma

Aziz Pavlus’un Selaniklilere İkinci Mektubundan Sözler
2, 16-3,1-5

Kardeşlerim, Rabbimiz Mesih İsa’nın kendisi ve bizi sevmiş olup lütfuyla
bize sonsuz teselli ve sağlam bir umut vermiş olan Peder’imiz Allah sizi yü-
reklendirsin ve yaptığınız tüm işler ve söylediğiniz tüm sözler için size güç
versin.

Son olarak, kardeşler, Rab’bin sözleri aranızda olduğu gibi her yerde hızla
yayılsın ve yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız ve kötü insanlardan
kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman sahibi değildir. Ama Rab
güvenilirdir. O sizleri güçlendirecek ve Kötü’den koruyacaktır.

Rab sayesinde size güvenimiz vardır, çünkü buyurduklarımızı hem ya-
pıyorsunuz, hem yapacaksınız. Rab yüreklerinizi Allah’ın sevgisine ve Me-
sih’in sabrına yöneltsin.

İşte, Rab’bin sözleridir.
C. Rab’bim, sana şükürler olsun.
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Antiphon to the Gospel Rev 1:5a, 6b

Alleluia, alleluia.
Jesus Christ is the firstborn of the dead;
to him be glory and power, forever and ever.

Alleluia, alleluia.

Holy Gospel

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. A Reading from the Holy Gospel according to Luke 20:27-38
z A. Glory to you, O Lord.

S ome Sadducees, those who deny that there is a resurrection, came forward
and put this question to him, saying, «Teacher, Moses wrote for us, If

someone’s brother dies leaving a wife but no child, his brother must take the
wife and raise up descendants for his brother.

Now there were seven brothers; the first married a woman but died child-
less. Then the second and the third married her, and likewise all the seven
died childless. Finally the woman also died. Now at the resurrection whose
wife will that woman be? For all seven had been married to her.»

Jesus said to them, «The children of this age marry and remarry; but those
who are deemed worthy to attain to the coming age and to the resurrection
of the dead neither marry nor are given in marriage. They can no longer die,
for they are like angels; and they are the children of God because they are
the ones who will rise.

That the dead will rise even Moses made known in the passage about the
bush, when he called out “Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, and
the God of Jacob;” and he is not God of the dead, but of the living, for to
him all are alive.»
The Gospel of the Lord.
A. Praise to you, Lord Jesus Christ.

Homily
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— Bizden ayrılıp Mesih’le buluşmaya giden tüm merhumlarımızın ebedi mu-
tluluğa kavuşmaları için Rab’be dua edelim.
R. Rabbim sana ümitle sunduğumuz duaları kabul et: Gerçek hayatın ışığın-
da yürüyebilmemiz için içimizde yeni bir kalp yarat. 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 Peder Allah, sana sunduğumuz bu adaklara bakışlarını çevirerek me-
rhametinle onları kabul et ve Oğlu’nun şanlı ıstırabı aracılığıyla kurtuluş kur-
banına imanla katılmamızı sağla. Bunu, 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. Ebedi ve kadir Allah, Kutsal Peder, her zaman ve her yerde, Rabbimiz
Mesih İsa’nın adına seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir selamet
yoludur.

Çünkü hayatımız ve bütün varlığımız senden gelmektedir. Büyük lütfun-
dan aldığımız her günkü yaşantımız bizlere olan sevginin yenilenen armağa-
nıdır ve ölümsüz yaşamın vaadidir. Nitekim Mesih İsa’yı ölümden dirilten
Kutsal Ruh’un ilk nimetlerine şimdiden kavuşmuş bulunuyoruz ve Hüküm-
darlığının ebedi diriliş Paskalyası’nın içimizde gerçekleşmesi ümidiyle yaşıyo-
ruz.

Bunun için tüm Melekler ve Azizlerle beraber yüce haşmetini yüceltiriz
ve daima deriz ki:
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— For our brothers and sisters who have died for their country; for all our
beloved dead to arise in Christ Jesus, let us pray to the Lord:

P. May our Lord Jesus Christ encourage our hearts and strengthen them in
every good deed, today, every day of our lives, and for ever. 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. Look with favor, we pray, O Lord, upon the sacrificial gifts offered here,
that, celebrating in mystery the Passion of your Son, we may honor it with
loving devotion. 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 in you we live and move and have our being, and while in this body
we not only experience the daily effects of your care, but even now possess
the pledge of life eternal. For, having received the first fruits of the Spirit,
through whom you raised up Jesus from the dead, we hope for an everlasting
share in the Paschal Mystery.

