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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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Kutsal, kutsal, kutsal *
Evrenin Tanrı’sı.
Gökler ve yerler *
Şanınla doludur.
Seni över Havarilerin korosu *
Ve beyaz giymiş şehitler ordusu.
Peygamberler tek bir sesle †
Övgü ezgisi söyler sana *
Kutsal Kilise’n şanını yüceltir,
Tapar biricik Oğlu’na *
Ve tesellici Kutsal Ruh’a.

Mesih İsa, sen şan kralısın, *
Sen Peder’in ebedi Oğlu’sun.
İnsanlığı kurtarmak üzere, *
Bakire Anne’den doğmak istedin.
Ölüm üstünde muzaffer,
Açtın göksel krallığı inananlara
Sen Allah’ın sağında Peder’in şanında †
Zamanın sonunda *
Geleceksin dünyayı yargılamaya.
Ya Rab, değerli kanınla *
Kurtardığın evlatlarına bak,
Hepimizi kabul et şanına, *
Azizlerin topluluğunda.

Ya Rab, halkını kurtar, *
Evlatlarını destekleyip onlara rehber ol,
Her gün sana hamdederiz, *
Daima adını yüceltiriz.
Ya Rab, bugün *
Günaha düşmemize izin verme,
Daima bize merhametli ol, *
Çünkü sana ümit bağladık.
Acı bize, *
Ya Rab, acı bize.
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Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra * maiestátis glóriæ tuae.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
Te prophetárum * laudábilis númerus,
Te mártyrum candidátus * laudat exércitus.
Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum * et únicum Fílium;
Sanctum quoque *
Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem *
non horruísti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo, *
aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, * in glória Patris.
Iudex créderis * esse ventúrus.
Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni, *
quos pretióso sánguine redemísti.
ætérna fac cum sanctis tuis * in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, * et extólle illos usque in ætérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te;
et laudámus nomen tuum in sæculum, *
et in sæculum sæculi.
Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, * miserére nostri.
Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, *
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: * non confúndar in ætérnum.
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Giriş Duaları

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

R. Rabbimiz 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 ever-living God, who in the Nativity of your Son established
the beginning and fulfillment of all religion, grant, we pray, that we may be
numbered among those who belong to him, in whom is the fullness of human
salvation.

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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Komünyon’dan sonra Dua

R. Rab’bim bu dünyadan göçüp sana kavuşmamız için birçok lütfuna ihtiya-
cımız vardır; merhametinle bunları bize ver, bugün ve yarın; böylece, geçici
iyiliklerden güç bulurken, daha büyük bir güvenle ebedi mutluluğa kavuşabi-
lelim. Bunu Rab’bimiz Mesih İsa’nın adına senden dileriz.
C. Amin.

Takdis

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.

R. Her şeye kadir ve tek Allah z olan Peder,
Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.

C. Amin.

R. Göklerdeki Babanız’ın Merhametli olduğu gibi sizler de merhametli olun.
Barış içinde gidin.
C. Allah’a şükürler olsun.

Şükran İlahisi

Seni överiz, ey Allah; * Seni yüceltiriz, ey Rab.
Ey Ebedi Peder, * Bütün dünya sana tapar.
Meleklerin hepsi,*
Göklerin bütün güçleri
Ezgiyle yüceltirler seni †
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Prayer after Communion

P. May your people, O Lord, whom you guide and sustain in many ways,
experience, both now and in the future, the remedies which you bestow, that,
with the needed solace of things that pass away, they may strive with ever
deepened trust for things eternal. 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 z and the Son
and the Holy Spirit.

A. Amen.

P. Be merciful, just as your heavenly Father is merciful. Go in peace.
A. Thanks be to God.

Te Deum

Te Deum laudámus: * te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, * omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli, *
tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclamant:
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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 kur-
banı, Pederin 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 Rabbimizsin, yalnız Sen yücesin. Ey Mesih İsa, Kutsal Ruh’la birlikte
Peder Allah’ın şanındasın. Amin.

Dua edelim

R. Ebedi ve kadir Allah, insanın, sana kavuşmak için tüm gücü ve çabası se-
nin Oğlun Mesih’in dünyaya gelmesinde kaynaklanmasını ve tamamlanmasını
istedin; sana yalvarıyoruz: Kendisinde tüm insanların kurtuluşu bulunduğu
Mesih İsa’nın inanlıları arasında sayılmamızı sağla.

Bunu seninle ve Kutsal Ruh’la birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden Oğlun
Rabbimiz Mesih İsa2nın adına senden dileriz.
C. Amin.
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Liturgy of the Word

First Reading

A Reading from the first Letter of Saint John 2:18-21

Children, it is the last hour; and just as you heard that the antichrist was
coming, so now many antichrists have appeared. Thus we know this is the
last hour. They went out from us, but they were not really of our number;
if they had been, they would have remained with us. Their desertion shows
that none of them was of our number.

