
1 
 

HIPPOLYTUS EREDETI SZÖVEGE 
 
 
 
 
Hálát adunk néked, 
Istenünk, 
szeretett Fiad, 
Jézus Krisztus által, 
 
akit korábban elküldöttél nekünk 
mint Megváltót, Üdvözítőt 
és a te akaratodnak Hírnökét, 
ki a te elválaszthatatlan Igéd, 
ki által mindeneket alkottál, 
és kiben fölöttébb kedvedet lelted, 
kit az égből a Szűz méhébe elküldtél, 
ki, az ő méhében megfoganván, testté lett, 
és a te Fiadként megjelent, 
a Szentlélekből és a Szűzből született. 
Ő az, ki beteljesítvén a te akaratodat 
és szent népet szerezvén neked, 
széttárta kezeit  
midőn szenvedett,  
hogy megszabadítsa a szenvedésektől 
azokat, akik hisznek tebenned. 
Ki, midőn átadatott önkéntes 
kínszenvedésére, 
hogy a halált föloldja, 

II. KÁNON – HIVATALOS FORDÍTÁS 
 
Valóban méltó és igazságos, 
illő és üdvös, 
hogy mindig és mindenütt 
hálát adjunk,  
Szentséges Atyánk, 
néked szeretett Fiad,  
Jézus Krisztus által. 
A te örök Igéd ő, általa alkottál mindent, 
és őt küldted, 
hogy Üdvözítőnk és Megváltónk legyen:  
 
 
 
 
 
ezért öltött a Szentlélektől testet, 
 
és született a Szent Szűztől. 
Majd akaratodat teljesítve, 
és szent népet szerezve néked, 
a keresztfán kitárt karral 
elszenvedte a kínhalált, 
 
 
 
 
hogy feloldja a halálnak átkát, 

II. KÁNON – PONTOS FORDÍTÁS 
 
Valóban illő és igazságos,  
méltányos és üdvös,  
hogy néked, Szentséges Atyánk, 
mindig és mindenütt  
hálát adjunk  
szeretett Fiad, 
Jézus Krisztus, a te Igéd által,  
ki által mindeneket alkottál,  
(és) akit elküldöttél nekünk  
mint Üdvözítőt és Megváltót, 
 
 
 
 
 
ki a Szentlélektől megtestesült,  
 
és a Szűztől született. 
Ki, a te akaratodat beteljesítve 
és neked szent népet szerezve,  
széttárta kezeit  
midőn szenvedett, 
 
 
 
 
hogy a halált föloldja, 
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és az ördög bilincseit széttörje, 
és a poklot eltiporja, 
és az igazakat a fényre vezesse, 
és a határt megszabja, 
és a föltámadást megmutassa, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vette a kenyeret,  
és hálát adva 
 
 
azt mondotta: 
 

 
 
 
 
és a feltámadásról bizonyságot adjon 
nékünk. 
 
(Mi) Ezért az angyalokkal 
és minden szenteddel együtt 
dicsőségedet hirdetjük, 
és egy szívvel énekeljük (mondjuk): 
 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy… 
 
Valóban szent vagy, Istenünk, 
minden szentség forrása. 
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, 
áraszd le rá Szentlelkedet, 
hogy számunkra a mi Urunk, 
Jézus Krisztus teste és vére legyen. 
 
Ő mielőtt önként 
átadta magát a szenvedésre, 
kezébe vette a kenyeret, 
hálát adott, 
megtörte, 
tanítványainak adta, 
és így szólt: 
 

 
 
 
 
és a föltámadást megmutassa. 
 
 
És ezért az angyalokkal  
és minden szentekkel együtt  
a te dicsőségedet hirdetjük,  
együttes szóval mondván:  
 
Szent vagy, szent vagy, szent vagy… 
 
Valóban szent vagy, Urunk,  
minden szentség forrása.  
Azért ezen adományokat, kérünk, 
a te Lelkednek harmatával szenteld meg,  
hogy nekünk a mi Urunk, 
Jézus Krisztus teste és vére legyenek! 
 
Ki midőn a szenvedésre 
önként átadta magát, 
vette a kenyeret,  
és hálát adva,  
megtörte,  
és tanítványainak adta,  
mondván: 
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Vegyétek, 
egyétek, 
mert ez az én testem, mely értetek 
megtöretik! 
 
 
Hasonlóképpen 
a kelyhet is, 
 
 
mondván: 
 
 
 
 
 
Ez az én vérem, mely értetik kiontatik. 
 
Valahányszor ezt cselekszitek, 
az én emlékezetemre cselekedjétek! 
 
 
 
 
 
 
Ezért az ő haláláról és föltámadásáról 
megemlékezvén, 
fölajánljuk néked 
ezt a kenyeret és kelyhet, 

Vegyétek,  
és egyetek ebből mindnyájan, 
mert ez az én testem, 
mely értetek adatik! 
 