And so, with all the Angels, we praise you, as in joyful celebration we
acclaim:
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İncil için Nakarat Vahiy 1, 5.6

Alleluya! Alleluya!
Ölüler arasından ilk dirilen Mesih İsa’dır.
O’na ezelden ebediyete kadar şan ve övgüler olsun.

Alleluya! Alleluya!

Kutsal İncil

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler 20, 27-38
z C. Rab’bimiz Mesih İsa, sana övgüler olsun

Ö lümden sonra diriliş olmadığını söyleyen Sadukilerden bazıları, o günlerde
Mesih İsa’ya gelip şunu sordular: «Hocam, Musa yazılarında bize şöyle

buyurmuştur: “Eğer bir adamın evli olan kardeşi çocuksuz ölürse, o adam
ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün.”

Yedi kardeş vardı. Birincisi bir kadınla evlendi, ama çocuksuz öldü. İkin-
cisi, üçüncüsü de kadını aldılar ve böylece kardeşlerin yedisi de çocuk bırak-
madan öldü. Sonunda kadın da öldü. Buna göre, ölüler dirildiğinde bu kadın
bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü yedisi de onunla evlendi”.»

İsa onlara şu cevabı verdi: «Bu çağın insanları evlenirler ve evlendirilirler.
Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne
de evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere
benzerler ve diriliş çocukları olmaları nedeniyle Allah’ın çocuklarıdır.

Musa’nın kendisi, yanan çalıyla ilgili bölümde, yüce Allah’a “İbrahim’in
Allah’ı, İshak’ın Allah’ı ve Yakub’un Allah’ı!” diye seslenerek, ölülerin diri-
leceklerini belirtmiştir. Allah ölülerin değil, yaşayanların Allah’ıdır, çünkü
herkes O’nunla yaşar; tüm insanlar kendisi için yaşamaktadır.»
Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rab’be şükredelim.
C. Rab’bimiz Mesih İsa, sana şükürler olsun.

Vaaz
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Profession of Faith

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

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

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

I believe in one, holy, catholic and apostolic Church. I confess one 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.

Intercessions

P. Brothers and Sisters, let us pray that the Word of the Lord be glorified
in prayer, word, and good works:
A. Lord, hear our prayer.

— For Jesus’ own strength and encouragement in our bishops, priests, dea-
cons, and every servant of his Body, let us pray to the Lord:

— For fidelity to our call to holiness and to our personal vocations; for the
perseverance of our seminarians and their increase, let us pray to the Lord:

— For the engaged and the married; for the widowed; for the estranged and
the divorced, let us pray to the Lord:

— For the healing of domestic and public violence; for the safety of children,
the elderly, the defenseless; for the relief of civilians and the armed forces; for
peace in war-ravaged parts of the world, let us pray to the Lord:
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Büyük İman İkrarı

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

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

Peygamberler aracılığıyla konuşmuş olan, Peder ve Oğul’dan çıkıp, 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 ina-
nıyorum. Günahların affedilmesi için tek bir vaftizi kabul ediyorum. Ölülerin
dirilişini ve ebedi hayatı bekliyorum. Amin

Evrensel Dualar

R. Sevgili kardeşlerim, tüm iyi niyetli insanlarla birlikte duamızı Peder Al-
lah’a yöneltelim; Kilise’nin ve dünyanın ihtiyaçlarına bakıp dualarımızı kabul
etmesi için yalvaralım. Hep beraber söyleyelim:
C. Rabbim, dualarımızı dinle.

— Papa Hazretleri, Episkoposlar ve Rahiplerin daima İsa’nın tanıkları olabil-
meleri ve insanlarda imanı, ümidi ve sevgiyi canlandırabilmeleri için Rab’be
dua edelim.

— Tüm Hristiyanların birliği aramaları ve bu amaçla çalışmaları için onların
zihinlerini ve yüreklerini aydınlatsın diye Rab’be dua edelim.

— İnsanların yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışan politikacılar için Rab’be
dua edelim.

— Hristiyan ailelerde birlik, anlayış, fedakârlık ve sevgi olması için Rab’be
dua edelim.
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