But you have the anointing that comes from the Holy One, and you all
have knowledge. I write to you not because you do not know the truth but
because you do, and because every lie is alien to the truth.

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

Responsorial Psalm Ps 96:1-2, 11-12, 13

A. Let the heavens be glad
and the earth rejoice!
Sing to the Lord a new song;
sing to the Lord, all you lands.
Sing to the Lord; bless his name;
announce his salvation, day after day.
A. Let the heavens be glad
and the earth rejoice!

Let the heavens be glad and the earth rejoice;
let the sea and what fills it resound;
let the plains be joyful and all that is in them!
Then shall all the trees of the forest exult before the Lord.
A. Let the heavens be glad
and the earth rejoice!
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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. Rabbimiz 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.

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 Rabbin sofrasına davet edilenlere. İşte Allah’ın kurbanı, dünyayı
günahlardan kurtaran budur.
C. Rabbim, bana gelmene layık değilim, ancak tek bir söz söyle,
ruhum şifa bulacaktır.

Komünyon Nakaratı

C. Allah, biricik Oğlu’nun aracılığıyla yaşayalım
diye O’nu dünyaya gönderdi. (1 Yu. 4: 9).
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P. Deliver us, Lord, from every evil, graciously grant peace in our days, that,
by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all
distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus
Christ.
A. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and
for ever.
P. Lord Jesus Christ, who said to your Apostles: Peace I leave you, my
peace I give you; look not on our sins, but on the faith of your Church, and
graciously grant her peace and unity in accordance with your will. Who live
and reign for ever and ever.
A. Amen.
P. The peace of the Lord be with you always.
A. And with your spirit.
P. Let us offer each other a sign of peace.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world,
grant us peace.

P. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the
world. Blessed are those called to the supper of the Lamb.
A. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof,
but only say the word and my soul shall be healed.

Antiphon of Communion

A. God sent his Only Begotten Son into the world,
so that we might have life through him. (1 Jn 4: 9)
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Kutsal Kitabın Okunması

Birinci Okuma

Aziz Yuhanna’nın Birinci Mektubundan Sözler 2:18-21

Çocuklar, bu son saattir. Mesih-karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim daha
şimdiden çok sayıda Mesih-karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu
bundan biliyoruz. Bunlar aramızdan çıktılar, ama bizden değildiler. Bizden
olsalardı, bizimle kalırlardı. Ayrılmaları, hiçbirinin bizden olmadığını ortaya
çıkardı.

Sizler ise kutsal olan tarafından meshedildiniz; hepiniz bilgilisiniz. Gerçeği
bilmediğinizden değil, ama gerçeği ve hiçbir yalanın gerçekle ilgisi olmadığını
bildiğinizden ötürü size yazdım.

İşte, Rabbin sözleridir.
C. Rabbim, sana şükürler olsun.

Mezmur 96: 1-2, 11-12, 13

C. Göklerde olan Allah’a övgüler olsun
ve yeryüzündekilere sevinç olsun.
Yeni bir ezgi söyleyin Rab’be!
Ey bütün yeryüzündekiler, Rab’be ezgi söyleyin!
Ezgi söyleyin, Rab’bin adını övün,
Her gün duyurun kurtarışını!
C. Göklerde olan Allah’a övgüler olsun
ve yeryüzündekilere sevinç olsun.

Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!
Gürlesin deniz ve içindekilerin tümü!
Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler
O zaman Rab’bin önünde bütün orman ağaçları
Sevinçle haykıracak
C. Göklerde olan Allah’a övgüler olsun
ve yeryüzündekilere sevinç olsun.
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The Lord comes,
he comes to rule the earth.
He shall rule the world with justice
and the peoples with his constancy.
A. Let the heavens be glad
and the earth rejoice!

Antiphon to the Gospel Heb 1:1-2

Alleluia, alleluia.

In the past God spoke to our ancestors through the prophets;
in these last days, he has spoken to us through the Son.

Alleluia, alleluia.

Holy Gospel

P. The Lord be with you.
A. And with your spirit.
P. A Reading from the Holy Gospel according to John
1:1-18
z A. Glory to you, O Lord.

I n the beginning was the Word, and the Word was with God, and the
Word was God. He was in the beginning with God. All things came to

be through him, and without him nothing came to be. What came to be
through him was life, and this life was the light of the human race; the light
shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.

A man named John was sent from God. He came for testimony, to testify
to the light, so that all might believe through him. He was not the light,
but came to testify to the light. The true light, which enlightens everyone,
was coming into the world. He was in the world, and the world came to be
through him, but the world did not know him. He came to what was his own,
but his own people did not accept him.

