
ÓVODÁS MISE 
 

Közgyónás helyett (ugyanez az ének a hitvallást is helyettesítheti): 

 

Ellene mondok az ördögnek, 

kevélysége törjön meg. 

 

Hittel vallom az Úristent, 

minden műve szép és szent. 

 

Hittel vallom a Megváltót, 

szerelmével megláncolt. 

 

Hittel vallom a Szentlelket: 

Lélek-Isten, szentelj meg! 

 
....................................................................................................................... 

 

A felajánlásra a gyermekek az óvodában készített kis ajándékaikat hozzák az oltárhoz, és átadják 

Jézuskának. 

........................................................................................................................ 

 

Eukarisztikus ima: 

 
pap:  Az Úr legyen veletek! 

 

gyermekek: És a te lelkeddel! 

 
  Emeljük föl szívünket! 

 

  Fölemeltük az Úrhoz! 

 
  Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! 

 

  Méltó és igazságos! 

 
pap:  
Szeretetre méltó Atyánk, 

igazán nagy öröm, hogy hálát adhatunk neked, 

 és Jézus Krisztussal együtt 

 magasztalhatunk téged. 

 

gyermekek:  

Dicsőség neked Istenünk, ki ennyire szeretsz minket. 

 
  



Te olyan nagyon szerettél minket,  

 hogy megteremtetted értünk 

 ezt a nagy és csodaszép világot. 

 

Dicsőség neked, Istenünk, ki ennyire szeretsz minket. 

 
Te olyan nagyon szerettél minket, 

 hogy nekünk adtad Fiadat. Jézust, 

 aki elvezet minket hozzád. 

 

Dicsőség neked, Istenünk, ki ennyire szeretsz minket. 

 
Te olyan nagyon szeretsz minket, 

 hogy mindnyájunkat Jézus köré gyűjtesz, 

 mint egy nagy családnak fiait. 

 

Dicsőség neked, Istenünk, ki ennyire szeretsz minket. 

 
Köszönjük, hogy ennyire szeretsz minket, 

 és ilyen nagy ajándékot adtál nekünk. 

Ezért az angyalokkal és a szentekkel együtt 

 téged imádva zengjük. 

 

Szent vagy, szent vagy, szent vagy ... 

 
Valóban szent vagy, Istenünk, 

és áldott a te szent Fiad, Jézus, 

 a kicsinyek és a szegények barátja, 

 akit elküldtél hozzánk. 

Ő azért jött, hogy megtanítson minket 

 hogyan szerethetünk téged, 

 és hogyan szeressük egymást. 

 

Eljött azért is, hogy a szívünkből elűzze a rosszat, 

és így egymásnak barátai lehessünk, 

 és ne gyűlöljék egymást az emberek,  

 hanem mindenki boldog legyen. 

Ő megígérte nekünk a Szentlelket, 

 aki mindennap megsegít minket, 

 hogy a te életedből éljünk, mennyei Atyánk 

 

Áldott, aki jön az Úr nevében,  

Hozsanna a magasságban! 

 
  



Istenünk, mennyei Atyánk, kérünk téged, 

küldd el Szentlelkedet, 

hogy a kenyér és a bor, melyet neked ajándékul hoztunk, 

teste és vére legyen 

Urunknak, Jézus Krisztusnak. 

Szenvedése előtti estén  

 megmutatta nekünk Jézus, 

 hogy mennyire szeret minket. 

Amikor együtt volt tanítványaival az utolsó vacsorán, 

kezébe vette a kenyeret, 

hálát adott neked, megtörte, nekik adta és így szólt: 

Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, 

 mert ez az én testem, mely értetek adatik. 

 

(az úrfelmutatás közben nagyobb gyermekek csöngetnek) 

 

Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát! 

 
Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, 

hálaimát mondott, átadta nekik és így szólt: 

Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan,  

mert ez az én vérem kelyhe, 

az új és örök szövetségé. 

Ez a vér értetek és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. 

Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

(az úrfelmutatás közben nagyobb gyermekek csöngetnek) 

 

Itt van köztünk Jézus, aki értünk adta önmagát! 

 
Szeretett Atyánk, megemlékezünk tehát arról, 

hogy Jézus, a világ Üdvözítője meghalt és feltámadt, 

és önmagát kezünkbe adta, 

 hogy áldozatul bemutathassuk neked, 

 és általa eljussunk hozzád. 

 

Legyünk egyek Krisztusban, és úgy dicsérjünk téged! 

 
Hallgass meg minket, Urunk, Istenünk. 

Ajándékozd Szentlelkedet mindazoknak, aki a te vendégségedben részt vesznek, 

hogy mindnyájunk szíve egy legyen Egyházadban 

Benedek pápánkkal, Miklós püspökünkkel, a többi püspökkel 

 és mindazokkal együtt, 

 akik népedet szolgálják. 

 

Legyünk egyek Krisztusban, és úgy dicsérjünk téged! 

 
  



Ne feledkezzél meg azokról, akiket szeretünk (szüleink, testvéreink, nagyszüleink, barátaink) 

 és azokról sem, akiket nem szerettünk eléggé. 

 Emlékezzél meg azokról is, akik tehozzád tartoztak,  

 amikor elköltöztek ebből a világból (dédszüleink), 

 és jóságosan nyisd meg nekik a mennyországot! 

 

Legyünk egyek Krisztusban, és úgy dicsérjünk téged! 

 
Kérünk, hogy gyűjts össze minket is a te csodálatos országodban, 

a Boldogságos Szűz Máriával, Isten Anyjával, égi édesanyánkkal, 

védőszentünkkel és minden szenttel együtt, 

hogy örökké boldogok lehessünk. 

 

Őáltala, Ővele és Őbenne 

a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, 

 minden tisztelet és dicsőség, 

 mindörökkön örökké. 

 

Ámen. 

 
Jézus megtanít minket igazán szeretni, és saját lelkét ajándékozza nekünk, hogy a mennyei 

Atyához bizalommal és szeretettel forduljunk azzal az imával, amelyet Jézus tanított nekünk:  

 

Miatyánk, aki a mennyekben vagy... 
(közben megfoghatjuk egymás kezét) 

 


