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Oratio ante Cibum

V. Óculi ómnium in te sperant Dómine, 
R. et tu das escam illórum in témpore 

opportúno, 
V. aperis tu manum tuam, 
R. et imples omne ánimal benedictióne.

V. Glória Patri, et Fílio et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio et nunc et semper, 

et in sǽcula sæculórum. Amen.

V. Kyrie eleison! 
R. Kyrie eleison! 
V. Christe eleison! 
R. Christe eleison!
V. Kyrie eleison! 
R. Kyrie eleison! 

V. Oremus. Bénedic Dómine nos et hæc tua 
dona, quae de tua largitate sumus sump-
turi. Per Christum Dóminum nostrum. 

R. Amen.

Episcopus / Pater Familiaris: Mensæ Cæléstis 
participes fáciat nos Rex ætérnæ glóriæ. 

R. Amen.

p 4q



Oratio post Cibum

V. Confiteantur tibi Dómine omnia opera tua 
R. et sancti tui benedicant tibi.
V. Glória Patri, et Fílio et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio et nunc et semper, 

et in sǽcula sæculórum. Amen.

V. Kyrie eleison! 
R. Kyrie eleison! 
V. Christe eleison! 
R. Christe eleison!
V. Kyrie eleison! 
R. Kyrie eleison!

V. Ágimus tibi gratias, omnípotens Deus, 
pro universis beneficiis tuis, qui vivis 
et regnas in sǽcula sæculórum.

R. Amen.

V. Retribuere dignare, Dómine, ómnibus nobis
bona faciéntibus propter nomen tuum, 
vitam æternam. 

R. Amen.
V. Benedicámus Dómino! 
R. Deo grátias!
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Az Áldások könyvének imádságai

Első minta

EBÉD ELŐTT
E. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
V. Ámen.
E. Mindenek tőled várják, hogy eledelt adj ne-

kik alkalmas időben.
V. Amit adsz nekik, összegyűjtik, kitárod szent

kezeidet, és betöltesz minden élőt áldásod-
dal.

E. Kérjük az Atyát, aki mindenkor gondot visel
fiaira:

V. Mi Atyánk...

Végezetül a vezető megjelöli magát és az ado-
mányokat a kereszt jelével, ha pedig pap vagy
diakónus, ezt mondja:

E. Áldj meg † minket, Urunk, és ezeket az ado-
mányokat, melyeket a te jóvoltodból ma-
gunkhoz veszünk. Krisztus, a mi Urunk által.

V. Ámen.
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EBÉD UTÁN
E. Magasztaljon, Urunk, téged minden műved.
V. És szentjeid áldjanak téged.
E. Hálát adunk neked, mindenható Isten, min-

den jótéteményedért. Aki élsz és uralkodol 
mindörökkön-örökké.

V. Ámen.

E. Jutalmazd meg, Urunk, az örök élettel mind-
azokat, akik a te nevedért velünk jót tettek.

V. Ámen.

vagy:

E. Erősíts meg, Urunk, minden embert a szük-
séges táplálékkal, hogy velünk együtt adja-
nak hálát neked.

V. Ámen.

VACSORA ELŐTT
E. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
V. Ámen.
E. Egyenek és lakjanak jól a szegények is, és di-

csőítsék az Urat mindazok, akik őt keresik.
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V. Szívből élvezzék az élet ajándékait mind-
örökké.

E. Kérjük az Urat, aki a mindennapi kenyerün-
ket megadja nekünk:

V. Mi Atyánk...

E. Védj meg minket, Urunk, Istenünk, és add 
meg törékenységünknek a szükséges tá-
maszt. Krisztus, a mi Urunk által.

V. Ámen.

VACSORA UTÁN
E. Emlékeztetett csodatetteiről az irgalmas és 

könyörülő Isten.
V. Eledelt adott az őt félőknek.
E. Kielégítettél minket, Uram, ajándékaiddal és

adományaiddal. Tölts el minket irgalmassá-
goddal is. Aki élsz és uralkodol mindörök-
kön-örökké.