A vacsora után 
ugyanígy kezébe vette 
a kelyhet is, 
majd ismét hálát adott, 
odaadta tanítványainak, 
és így szólt: 
 
Vegyétek, 
és igyatok ebből mindnyájan, 
mert ez az én véremnek kelyhe, 
az új és örök szövetségé. 
Ez a vér értetek és sokakért kiontatik 
a bűnök bocsánatára! 
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 
 
Íme, hitünk szent titka. 
 
Halálodat hirdetjük, Urunk, 
és hittel valljuk feltámadásodat, 
amíg el nem jössz. 
 
Ezért Fiad halálának és feltámadásának 
emlékét ünnepelve, 
felajánljuk neked, Istenünk, 
az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, 

Vegyétek,  
és egyetek ebből mindnyájan, 
mert ez az én testem, 
mely értetek adatik! 
 
Hasonlóképpen 
minekutána megvacsoráltak, 
vette a kelyhet is, 
ismét hálát adva, 
tanítványainak adta, 
mondván: 
 
Vegyétek, 
és igyatok ebből mindnyájan, 
mert ez az én véremnek kelyhe, 
az új és örök szövetségé, 
mely értetek és sokakért kiontatik 
a bűnök bocsánatára! 
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! 
 
A hit misztériuma! 
 
Halálodat hirdetjük, Urunk, 
és hittel valljuk föltámadásodat, 
amíg el nem jössz. 
 
Megemlékezvén tehát  
az ő haláláról és föltámadásáról,  
fölajánljuk néked, Urunk,  
az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét,  
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hálát adván néked, 
aki méltóvá tettél minket arra, 
hogy megállhatunk előtted 
és papokként szolgálhatunk neked. 
 
És imádkozunk, 
hogy küldd el a te Szentlelkedet 
Szent Egyházadnak fölajánlására. 
Midőn pedig összegyűlnek, 
add meg a Szentlélek teljességét 
mindazoknak, 
akik részt vesznek 
a te szent misztériumaidban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

és hálát adunk, 
mert arra méltattál minket, 
hogy színed előtt állhatunk 
és szolgálhatunk neked. 
 
Kérve kérünk, 
 
 
gyűjtsön egybe 
a Szentlélek 
mindnyájunkat, 
akik Krisztus testében és vérében 
részesülünk. 
 
Viseld szíveden, Urunk, 
Egyházad sorsát 
az egész világon, 
tedd tökéletessé a szeretetben 
N. pápánkkal, 
N. püspökünkkel 
és az egész papsággal együtt. 
 
Emlékezzél meg 
a feltámadás reményében elhunyt 
testvéreinkről, és mindazokról, 
akik irgalmadban bízva távoztak el 
a világból; 
bocsásd őket szent színed látására.  
 

hálát adván,  
amiért arra méltattál minket,  
hogy megállhatunk előtted  
és szolgálhatunk néked. 
 
És könyörögve kérünk, 
 
 
hogy minket, 
akik Krisztus 
testében és vérében 
részesülünk,  
a Szentlélek gyűjtsön egybe! 
 
Emlékezzél meg, Urunk,  
az egész földkerekségen elterjedt 
Egyházadról,  
hogy tedd a szeretetben tökéletessé 
N. pápánkkal,  
N. püspökünkkel  
és az egész papi renddel együtt! 
 
Emlékezzél meg testvéreinkről is,  
akik a föltámadás reményében 
elszenderültek, és mindazokról, 
akik irgalmadban hunytak el,  
és engedd őket 
a te orcádnak világosságára!  
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az igazságba vetett hitük megerősítésére, 
hogy dicsérjünk és dicsőítsünk téged, 
a te Fiad, Jézus Krisztus által, 
 
ki által 
dicsőség és tisztelet 
legyen néked, 
Atya és Fiú, 
a Szentlélekkel egységben, 
a te Szent Egyházadban, 
most és mindörökkön örökké! 
Ámen. 

Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, 
hogy Isten Anyjával, 
a Boldogságos Szűz Máriával, 
Szent Józseffel, az ő jegyesével, 
a szent apostolokkal 
és minden szenttel együtt, 
akik a világ kezdete óta kedvesek voltak 
előtted, részesei lehessünk 
az örök életnek, 
és dicsőítve magasztaljunk téged, 
 
 
Jézus Krisztus, a Te Fiad által. 
 
Őáltala, 
Ővele 
és Őbenne 
a tiéd, mindenható Atyaisten, 
a Szentlélekkel egységben 
minden tisztelet és dicsőség 
mindörökkön-örökké. 
Ámen. 

Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, 
hogy Isten Anyjával, 
a Boldogságos Szűz Máriával, 
Szent Józseffel, az ő jegyesével, 
a szent apostolokkal  
és minden szentekkel, 
akik öröktől kedvesek voltak előtted, 
méltónak találtassunk osztozni 
az örök életben, 
és téged dicsérjünk és dicsőítsünk  
 
 
a te Fiad, Jézus Krisztus által! 
 
Őáltala, 
és ővele  
és őbenne  
a tiéd, mindenható Atyaisten,  
a Szentlélekkel egységben  
minden tisztelet és dicsőség, 
mindörökkön örökké.  
Ámen. 

 