But to those who did accept him he gave power to become children of God,
to those who believe in his name, who were born not by natural generation
nor by human choice nor by a man’s decision but of God.
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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, Rabbim, 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. Rabbim, onları cennete kabul eyle ve ebedi nura
kavuştur. Hepimize merhametini göstermeni diliyoruz. Allah’ın Annesi, Ba-
kire 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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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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Çünkü o geliyor!
Yeryüzünü yönetmeye geliyor.
Dünyayı adaletle,
Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
C. Göklerde olan Allah’a övgüler olsun
ve yeryüzündekilere sevinç olsun.

İncil için Nakarat İbr. 1,1-2

Alleluya! Alleluya!

Allah vaktiyle peygamberler aracılığıyla atalarımızla konuştu.
Şu son günlerde ise, Oğlu aracılığıyla bize söz yöneltti.

Alleluya! Alleluya!

Kutsal İncil

R. Rab sizinle olsun.
C. Ve sizin ruhunuzla.
R. Aziz Yuhanna tarafından yazılan Mesih İsa’nın İncil’inden Sözler
1, 1-18
z C. Rabbimiz Mesih İsa, sana övgüler olsun

B aşlangıçta Söz vardı. Söz Allah ile birlikteydi ve Söz Allah idi. Başlangıçta
O, Allah ile birlikteydi. Her şey O’nun aracılığıyla var oldu, var olan

hiçbir şey O’nsuz olmadı. Yaşam O’ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık
karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.

Allah’ın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. O, tanıklık için,
ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. Kendisi
o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. Dünyaya gelen, her insanı
aydınlatan gerçek ışık vardı. O, dünyadaydı, dünya O’nun aracılığıyla var
oldu, ama dünya O’nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O’nu
kabul etmedi.

Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Allah’ın çocu-
kları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de
insanın isteğinden doğdular; tersine, Allah’tan doğdular.
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And the Word became flesh and made his dwelling among us, and we saw
his glory, the glory as of the Father’s only Son, full of grace and truth. John
testified to him and cried out, saying, «This was he of whom I said, “The one
who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.”»

From his fullness we have all received, grace in place of grace, because
while the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus
Christ. No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father’s
side, has revealed him.

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

Intercessions

P. With Mary, let us cry out “Abba, Father”, who hears every prayer through
Jesus, his Son:
A. Lord, hear our prayer.

— For the Church, born of Mary at the Cross; for catechumens, and candi-
dates to the Sacraments, we pray to the Lord:

— For national leaders: may they work for justice and peace; for the respon-
sible use of earth’s resources; for the protection of human life, we pray to the
Lord:

— For the healing of terrorism and war; of religious and racial oppression; of
mental, physical, sexual abuse, we pray to the Lord:

— For the hungry and homeless; for the addicted, the imprisoned, the out-
cast, and their families, we pray to the Lord:

— For the lost and the survivors of the past year’s natural disasters; for the
sick and those who serve them, we pray to the Lord:

— For everyone who has died this past year, we pray to the Lord:

P. Through your Son born of Mary, O Father of time and eternity, have pity
on us and bless us, today and through this year of grace. You live and reign
for ever and ever.
A. Amen.
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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. Rabbin adına gelen yüceltilsin. “Hosan-
na” göklerdeki Yüce Allah’a.

Rabbimiz, gerçekten sen kutsalsın ve her mükemmelliğin kaynağısın.

Sana yalvarıyoruz, Allah’ım, bu adakların Rabbimiz 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 KANI. O,
GÜNAHLARIN BAĞIŞLANMASI
İÇİN SİZİN VE BÜTÜN İNSANLAR UĞRUNA DÖKÜLECEKTİR.
BUNU BENİ ANMAK İÇİN YAPINIZ.

İmanın gizi büyüktür.
Rabbimiz Mesih İsa, senin ölümünü anıyoruz, dirilişini kutluyoruz
ve şanlı gelişini bekliyoruz.
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Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli
et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in
nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

Holy, Holy, Holy Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

You are indeed Holy, O Lord, the fount of all holiness.

Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit
upon them like the dewfall, so that they may become for us the Body z and
Blood of our Lord Jesus Christ.

At the time he was betrayed and entered willingly into his Passion, he
took bread and, giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND EAT OF IT:
THIS IS MY BODY
WHICH WILL BE GIVEN UP FOR YOU.

In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and, once more
giving thanks, he gave it to his disciples, saying:

TAKE THIS, ALL OF YOU, AND DRINK FROM IT;
FOR THIS IS THE CHALICE OF MY BLOOD,
THE BLOOD OF THE NEW AND ETERNAL COVENANT,
WHICH WILL BE POURED OUT FOR YOU AND FOR MANY
FOR THE FORGIVENESS OF SINS.
DO THIS IN MEMORY OF ME.