V. Ámen.

vagy:

E. Áldott az Isten minden adományában és 
szent minden művében. Aki él és uralkodik 
mindörökkön-örökké.

V. Ámen.
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Mindig imádkozzuk:

E. Jutalmazd meg, Urunk, az örök élettel mind-
azokat, akik a te nevedért velünk jót tettek.

V. Ámen.

vagy:

E. Erősíts meg, Urunk, minden embert a szük-
séges táplálékkal, hogy velünk együtt adja-
nak hálát neked.

V. Ámen.

A fent közölt asztali áldásokat tartsák min-
denkor, kivéve az alábbi napokat.

Adventi időben

ÉTKEZÉS ELŐTT
E. Te táplálod népedet, figyelj ránk, Urunk!
V. Keltsd fel hatalmadat és jöjj segítségünkre!

ÉTKEZÉS UTÁN
E. Józanul, igazul és jámborul éljünk e világban.
V. Míg reménykedve várjuk az örök boldogsá-

got, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak di-
csőséges eljöttét.
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Karácsonyi időben

ÉTKEZÉS ELŐTT
E. Az Ige testté lett, alleluja
V. És közöttünk élt, alleluja.

ÉTKEZÉS UTÁN
E. Megmutatta az Úr, alleluja
V. Szabadító hatalmát, alleluja.

Nagyböjtben

ÉTKEZÉS ELŐTT
E. Nemcsak kenyérrel él az ember
V. Hanem minden igével, mely Istentől való.

ÉTKEZÉS UTÁN
E. A Nagyböjt napjaiban tartsunk bűnbánatot.
V. Hogy elnyerjük az üdvösséget.

Nagycsütörtökön, Nagypénteken, 
Nagyszombaton

ÉTKEZÉS ELŐTT ÉS UTÁN
E. Krisztus engedelmes lett értünk a halálig
V. Mégpedig a kereszthalálig.
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Húsvét hetében

ÉTKEZÉS ELŐTT ÉS UTÁN
E. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, alleluja.
V. Ujjongjunk és örvendezzünk, alleluja.

Húsvéti időben

ÉTKEZÉS ELŐTT
E. A hívők a szív örömével és egyszerűségében

fogyasztották az ételt, alleluja.
V. És magasztalták az Istent, alleluja.

ÉTKEZÉS UTÁN
E. A tanítványok felismerték az Urat, alleluja.
V. A kenyértörésben, alleluja.
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Rövid asztali áldások

Édes Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk,
Adjad Uram, hogy jólessék,

Jézus neve dicsértessék.
Ámen.

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott,
Nekünk adtál, hála Isten,

Annak is adj, kinek nincsen.
Ámen.

F

Jó Istenünk, légy most velünk, 
Áldd meg a mi eledelünk! 

Ámen.

Ételem, italom ki adod, légy áldott! 
Tápláld igéddel is az egész világot! 

Ámen.

F
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Székely asztali áldás 

Ki asztalt terítesz az égi madárnak, 

Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának. 

Nyújtsd ki, Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet, 

Adj a koldusnak is tápláló kenyeret. 

Ételben, italban legyen bőven részünk. 

Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. 

Ámen. 

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve 

Szívből hálát adunk kezünk összetéve. 

Áldd meg ezt a házat, s ennek gazdáját, 

Fordítsd vissza néki a vendéglátását, 

Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, s az árvát,

S a benned bízóknak viseld mindig gondját!

Ámen. 

F

Te hívsz meg minket a lakomára, az együtt-

létért tied a hála. Mert úgy szerettél, emberré

lettél, kenyeret adtál, velünk is ettél. Ámen.
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Szentírási szakaszok

A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán
megkísértse. Negyven nap és negyven éjjel böj-
tölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kí-
sértő, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, mondd,
hogy a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte:
„Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember,
hanem minden tanítással is, amely az Isten szá-
jából származik.” 

Mt 4, 1-4

F

„A Lélek nyomban arra ösztönözte, hogy men-
jen ki a pusztába. Negyven napig kinn maradt a
pusztában, közben megkísértette a sátán. Vad-
állatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak
neki.” 

Mk 1, 12-13

F

Jézus a Szentlélektől eltelve elment a Jordán-
tól, s a Lélek ösztönzésére pusztába vonult negy-
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ven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a
napokban nem evett semmit sem, de végül is
megéhezett. Ekkor így szólt hozzá a sátán: „Ha
Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy vál-
jék kenyérré!” De Jézus ezt felelte: „Írva van,
nemcsak kenyérrel él az ember.” 

Lk 1, 1-4
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