The mystery of faith.
We proclaim your Death, O Lord, and profess your Resurrection
until you come again.
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Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O’nun yüceliğini, Baba’dan gelen,
lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul’un yüceliğini gördük. Yahya O’na
tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: « “Benden sonra gelen benden üstündür.
Çünkü O benden önce vardı” diye sözünü ettiğim kişi budur.»

Nitekim hepimiz O’nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. Kutsal
Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla gel-
di. Allah’ı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O’nu, Baba’nın bağrında
bulunan ve Allah olan biricik Oğul tanıttı.
Dinlediğimiz bu kutsal sözler için Rabbe şükredelim.
C. Rabbimiz Mesih İsa, sana şükürler olsun.

Genel Dualar

R. Yılın bu son gününde bizlere yeni bir yol açılıyor. İyi niyetlerimizi, ümi-
tlerimizi, şüphelerimizi, korkularımızı Rab’be sunalım ve lütuflarını bahşet-
mesini dileyerek hep birlikte dua edelim:
C. Hayatımız ve ümidimiz olan Rab, bizi dinle.
— Yeryüzüne yayılmış Kilise, bitmekte olan yılda yaşanılan olaylar üzerinde
düşünebilsin ve İncil’in ışığında gayret göstererek Allah’tan aldığı merhameti
her insana sunabilsin diye Rab’be dua edelim.
— Toplumun çekirdeği, eğitimin ve gelişimin yuvası olan tüm aileleri Rab’be
emanet ediyoruz. İnsanlar arasında uyuma katkı sağlamak üzere barış ve uz-
laşma içinde yaşamalarını sağlasın diye Rab’be dua edelim.
— Bu yılda zor zamanlar geçirmiş olanların, kendilerini Rab’bin eline emanet
ederek, evlatlarına karşı sevgi dolu olan Allah’ta güven ve ümit bulsunlar diye
Rab’be dua edelim.
— Aramızda ve tüm dünyada barışın sağlanmasında insanların karşılıklı so-
rumluluk içinde her geçen gün yürek tövbesi aracılığıyla aynı Peder Allah’ın
evlatları olduğunu hissetmeleri için Rab’be dua edelim.
— Kendimiz için dua ederken, bu yıl Rab’bin bize verdiği nimetleri görerek
içtenlikle O’na şükredebilmemiz ve yeni yılda daha fazla lütuflar kazanmamız
için Rab’be dua edelim.
R. Allah’ım, eski yılın bitiminde Yeni Yıla girerken halkının sana sunduğu
duaları kabul et. Bize bahşedeceğin yeni zaman ve tarihin, senin lütuflarınla
zengin olarak geçmesini sağla. Bunu, Rabbimiz Mesih İsa’nın adına senden
dileriz. C. Amin.
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Liturgy of the Eucharist

P. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God,
the almighty Father.

A. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise
and glory of his name, for our good and the good of all his holy
Church.

Prayer over the Gifts

P. O God, who give us the gift of true prayer and of peace, graciously grant
that, through this offering, we may do fitting homage to your divine majesty
and, by partaking of the sacred mystery, we may be faithfully united in mind
and heart. 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 ev-
erywhere to give you thanks, Lord, holy Father, almighty and eternal God,
through Christ our Lord.

For on the feast of this awe-filled mystery, though invisible in his own
divine nature, he has appeared visibly in ours; and begotten before all ages,
he has begun to exist in time; so that, raising up in himself all that was cast
down, he might restore unity to all creation and call straying humanity back
to the heavenly Kingdom.

And so, with all the Angels, we praise you, as in joyful celebration we
acclaim:
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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. Bütün kalbimizle hizmetinde bulunmamız, barış ve huzur içinde yaşa-
yabilmemiz için bizlerden lütfunu esirgemeyen yüce Allah sana yalvarıyoruz:
Sunduğumuz bu adaklarla dileklerimizi Kabul et ve aramızdaki birlik bağla-
rını güçlendirebilmemiz için aynı kutsal ekmeği paylaşan bizlere yardım et.
Bunu Rab’bimiz 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. Rabbimiz Allah’a şükredelim.
C. Gerçekten bu doğru ve gereklidir.

R. Rabbimiz, Kutsal Peder, ebedi ve kadir Allah, her zaman ve her yerde
seni övmek ve sana şükretmek bir görevdir ve bir selamet yoludur.

Çünkü Mesih İsa’nın doğuşu sayesinde varlığı görülmeyen yüce Allah biz-
lere göründü. Ezelden beri var olan Kelam dünyamızın tarihine girdi. Günah-
kar tabiatımızı kendi ilahi tabiatiyle canlandırarak, her şeyi yeniledi ve doğru
yoldan sapmış olan insanları senin ebedi hükümdarlığının yoluna yöneltti.

Bu nedenle göklerde senin şanını övmüş olan Meleklerle birlikte, seni
yüceltiriz ve ilahiler söyleyerek tek bir sesle deriz ki:
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